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ISZ AMERIKOS
RADO NUŽUDYTA MER

GAITE SU ISZPJAUTU 
LIEŽUVIU.

East Chicago, Ind. 
pjautu liežuviu ir

Laura Binder
šu
le u-

36 METAS

isze.jo aut 
ir buvo 
vaiku.

— Su isz- 
perpjauta 

gerkle lavonas 14 metu mergai
tes Florentinos Gviazdos likos 
surastas ant lauko užmiestije 
per darbininkus. Mergaite din
go isz namu visa diena. laja 
diena Fiorentina
krutamuju paveikslu 
vyriause isz penketą 
Mergaite matyt naršei kovojo 
su užpuoliku kuris jaja subjau
rino o idant ji neiszduotu isz- 
pjove jai liežuvi bet to m* buvo 
gana, perpjovė jai ir gerkle.

Palieije aresztavojo Joną 
Gurkisa kaip<

arcszta vo jo
> nužiūrėta žadin

tojų mergaites. Buvo jisai ant 
burdo pas Gviazdus.

S k vajeris

PASKOLINO NEPAŽYSTA- 
MAI $19.50 0 GAVO $1,950 

ADGAL.
Corning, N. Y. —

James Hakrs uždirbo gerai ant 
$19.50 nes gavo netikėta pro
centą ant tuju pinigu in vie
nuolika melu. Kada skvajeris 
radosi Elmiroje ant geležkelio 
stoties, nžtemino tūla moterelia 
verkenezia. Užklausos josios 
priežastį* nelindimo, motere 
jam pasakė, buk pamote masz- 
nele su pinigais ir ne turi už ka 
nusipirkt bilietą in Chieaga. 
Skvajeris paskolino moteriai 
pinigus su vileze neaplaikymo 
adgal. Amt diena advokatai isz 
Chicago jam apreiszke, buk 
motore kuriai paskolino $19.50 
vienuolika metu adgal, mirė, 
palikdama jam 1,950 doleriu 
už jojo gera szirdi.

l’žklauses 
nuliūdimo,

agentus

del
pavėlina farme-

KONGRESMONAS BANDYS 
NUVERST PROHIBICIJE.

Baltimore, Md. — Kongres
monas John Philip IIiii, likos 
apskunstas už darymu obuoli
nes saides ir naminio vvno dru- 

8 

tesnio ne kaip valdžia pavėlina. 
Kongresmonas geisdamas isz- 
bandyti prohibieijos tiesas pa
kvietė prohibicijos
idant paragautu jojo skysti
mėlio o jeigu* ras drutesni no 
kaip valdžia pavėlina idant ji 
aresztavotu. Valdžia ilgai švai
stėsi ji aresztavoti, bet turėjo 
tai daryti nes tiesos to spyrėsi.

Kongresmonas Hill dabar 
stengsis darodyt valdžei: 
ko valdžia
riams darvti obuoline saide ku
ri turi savije 2.75 procento ai 
koholiaus o kitiems liepa vėli
na ? .Jisai sako, Imk sausieji bi
jo, jeigu taimeriams uždraus 
dirbti 2.75 procentine saide, tai 
jieji nebalsuos už juos. Jeigu 
farmeriams tai pavėlinta, tai 
kongresmonas stengsis idant 
valdžia pavėlintu dirbti *. 
procentini alų del žmonių. Vi-

Amerikas dabar lauke su 
nekantrumu kas isz to iszeis.

Augszcziausio sūdo slidžia 
M or ris A. Soper

) 7 'iI •)

sas

NEPATINKA JIAI VYRAS 
KURI APLAIKE UŽ 2 

DOLERIUS.
Chicago. —

2500 Moffett str., spyrėsi 
gražinimo dvieju .'doleriu 
riuos užmokėjo del agento ku
ris pristato kamlidatus ant ap

lies ap-sivedimo per paezta, 
laikytas vyras tokiu budu jiai 
nepatinka ir neyra tuom, 
kiu tikėjosi, jog jisai bus.

Binder’iene nusiuntė agen
tui xl» dolerius, tasai prisiuntė 
jiai adresa kandidato in mo- 
terysta ir ant galo

apsivedimui, 
gerai

ko-

apsivedė.
In sanvaite po 
vyras paeziulei iszlupo 
kaili, praszvilpe josios pinigus 
ir iszbego su kita.

— Ant.
50 m v-

te. 12 metu

kuriu viena

12 METU MERGAITE UŽ
MUSZE VILKA.

Wilkes Barre, Pa.
Pleasant farmos, apie
liu nuo czionais, W ayne pavie- 

mergaite Alicije
McDermott, turėjo nepaprasta 
galėjimą su dviems vilkais isz 

užmusze su lazda
su pagialba savo szunio o kitas 
pabėgo. Mergaite ėjo in sztora, 
kuris randasi apie myli* kelio 

kada jaja užklupo 
iszbegia isz artimos

nuo namu, 
du vilkai 
girrios. Dabar kailis užmuszto 
vilko randasi mergaites na
muosia kaipo atmintis mirtino 
galėjimo.

turi penkta

i

PACZIUOTI VYRAI SUCZE- 
DINA DAUGIAU PINIGU.
Chicago. — Pacziuoti vyrai 

daugiau sucZedina pinigu ne 
kaip singelei, teip kalba pavie- 
tavas kasijerius Patrikas Caf- 
ra, pagal tyrinėjimus isz juju 
padot ku.

Paprastas jaunas žmogus tu
rintis 24 metus,
procentą daugiau pinigu už pa
ežį uotą žmogų. Paeziuotas vy
ras 28 metu turi treczia procen
tą daugiau už nepaeziuota, o 
kada susilaukė 48 metu ir turi 
paezia ir vaikus ant užlaikymo 
tai turi 20 procentą turto dau
giau už singeli, nes mažiau isz- 
duoda ne kaip singelei.

SUSIMUSZUSI PORA NU
KRITO 55 PĖDAS.

Andrius Zajae,
54 metu, ir jo pati Rože, 44 me
tu, susimusze ant užpakaliniu 
“,porcziu ’’ 
ežio augszto ir

(‘hieago

savo name ant t re
ta ip muszesi, 

kad iszlauže užtvara ir nuvirto 
žemen, kur užsimusze mirtinai 
davė galvomis ant kieto cemen
tinio tako kieme. Zajaciene dar 
buvo gyva ligonbuty tūla lai
ka ir papasakojo, kad jiedu su
sibarė už munszaines baliuką 
kuriame vvras dalvvavo.
ras liepe jai tylėti ir smoge per 
veidą. Pacziule, kuri gana (lik
ta, tvėrė jam už sprando ir pri
mygo prie poreziaus tvoreles, 
kuri abieju neiszlaike ir pasi- 
da ve.

— Dvylikos
likos

BURDINGIERIS NUSZOVE 
VAIKA — MANE UŽMUSZTI 

GASPADORIU.
Scranton, Pa.

metu Juozukas Juszka, 
nuszautas ant smert, kada gu
lėjo ant sofkos kuknioje tėvo 
namuosia Throop, per burdin- 
gieri.

Juozas Kvietkauckas, 31 me
tu, likos uždarytas kalėjime už 
žndinsta. (laspadine mate kaip 
Kvietkauckas alėjas namo gir
tas, isztrauke revolveri isz ki- 
szeniaus paleisdamas szuvi in 
gulinti vaika. Badai burdingie- 
ris būdamas girtu, nepažino 
vaiko, nes mane, jog tai gaspa- 
doris guli, ant kurio turėjo pik
tumą ir norėjo ji nuszauti, su
sibaręs su juom keliolika va
landų priesz tai.
DRAUGAS NUKANDO JAM 

PIRSZTA; NUŽUDĖ JI.
Pittston, Pa. — Supykins ant 

savo draugo kad jisai nukando 
pirszta laike muszio.laike 

nužudė
jam
James Dominik nužudė savo 
draugo .Frami Falcone, už ka 
likos nubaustas ant deszimts* *likos nubaustas
metu in vaistini kalėjimą. Kal
tininkas prisipažino prie žu- 
dinstos ir tokiu budu apsisau
gojo nuo virvutes
Dominik buvo geri draugai, 
nes užsigėrė'pusėtinai munszai- 
nes, susibarė ir susipesze na ir 
isz to kilo žudinStaC

Falcone ir

KAS TORIS PAGEDO TARP 
VEDUSIU PORELIŲ.

Washington, D. C. — Ameri- 
ke persiskyrimai vedusiu pore
lių szimet daugiau pasidaugi
no ne kaip vinezevones. Cenzu- 
so bjuras skelbia buk lyg sziai 
dienai likos perskirtos 165,265 
vedusios poros, o apsivedė tik
tai 148,812. — Matyt kad musu 
perskyrimo tiesos yra lengvosperskyrimo tiesos yra lengvos 
jeigu tiek 'poru persiskyrė kož- 
na meta.
NEPAGIALBEJO MALDA 
VIMAI IR ASZAROS VAIKU.

Philadelphia. — Neteminda
mas ant maldavimo ir 
savo 
idaut “

Stanislovas Kurila, 26 ihe-

aszaru 
vaikucziutrijų mažu 

mainytei nieko nedary-
tuM
tu, paleido du szuvius.in savo 
moteria, po tam atsisėdo ir 

pribunanezios
po tam 

malszei lauke 
palicijos. Motere likos nuvežta 
in ligonbutia kur daktarai pa
dare ant josios operacije ir ma
no buk motere iszgis. Stasys 
iszsikalbinejo ant palicijos buk 
“mano motere paleisdavo per 
lankei savo liežuvi neduodama 
man ramybes diena ir nakti, o 
aplaikydavau tiek szunc pote
riu jog negalėjau ilgiaus dalai- 
kyt. Priek tam sakydavo man, 
jog manes ne myli ir mane ap
leis. Jeigu mane nemyli tai ne 
mvles ir kito ir todėl nutariau 
jaja nužudyt, bet man užmany
mas nepasiseko.’’

Washington,

gerymas
Tolinus, 
namie kokis jisai

nusprendė 
buk, kongresmonas IIill ne yra 
kaltu už dirbimą drutesnio v v-• 
no ir saidos, nes 11 procentini's 

yra nesvaiginantis, 
jog dirbtas gerymas 

nebutu, ne
yra u žd ra u d žemas ir kožnas ji 
gali dirbti del saves kad tik ji 
uepardavinetu kitiems.
UŽ MUSZIMA KŪDIKIO 9 

MENESIAI KALĖJIMO.
Cleveland/ Ohio. — Už mu- 

szįma savo devynių menesiu 
dukrytes John O’Doyle 
teismo pasmerktas devyniems 
menesiams sunkiųjų darbu ka
lėjimo.”

liko

MOTERELE TURES ISZ- 
GERTI 25 STIKLUS VAN
DENIO KOŽNA DIENA.
(Jeveland, Ohio. — Joniene 

Beed, kuri ana diena likos 
aresztavota 47-ta karta už pa
sigėrima, aplaike nepaprasta 
pakula nuo sudžiaus Silbmio 
— turi kas dięna iszgcrtitp<x 
dvideszimts penkis stiklus van
denio.

Tris sanvaites adgal aplaike 
tokia pat pakilta ir prižadėjo 
būti blaivi, bet savo prižadėji
mo nedalaike ir vela ėmėsi 
prie munszaines ir vela likos 
pastatyta priesz s ūda. Szikart 
turės iszpildyt pakilta prie 
liudintoju ir ateiti kas diena in 
suda pasirodyt, jog yra blaivi.

* Washington, D. C. — 
Czionais randasi 5000 butlege- 
riu kurie parduoda guzutia ir 
munszaihia. Nuo užejimo pro- 
hibieijos aresztavota net 92,000 
y pa tos. Ir tai sostą pi leje kur 
gyvena pats prezidentas!

i Szmuglerysta spirito per upe 
jemima neduoda pasilsio Lie- 

muito virszininkams. 
Spiritas Vokietijoi yra daug 
pigesnis ne kgip Lietuvoje. To
dėl Vokiecziai ir Lietuvei gy
venanti prie rubežiaus užsiimi
nėja szmuglerysta kuris geriau 
užsimoka ne. kai]) ukes darbas. 
Valdže.ant to t roti na daug iiiei- 
gos hes už pergabenta spiritą 
ir kitus gėry mus neaplaiko pa- 
dotko. Badai szmuglerysta už
siima ne, ti(k praszcziokeliai, 
bot ir virsžininkai. J

muito
’.I A . ______•<

M

f

t.

Iszima Užmusztuosius Draugus Isz Laivo Trenton.
i i mfronton

M
»«
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Baisi eksplozije kuri kilo ant kariszko laivo 
užmusze apie trisdeszimts,kareiviu. 
užmusztuju draugai iszgauna nelaimingus isz 
kur rado visi mirti.

y >

Paveikslas parodo kaip 
vidurio laivo

ISZ LIETUVOS
BEDARBIU DAUG, O MIES

TAS APLEISTAS.
Valdžios biuras 

registruoti skel-
Vilnius. - 

bedarbiams 
bia, jog turis suregint luotu be
darbiu 1073 (vvru 722 ir 351 

1 8

mot.), kuriu skaieziuj esą 272 
.,'A
bedarbiais

nesirūpina, jokiu vieszuju dar
bu nematyti. Apie miesto pa
gerinimą, apie kanalizacija no 
sapnuoti nesapnuojama, taip 

galviu dvokto

inteligentai.
Miestas nekiek

i

PLESZIKAI UŽPUOLĖ 
PASZTA.

Kriminale policija pranesza, 
jog Spalio men. 11 d. Kely tarp 
Begailiu ir Subacziaus ant ve
žamojo paszto buvo užpuolė 3 
ginkluoti pleszikai. Smarkiai 
apmusze du paszta lydėjusius 
valdininkus, atėmė 4,000 litu 
valdžios ir 120 litu nuosavu pi
nigu, laikrodi ir valdiszka ka
ro szautuva ir pasislėpė. Ta- 
cziaus kriminales policijos pa
stangomis treezias plesziinas 
buvo atidengtas.

— •Juozas
czasir broliai: Juozas ir Anta
nas Skaminai suimti pl^zime 
p risi pažino. Szautuvas ir dalis 
pinigu pas juos surasta.

Raguva. — Vežant paszta in 
h’aguva sz. m. Spalio 11 d. va
kare, kelyje tar|> Raguvos ir 
Raguvėlės 
pleszikai.

Atėmė pinigu virsz 4,000 li
tu suplesze laiszkus ir siunti
nius ir iszeme isz ju pinigus bei 
siustus brangius daiktus, ple
szikai pabėgo miszkan.

Apiplesziant paszta plesziku 
mirtinai sumiisztas važiavusis 
su tuo pasztu isz Panevėžio vie
nas valdinin'kas ir mažiau su- 
muszti Raguvos paszto laiszki- 
ninkas ir vežėjas.

Plesziku buvę apie 8 asmens.
Nuostoliu padaryta apie 5,- 

000 litu. 
1---- ——

Paskutines Žinutes.

Pleszi'kai Akuli-

KALĖDOS ARTINASI. NEUZMIRSZKITE TUOS KA 
RANDASI LIETUVOJE.4

Kalėdų laukia visi, 
dideli, ir net seni; visi

mis.
Traku ir Vilniaus 
teritorijoj invykusi 
Lietuviu ūkininku 
kuriuos Lenku

kad daugely 
dvokia.

DZIANKOS DVARO UŽ- 
PUOLIMAS.

To paties laikraszczio žinio- 
paskutineinis dienomis 

apskrieziu 
visa eile 

suėmimu,
pasienio karo 

valdžia kaltina teikusius pa- 
gialbos Lietuvos szauliams, 
siekiantiems atvaduoti oku
puotas Vilniaus žemes. Lenku 
spaudos pranesziinais Lietuviu 
partizanai spalio 9 d. užpuolė 
Dzianku dvara, Traku apskri
ty “Nar. M.”
ves invykis su 
del 
Lietuviu ūkininkais.

UGNĖS.
Lazdijai. 28-9-20 v. užsidegi* 

Palazdiju dvaro (Lazdijų vai.) 
nuomininko Varneles kloji
mas, kuris ir sudegė. Spėjama, 
kad tyczia padegta.

Veisėjai, Seinų apskr.

spėja, jog tai bu- 
nepa tenkintais 

nepakeliamu mokesniu

ir sudegė

25-
9-14 vai. miestelio .centre isz- 
kilo gaisras, kur
paszto instaiga, koperatyvas,
klebonija ir sziaip prekybos 
namu, viso 103 namai (visas 
miestelio centras).

Nuostoliai dideli.

UŽPUOLIMAI
NESILIAUJA.

deda pra-“Przegl. wiecz. ” 
neužima apie ginkluotu pleszi- 
ku grupes isz 40 žmonių Bolot- 
kovos dvaro, Dubensko apskr. 
užpuolimą. Užpuolėjai apiple- 
sze ir sudegino grafu Eismon- 
tu dvara, netoli miestelio Mal. 
Mosiiczanicy. Vienas grafo tar
nu pasiprieszines ir buvęs, gra
nata užmusztas. Pagrobta ark
liai, gyvuliai ir ūkio padargai.. 
Policija viena užpuoliku suga
vusi: tai buvęs Ostrogos ap
skrities ukinin'kas Androiczpk.

• A

užpuolė ginkluoti

Johnstown, Pa. — 
125

Szni-
pa i suėmė 125 baczkas gero 
alaus kuri prisiuntė isz Wilkes 
Barre, Pa. Alų nugabeno in 
valdžios magazinu Pittsburge.

* Reading, 
kos minvszkos 
no, statys nauja priglauda del 
sieratuku, 
per maža.

Mount Carmel, 
Laike parodos Armistice Day 
užsidegė drapanos ant Beno 
Czukelio nuo ko baisei apdegu 
ir mirė aut rytojaus A sklando 
ligonbutije.

Secundraband, 1 ūdiję. — 
Buboniszka plaga lyg sziol už
smaugė 6000 žmonių distrikte 
rrrima'lgiri.
niu serga iv kožna diena szim- 
tai mirszta.

Lynchburg, ,Va.

Pa. — Lenkisz- 
Szv. Bernardi-

nes sena vieta yra

*

Pa M

Tu k staneze i žmo-

* Lynchburg) ,Va. — De
szimts senuku prieglaudoje 
Elks Home mirė nuo užtrucpi- 
tos “saidas” kuria iszgere Pa- 
nedelije.

laukia 
kurios

savo

Kalėdų, tai 
žino, kad 

Kalėdų; ir

maži ii* 
laukia 

metiniu szveniziu. Kodelgi jie 
laukia Ogi todėl, kad nuo senu 
laiku turi žmones inpratimus 
pirkti ko nors ant szventu Ka
lėdų dovanu. Užtai ir laukia 
visi. Ypacz laukia visi tarnau
tojai kurie pataiko negera ūki
ninką; jie skaito dienas ir sa
vaites, kad jos greiiziaus bėg
tu prie Kakčiu ir kad tarnau
tojai galėtu permainyti 
vietas.

Antri 
merginos,
gaus ko nors ant 
jos nori Kalėdų ryte apsitaisy
ti kuo gražiausia, 
ka katra turi. Taigi Kalėdų ry
te visi važiuoja geriausiais va
žis, geiausiais arkliais; peseziu 
nedaug matosi; kad ir katras 
iszeina, tai paviję važiuoti, pa
vėžina. Gali pastebėti, kad Ka
lėdų ryte važiuoja labai 
daug; kiek tik g

Laukia ir tie, kurie myli ap- 
szvieta, turi savo gerus drau
gus, gimines Amerikoje, kurie 
nepamirszta savo broliu Lietu
voje; jiems užraszo laikraszti, 
kad ji lankytu per metus, su
teikdamas invairiu žinueziu.

Laukiais tie, kurie turi Ame
rikoje giminiu, kad jiems pa
siustu koki doleri del Kalendų

pasirodyti

po
guli sutilpti.

Motinos ir Dukterys
Francijoi ir nekoriose kitose 

pasaulio szalyse stovi stovyla 
narsios Francuzu moters Joa
nos isz Arko. Szi prasta mer
gaite, susijudinus savo tautie- 
cziu nelaimėmis, pagelbėjo isz- 
liuosuoti juos nuo svetimo jun
go. Sziadien ji nėra skaitoma 
vientik savo szalies iszgelbcto- 
ja. Sziandien Joana reprezen
tuoja moteri turinezia regėji
mą: moterį kuri jeszko atlikti 
savo darba, kad pagerinus pa
sauli. Kur tik jos stovyla ran
dasi, ji visuomet žiuri pirmyn, 
isz jos akiu szvieczia tikslas, ir 
jos veidas parodo didelio atsie
kime norą. Nors ir duktė pen
kioliktojo amžiaus karu apsun
kintos Franci jos, vienok
sziandieii simbolizuoja dvide- 
szimtojo amžiaus moteri, norin- 
czia imti dalyvuma pasaulio 
darbuose.

Visos tos moterys, kurios no
ri būti naudingomis,
nesiranda neiviena kuri neno
rėtu, turi* pilmiausiai užsitik
rinti sau gera sveikata. Be jos 
viskas kita Imtu veltui. Szian
dien, dar prie visu szeimyniniu 
pareigu, atdaros durys in dirb
tuves ir ofisus. Yra daug dirvų, 
kuriose moterys gali kompe- 
tuoti su vyrais, ir tas tiktai ga
lima, jei turi sveikata, tvirta 
kuna ir sveika protą. Nežiūrint 
kiek prityrimo nebūtu, tas pri
tyrimas teturi mažai vertes, 
jei jis nestovi aut geros sveika
tos pamato.

Gera sveikata yra daug svar 
besne motinystes
Nepuriose karu iszteriotose 
Euį’Ojyofi szalyse, 
. .. ... ... . , 

. . - •

ir tegul

nusipirkti cukraus ir tt. Lau
kia paezios nuo savo vyru, ku
rie jas paliko Lietuvoje ir ku
rios labai vargsta; jos laukia 
nuo vyreliu kokio cento, kad 
galėtu szventes praleisti žmo- 
niszkiau. Žodžiu, visi 
szveneziu, kad gautu ko 
draugu ar giminiu.

Taigi tas laukimas, kad ne
būtu tuszczias ir laukėjai gau
tu ka nors isz savo broliu Ame
rikoje, mes turim pasirūpinti 
ju laukimą patenkinti, suteik
dami jiems invairiu dovaneliu; 
o brangiausi dovanele — tai * 
užraszymas laikraszcziu. Nes 
žmones Lietuvoje ju labai lau
kia ir turi nauda szimteriopa. 
Jau ateina laiszkai isz Lietu
vos, su baime: ar gaus 
dovanu 1925 metais kokias ga
vo szimet.

Taigi gerb. lietuviai,

laukia - 
nuo

tokiu

Lietuvoje. Ūž
ta, kuri

visi.

kurie 
supratom ir pažinom szviesos 
spindulėli patys, to suteikim ir 
savo broliams 
raszvkim laikraszti
mes patys mylim ir szaitom, ir 
tuo parodysim szviesos spindu
li Lietuvoje esantiems ir dar 
tobesigraibstantiems po tam- 
bes. Jog szviesn mylim
Taigi ir szvieskim, kad nebe
liktu tamsumos musu gimtinė
je szalelej. — Raszo

K. Szirvydiene ‘‘Vienybėje.” . - .. . ■-.. -... -........... I.. * . —--- -
pamatas sveikoms moterims. 
Tai turtas, kuriuoiui galima
didžiuotis. Turint sveikata ga
lima drąsiai žengti prie daly- 
vumo pasaulio darbuose. Su 
sveikata motinyste yra pasiti- 
ketina ateities viltis.

Tautos ateitis priklauso 
daug ant vaiku. Szioif,djejv?* 
vyrai ir moterys gali sprensti, 
kokie bus vyrai ir moterys, ku

ry to jaus pasauli, 
gali, užsilaikydama

rie sudarys 
Moteris 
sveika ir sujungdama savo gy
venimą su vyru, kuris yra fizi
niai sveikas, duoti savo vai
kams pilna sveikata.

Moteris sudaro namus. Ji ga
li sprensti, ar jos namai tiktai 
vieta, kur žmones valgo ir mie
ga, ar vieta, kur

n

Hi .

• r

Trvs * 

kuomet 
didesniais

jos szeimyna 
ir draugai randa nuraminimą, • 
inkvepima ir simpatija. Tikra 
moteris dalinasi su vvro atsa
komybėmis, ir priduoda daug 
gero savo vaikams ir visuome
nei. Jos vyras ir vaikai ja my
li, ir prigelbsti jai su malonu
mu.

Amerikai vystantis, moterys 
losze labai svarbia role, 
szlįitai metu atgal, 
žmones pradėjo
skaieziais vykti Amerikon, mo
teris palaike ju viltis. Dalinosi 
su vyrais, visais ju pavojais. 
Laike Naminio Karo, Sziaures 
ir Pietų namuose, ligonbucziuo- 
se ir karo laukuose, moterys 
ome dalvvuma rimtai ir drą
siai.

Sziandien proga moterims 
vystytis ir ju gabumais prigel- 
beti tverti geresnio pasaulio, 
yra daug didesne neg kada bu
vo. Pirmu syk visi gyvenimo 
judėjimai joms atdari. Jos da
bar liuosos iszsirinkti role ku- 

losz pasauliniame darbe. 
Nežiūrint kokia role tai butu, 

sunkiose aplinkybėse, sveikata reikalinga. Jungtiniu 
Valstvbiu Vieszos Sveikatos B*
Biuras, Wash ingi one, yra isz- 
leidcs szesziolikos puslapiu 
brosziurele užvardinta “Svei
kos, Linksmos Moterys 
(Healthy, Happy Woman
hood). Ta brosziurele .galima 
gauti dykai pareikalavus isz 
to Biuro. — F.L.I.S.,

žvilgsniu.

da ugiau neg 
pušie'. Vaiku, kurie gema, mirsz- 
tir urmuose amžiaus metuose. 
(Tukstaneziai kitu pradeda gy
venti j
viey tik del to kad motinos 
sveikata sunaikinta valgio ne- 
turejimuj pervargimu ir persi- 
dirbimu, taip kad ji negali sa
vo mažycziui duoti tinkamo 
maisto. Sveika ir linksma mo
tinyste priklauso labai daug 

a f 'ij. i T-l i • * •ant sveiku moterų. Fizine svei
kata kūdikystėje yra geriausia
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KAS GIRDĖT
Keturesdcszimts dvi moto

rus, kurios prisipažino buk yra 
moterenis vieno vyro, nemažai 
nustebino Viedniaus siida. 
Žmogelis laike teismo prisipa
žino, buk jisai apsivesdavo su 
moterims idant isz juju iszvi- 
liot pinigus ir tokiu budu sma- 
gei gyvendavo. Nuo tuju avin- 
galveliu iszt raukdavo nema
žiau kaip po 80 doleriu, po tam 
jaises apleisdavo ir jcszkodavo 
nauju auku.

Viedniaus

Po
Coolidge kilo gerove

iszrinkimui prezidento 
visosia 

szakosiu pramonystes po visas 
Suvienytas Valstijos. Pagal te
legramas aplaikytus isz visu 
daliu sklypo nuo didžiausiu 
kompanijų, tai dirbtuves pra
deda geriau dirbti. Kaip visa
dos t(‘ip ir sziadien, kada re- 
publikonai apima valdžia buna 
didesne gerove ne kaip už de- 
mokratiszku laiku.

szeszis

Argi apgarsinimai laikrasz- 
cziuosia užsimoka? Teip užsi
moka, nos Wrigley kas metas 
iszduoda ant apgarsinimu $3,- 
560,000 apsakydamas žmonim 
koki jisai guma iszdirbineja — 
“cziugnnia.”

Fordas praleidžia
milijonus iszgirdamas savo au
tomobilius. Elektriko kompa
nijos iszduoda keturis milijo
nus doleriu. Campbell kompa
nijų praleidžia ant meto pus
antro milijono doleriu garsin
dami žmonim apie visokes sriu
bas bleszinosia. Elcktrikiniu 
karuku kompanijos iszleidžia 
po pustreczio milijono doleriu. 
Colgate muilo kompanija isz
duoda konia du milijonus do
leriu. Viktoro fonografu kam
panijų užmoka už apgarsini
mus arti du milijonus doleriu. 
Telefono kompanijos ir iszduo
da kas metas arti du milijohus 
doleri u a pgarsindam i 
lefonus.

J eigų a pga rsi n i m a i
mokėtu tai tosios kompanijos 
neiszdavinetu milijonus ant ap
garsinimu.

Tik Lietuviszki biznieriai ne
žino apie verte apgarsinimu 
laikraszcziuosia, nes vargei ar 
vienas isz ju iszduoda 25 dole
rius ant apgarsinimo savo biz
nio. Todėl ir Lietuviszki laik- 
raszczci ilgai neužsilaiko, nes 
paszialpos nuo savo biznierių 
jokios neturi.

savo te-

neužsi-

ezeras su 
apie kuri 

Kinczikai džiovino

ežero 
nes neisz-

ir buvo teisybe. Dabar dange 
lis žuvininku « .stovi į 
ir gaudo žuvis ir szvontas eže

prie ežero

ras paliovė bini szventn. Teip 
mokslas prasklaidina smegenis 
taihsnnoliu iii senoviszkus pa- 
proezius ir t i ko j ima in visokius 
burtus užžadus ir kitus tike ji- 
nnszkus niekus, 
kejo szimtus metu 
sziadien tas iszrodo 
labai juokingu ir kvailingu.

i in kuriuos ti- 
adgal bet 

del mus

Valdžia, surokavb, kad per
nai Amerikonai suvartojo taip 
vadinamu 
už 2:

minksztu gėry m n
26 milijonus doleriu. Pa ly

ginus su 1922 metais, imsi rodo, 
Amerikonai mažiau pernai 
minksztu gerymu gere. Turbut 
vartojo stipresniu.

mažiau

< l

4 4

Saule ! J
kritikuoju buk

iszdavi-

Vienybe”
naudoja Amerikonisz- 

kus žodžius kaip: sznpa, fur- 
nesai, maszinszrtpėl, fandros ir 
t.t. Jeigu žmonis dirba losią 
dirbi u vesią tai ir mindoje to
kius vaixlns, nes kitaip nežino 
kaip jaises užvardyt. Gyvenda
mi czion Amerike esame papra
tę naudoti svetimžemiszkus žo
džius panaszei kaip juos nau
doje ir Lietuvoje musu žmone
lei.

Juk laikrasztis yra
netas del žmonių ir teip priva
lo butiTaszytas idant ji skaity
tojai suprastu, nes jeigu nesu
pras tai jo ir neskaitys, o del 
saves ifczduotojai 
neišduoda.

Pridursime czionais viena at
sitikima kuris nesebei atsitiko 
laike misijų IJetuviszkoje pa
rapijoj. Afisijonierius turėjo 
gana akyva pamokslą, bet ne
naudojo paprastu žodžiu idant 
žmonis suprastu apie ka kalba.

laikraszczio

Misijonierius

Kada žmonis iszejo isz bažny- 
“ Nežino ka tas 

misijonieris kalbėjo, kad nega- 
, o 

kalbėjo pamokslą inteligen
tams kuriu bažnycziojc visai 
nesirado.” 

Panaszei ir
Gyvendami 
žmonis yra 
szio sklypo žodžius kasdieni
nio je kalboje ir teip raszo ko- 
respondencijes in laikraszczius. 
Jeigu laikrasztis naudotu gry
nus Lietuviszkus žodžius (o to
kiu nevisada randasi idant isz- 
reiksztu raszlavoje Ameriko- 
niszkus žodžius) tai skaitytojai 
juju nesuprastu ir laikraszczio 
neskaitytu.

Menka jusu kritika ir paszai- 
pa vyruezei nuo “Vienybes” 
ir kitu laikraszcziu.

ežios kalbėjo:

Įima buvo jojo suprasti

su laikraszcziu. 
czion
priprato naudoti

Amerike,

Szimet Amerikonai iszgere 
daugiau arbatos ne kaip praei
ta meta. Praeita meta Anglijo 
pristatinėjo 82 milijonus svaru 
o szimet net 137 milijonus sva
ru. — Nėr ko stebėtis, jog Ame- 
rikiecziai pradėjo gerti dau
giau arbatos nes neturi ka ge
resnio. •
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AMERIKOS DIDŽIAUSES 
MIESTAS.

Iszsivystymas Amerikos di
džiausio miesto nuo laiko kuo
met pirmas namas buvo pabu- • 
davotas, priesz oi l metu, suda- 

isz interesingiausiu 
Įdomu sukti pasaulio

»

9

ro viena 
pasakų, 
didžiausio finansų, industrijos 
ir dailės centro istorija.

Henry Hudson, Rugsėjo 11
1609 m. atrado Manhattan Sa
la, dabartini 
hattan of the City 
York.
ieszkodamas
Indija.' 1613 metais
Block pastate pirma vieta bal
tiems vyrams, kur sziadien sto
vi 41 Broadway, ir 1614 m. jis 

”Rcst- 
leas” isz 18 tonu. Gegužes 6, 
1628 m., Peter Minuet, Naujos 
Nidcrlandijos gęneralis direk
torius, 
la nuo

Borough of Man
ot’ New 

Jis apleido Holandija, 
trumpa kelia in 

Adrian

pabudavojo pirma laiva 
isz 18 tonu.

nupirko Alan hat tan Sa- 
Indi jonu už menknie

kius (kurie kainavo apie $24), 
ir miestas, turėdamas apie 200 
gyventoju buvo 
New Amsterdam.

1633 an. pirma
nyczia pastatyta ant Pearl gat- 

Fort Amsterdam 
sziadien stovi

SUĖMĖ ŽUDINTOJUS TOLI-pa vadintas
tmedine baž-

ves. 1635 m. 
pastatytas kur 
Custom House. 1642 m. pirma 
viesza susirinkimu vieta pasta
tyta ant Pearl gatves, kuri vė
liaus, 1653 m., tapo rotuže.

Vasario 2, 1653 m., New Am
sterdam, su 800 gyventoju, bu
vo 
tas. 1657 m.
menimis klota. Kovo 12, 1664 
m. Anglijos karalius, 
antras, pavedė 
žemes 
Jokūbui,

Tos žemes
New Jersev, ir

1653 m.

inkorporuotas kaipo mies- 
pirma gatve ak-

A įnori koje
York’o

Karolius 
visas Holandu 

savo broliui 
kunigai k sz- 
ineme New 

dali
ežiu i.
Yorka,
Connecticut. Rugsėjo 8 d., An
glai paėmė miestą ir pavadino 
New York.

Birželio men. 1665 m.,

liui,joru. 
vėl 

ir jie pavadino

pirmu 
Rolandai

Tho
mas Willet isz Plymouth’o bu
vo paskirtas 
Rug. 9, 1673 m. 
paėmė miestą
ji New Orange, del Orange ku- 
nigaikszezio, ir Johannes De 
Peyster paskirtas majoru.

Lapkriezio 10, 1674 m. Nauja 
Niderlandija su New Orange 
miestu buvo atiduoti Anglijai 
ir provincija it 
pavadinti New
AVilliam Dervall majoru. Gruo
džio 8, 1683 m. miestas pada
lintas in kvartalus su savo ro
dininkais. Balaidžio 27, 1686m.

(Dongan
Czarteris) buvo iszduotas.

Balandžio 12, 1693
William Bradford sutaisė pir
ma spauda, 
m. pirmas 
New York Gazette”

y

miestas buvo 
SuYork.

pirmas ezarteris

12** J m.

tuže
Wall gatvių ir

Kinuoisia randasi 
raudonu vandeniu 
nemažai 
sau smegenis. Kinai buvo to
sios nuomones, jog kraujas ju
ju protėviu teka isz kapu in tą
jį ežerą, todėl taji vandeni lai
ke už szventa. Kinczikai laiko 
už didžiausia szventvagysta, 
jeigu kas drysta ant 
plaukti su luoteliu,
puola plaukti gyvam žmogui 
ant kraujo mirusiųjų. Gaudy
mas žuvu teipgi buvo uždrau
džiamas ir rustai baudžemas. 
Kas metas prie to ežero suva
žiuodavo daugybe prasižengė
liu, kurie turėjo prisiegt ant 
kraujo savo protėviu, jog dau
giau nepapildys jokios pikta- 
la r y stos.

Neseno i stojo prie tojo ežero
svetimtautis idant persitikryt 
priežastį raudono vandens. At- 
sinesze su savim puodus, hipy- 
le vandenio isz raudono ežero 
ir pradėjo ji virti kaip tai daro 
visi mokslinczei idant dažinoti 
kas randasi vandenije.
pietis inkiszo pirszta in vande
ni po iszvirimui, ant kurio ra
dosi daugeli raudonu pletmu. 
Susikalbėjo su iszmintingais 
Kiniecziais, kurie teipgi pradė
jo virti vandeni ir ant galo visi 
persitikrino, jog raudoni plet-

<

Ettro-

mai ant pirsztu buvo niekuoin 
daugiau kaip — vandenines 
raudonos blusos. Susirinko 
daugiau -žmonių kurio daro 
bandymu,s netikėdami idant 
isz pratevin kraujo rastųsi vau-
bandymu,s

blusos.

denije blusos. Ant galo turėjo
pripažyt, jog mokslas ingalejo

visa AmerikaU t arui n ko po 
apyaiksztinejo užbaigimu s vie
tines kares arba “Armistice 
Day.,, 
reiviu da pasiliko žmonių min
tysią ir negreitai užmirsz tojo 
nereikalingo praliejimo kraujo 
ir skerdimo musu jaunuome
nes ant Erancuziszku lauku.

Amerikoniszkosia kapinėse 
Francijoi, Belgijoi ir Anglijoi 
sziadien silsisi 30,447 Ameriko- 
niszki kareiviai padalyti se- 
kaneziai: Ant kapiniu Aisne 
Maine, Belleau randasi 2,179, 
Brook woode, 
Flanders Field, Belgijoi 
Meuse-Argonne Romagne 13,- 
969, Oise-Aisno, Seringes, Noi
ses 6,038, Sommne, Bony .1,825 
St. Miliiel, 
S u rones, 
met atgabenta in Amerika ant 
palaidojimo 34 kas isz viso pa
sidaro 46,259 kareivini palai
doti czionais. Palaidota viso- 
kiuosia tautisžkuosia kapiny- 
nuosia czionais 244,443 žinomi 

o 153,416 kurie yra

kares
Atmintis pražuvusiu ka-

Anglijo! 434,
360,

Thiacourt 4,139, 
Paryžiuje 1,503. Szi-

kareiviai 
nežinomi.

Puikei paaukavo Amerika# 
savo sūnūs idant kitiems tižga- 
nadyt godumą.

1788 m. tivpo 
Sale,” 
m.

ir Spalio 16, 1725 
lai’krasztis “The 

pradėtas 
New Yorke. 1700 m. nnauja ro- 

pa baigt a tarp Broad ir 
Balandžio 14, 

Cauja Federale
kur Balandžio 30, 1789 

Jurgis Washingtonas eme 
prisiega kaipo Suvienytu Vals
tybių pirmas prezidentas.

Vasario 11, 1731 m. miestas 
suladke antro czarterio (Mont
gomery Charter). 1754 m. pir
mas knygynas insteigtas. 1756 
m. pasažiorinis vežimas pradė
tas tarp New Yorko ir Phila- 
delphijos ir eme tris dienas del 
keliones. 1762 m. gatves paži
bintos. Sausio 18, 1770 m. pir- 

Re vol i nei jos
netoli John ir

Amerikos 
invjko

nia 
kova
William gatvių, kuomet Angli
jos kareiviai sudegino laisves 
kuolą kuris buvo pastatytas 
ant vietos Park Row paczto. 
Liepos 9, 1776m. su generolu 
Wa sh i ng 10n u, N op r i k lau somy - 
bes Deklaracija perskaityta 
Amerikos pulkams' kurie apsi
stoję New Yorke netoli r oi li
žes,

Rugsėjo 14, 1776 m. Anglai 
paėmė miestą, ir iki Lapkriezio 
25, 1783 m. miestus buvo po ju 
valdybos. Rugsėjo 22, 1776 m. 
Kapitonas Nathan Hale buvo 
nužudytas kaipo sznipa# tarp 
454ds gatves ir First Avenue.

Instoigimas pirmos Ainori-
t

PAJESZKOJIMAI., pirmas 
buvo ati- 

1886 m. 
stovvla

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

tiltas,

24 
Laisves

Spalio
4 4

East-
Pellmm ir AVakefield Į

• ♦ i • i 1 ♦

J urgi Aneornvi-
Ausztra

m. Brooklvn’o 
tiltas per East upe 
darytas.
Bart hold ’o 
buvo atidengta.

1895 m. Wostches.tef, 
Chester, I 
pridėti prie miesto, ir Sausio 1, 
1898 m., Brook ly nas, visa Sta
ten Sala ir Queens County, ta
po dalys miesto.

t leg ližes 
iszkasimas 
wav” 
t liže s.
1901 m.

o
Willhunsbiirg

14, 1900 jn. pirmus 
del pirmos “sub- 

buvo i.Hzkastas priesz ro- 
Atidarytas Spalio

Tiltas 
atidarytas Gruodžio 19,1903 m. 

1908 ni. Hudson upes tuiine- 
liai in Jersey Citv atidaryti.• * » 

miestas
afieialiszka vo

Gegužes 1, 1915 m. 
priėmė nauja 
liava..

Sziadien turi

l’aieszkau
ežiu ir Juozą Ausztra, 
paeinantis isz Pakakinu Para., 
Bart i nikų. Abudu gyvena She-

M e 1 d ž i u a t s i sza u k t
arba kas apie juos žino meldžiu 
praneszt.

Juozas Petruszis, 
625 Main Ave.

Passaic, N. J.

nandoah.

l’ajeyzkan

“3
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.
Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo pupraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Publickurna Kazimiera 

Maszoia paeina isz Namnies- 
czio, apie 15 metu atgal gyveno 
Homestead, Pa., vėliaus iszva- 
žiavo in-mainas. Jeigu kas apie 
ji žino ar jis gyvas ar mires 
meldžiu man praneszti nes tu
riu labai svarbu reikalu.

K. Bražinskas 
"141 E.

(93

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

Kampas Catawissa ir Markai St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

miestas turi 316 
ketvirtainiu myliu ir 6,015,496 
gyventoju. 'Turi 
gatvių. Apiprc'kuota verte 
judinamo turto yra apie 11 bi
lijonu doleriu ir judinamo tur
to apie 300 milijonu doleriu. 
Miesto parkai užima apie 8,500 
akru žemes. Biudžetas 
$375,468,000.08 isz kuriu, $77,- 

del Apszvieti-
- Pa- |ino Departamento, $33,187,918.- 

8 del Policijos Departamento, 
del Ugnagesin 
ir $20,012,857.- 

gatviu apvalymo pulku.

994,366.89, yra

pa Ii e i jos in- O 
O

sąnaris Į$l7,901,840.10
palieijos, Departamento,

MUOSIA ŽIEMUOSIA.
Montreal, Kanada, 

veikslas parodo 
sjie'ktori F. V. AVunsh
karaliszkos žiemines 
kuris su kelei> draugais ausi- t "■
davė in žiemius idant areszta- 
voti indijona Edy kuris niižu-1k\ klu 
de 17 metu vaiku Atol. Indijo- 
nai už tai 
jisai novos 
pikta dvasia ir užraganavo ke
liolika indijonii.

vaikai 
nužudė, buk 11 fgnag< 

su
vaiku

siisidra uga vo

buvo už-kos miesto vald/.ios 
baigias Vasario 5, 1784 m. kuo
met George (linton, pirmas

>s g' p,
James

(leorge
New Yorko valsti.jt 
torius, paskyrė 
kaipo pirma majoru New Yor
ko

u berną-’ 
Duane

nauja valdžia, 
su si r i n'k ima s Ta r v bos

miesto p<>
Pirmas 
laikytas po peiikiii dienu.

Lupk riezi 
zidento 
lumbia) 
griežtas
John St reel, |

“I’re-
Clail Co- 

pirma

3,200 myliu 
ne-

rd Ave. 
Homestead, I’a.

*> 
»)

Lietuviazkas Graborius
K. RĖKLAITIS

numirėlius pagal

v ra

58 del g
Miestas turi 690 vieszu mo

šų 1,030,276 lankaneziais 
s ir 32,200 mokytoju.

■siu Departamentas 
ri 6,900 aficimiu ir vyru: poli

Departamentas turi 13,- 
vra *

ir

32,200
tu-

Ul.ĮOS

450, ir del gatvių valymo 
8,100 darbininku. Isz viso rni< 
tas turi 94,000 virszininku 
darbininku. F.L.I.S.

J. M. THOMAS
Kontraktoriu* ir Budavotojas

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City
Duodu preke ant visokiu darbu į

kas-link pastatimo nauju namu ir pa-
taibinimu. Atsakantis darbas.

Valgiu Gaminimas
_ <, f -----J R ------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina m A * 1 M M Oprivalo turėti szia knyga 
ir Ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

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

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Laidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

__ Tcleponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

4 
•I

4

'■j:f • “
g | ■ J ■<

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi 
pristato automobiliui visokiems 
reikalams.

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

automobiliui

<1

(> 24, 1789 m.
Alarszas” 
bl|\o
Notional teatre,

)O

kartu 
15 

koinpozlloriau# 
vndovvste. 1790 m. miestas dn- 
sieke nuo Batterv iki < ’it>' Hali 
Park ir gyventoju buvo 33,131.

A įnori kos 
17S3 m. iki 1791)| 

sostapyle

New Y(»rk;is 
sostapyle 
in. ir valstiji 
1797 m.

R ugpiuezi

II ll()

AQUITANIA

buvo

iki

RODĄ

r i-:#'Į j

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofi»o valandos; 9 ryte iki 9 
vakare. 

SUTEIKIA DYKAI.

I
I

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

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krilux- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Cantre Si. Mahanoy City Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

*
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CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Scrcda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourg^ ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.Uo

ga rin is 
iszkeliavo

m.o 11, 1807 
bert Fulti'ii ’o pirmas 
botas, “(’lermont 
isz New York<» in Albanv ant 
pirmos keliones, isz viso eme 
32 valandas plaukt 150 myliu. 

Rugsėjo 30, 1803 m. kampi
nis akmuo dabartines rotužes 
padėtas; užbaigtas 1812 m. Ba- 

1819 m. pirmas lai-landžio 12, 
vas plaukti per Atlanti'ka “'l’he 
Savannah ’' apleido 
ka.

1822 m. I'oderale valdžia liep
davę Castle Clinton

1823 m. buvo i 
m i ėst u i;

Now Yor-

valstijai, 
paskolinta 

ta|)o viesza 
pasilinksminimo vieta ir pl’a- 

Castle Garden.” 1830 
m. pasažieriniai vežimai pradė
jo eiti tarp Green ir Bleeckcr 

1832 m. pirmas arkli- 
gelžkelis pradėtas ant 

Fourth Avenue. Lapkriezio 26, 
pirmus . gatvekaris 
tarp Prince ir 44tos 
1844 m. pirmi uniformuoti po- 

organizuoli. 1846 m. 
telegrafine linija tarp 

New Yorko ir Philadolphijos 
atidaryta. Rugpiuczio 5, 1858 
m. pirmas praneszimas per At
lantic kabota 
Yorke.

Per (.’iviliszka Kure Aew 
Yorko miestas užlaikė Unija ir 
pristatė 116,382 kareiviu kuriu 
užlaikymui praleido $14,500,- 
000. Nuo Liepos 13 iki 16, 1863 
m., 
gužes 2

4 ir

vadinta

gatvių, 
uis

įleistai 
pirma

t 4

i

Musu ofisas Lietuvoje

I
I

I8Z. LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas.1 Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway
New York

» ■ I M

m.
1824 .m.

pradėtas 
gal ves.

priimtas New

TEMYK1TE BROLEI LIETUVIAI.
Parduodu Farmas. Turiu surinkęs 

apie 30 geru farmu, su budinkais ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu iszmokūjirnu.
pats pragyvenau 12 metu, 
sveikas oras. 
Pirkit brolei,

Czionais asz 
Geras ir 

Gerai viskas užauga, 
nevarkyte miestuose,

neiszdavinėkite savo pinigus, nupir
kite farma, nedings pei vienas centas 
katra mokėsite už. farma, neturėkite 
bosą ant saves, atvažuokite arba' ra- 
szykite ant adreso.

Antanas Macunas, 
Irons,R, 1, Box 51.

N. 30

Midi.

ANT PARDAVIMO.

(’iviliszka Kare

drafto kovos pradėtos. Ge-

ketas) Ugniagesiu
mentus organizuotas. Liepos
1867 m. vienos linijos ,elevato
rius, pradėtas nuo Battery

1865 111. pirmas (nžmo- 
Departu- 

o

pradėtas nuo
Place iki 13-ios gatves. Sausio
1, 1^74 m. Morrisania, West 
Farms ir Kingsbridge pridėti 
prie miesto. ? Gegužes 24, 1883

Didelis namas stf salimui ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Stcito kelio 
einantis isz Alahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside^ Geriau
sia vieta apielinkojo ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžitis, tvartas, 
viszHtiyezin ir t.t. Kreipkite# 
in “Saules’* ofisą. t.f.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atcjkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo* ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokus jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi iszline ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trdtinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuosc, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje^ sto
kus energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, ustmu 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimu, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spccialcs ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, iumbiigo ir 
neuritis. 1

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy- 
hųii patvirtinti ir rokomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Ilodgons bu- 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais 

yra po No. 44 BROAD ST. Ofišos va
landos nuo 0 ryte iki 8 vakare.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

papuczkos

I

SZTAI KA MUMS RASZO
Guodojamas Žukaiti: —

Jusu gyduoles No. .303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minėtu vaistu-žoliu. Su tikru pagarba

Anele Kunceviczienc,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerui kad isz žolių 
yra goriausi vaistai ir žoles greieziuu- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visokį 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja s:;- 
vo cirkuliacijos ir tada žmogus ja ti
esiasi silpnu ir kvnezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykile su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų katalogu. M. bukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

H. BALL, Preaidontaa.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pr«t.
Jot. E. FERGUSON, Kasieriua. j
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Už Tėvynės Meile.

Nelaimingasis Arsenins per 
visa sznekejimo liuką nugalėjo 
nuo brolio akiu numesti. Kož- 
nas žodis isz jo burnos, 
Arseniaus

atvėrė 
naujas 

užbaigęs 
kaip per

szirdyje 
opas. Kada brolis, 
szneketi, iszejo, jis, 
kūno trenktas, paliko ant vie
tos bestovįs. Paskutinis brolio 
pažvelgimas tarsi jo szi rd i isz- 
roves persodino ji kiton vie
ton. Jis raudojo ir garbsto isz 
skausmo, koki 
brolis nevien 
savo užnuodintais pažvelgi
mais ir jau norėjo vytiesi pas
kui brolio del atkerszyjimo, 
bet toje pat minntoje sujudėjo 
nabaszninko ranka, kuria jis 
laike savo rankoje. Jo szirdyje 
žybterėjo viltis, kad jo 
gali dar atgyti. Bet ranka bu
vo sujudėjusi tiktai del to, kad 
jis ja laike pakeles. Pankai nu- 
puolant, iszpuole ir 
szinotciis, kuris dar 
laikėsi lavono 
Varguolis Arsenins

suteikej

i
i

jam 
žodžiais, bet ii

užnuodintais

levas

popieros 
ikisziol 

t e rp p i rszt y je.
dar syki 

apsižvelgė apie lavonu, ln*t nie
kur nebuvo galima 
gyvy bos ženklo, 
povisam. .Jo duszia 
uebsugryžsz in savo 
ven ima.

Viskas, ka jis toje valando-
»

K

užtemvti 
Viskas buvo 

dauginus 
sena gy-

savo

*

je nukentėjo savo szirdyje 
teip ji apsilpnino, kad beveil 
ant kojų negalėjo nustovėti. 
Jis užsileido ant tėvo krutinės 
ir teip ji atrado brolis, kada po 
gerai valandai ant rūsy k su- 
gryžo tėvo kambarin.

Pamatus tokiame 
broli, Saldinus szirdyje 
liepų broliszka meile, 
kele ana, ima 
ko:

— Broleli! Asz »u tavimi ne
teisingai pasielgiau, dovanok 
man! žinai, isz meiles del tė
vo, man ding, bus kožnam do
vanota, o labiausia nuo tavus 
vyli uosi.
esava pritrukę.
priežasties tėvas 
paša ule, tiktai

stovyje 
atsi- 

Jis pa- 
už rankos ir sa-

ko

i» szia
Dievas

pasaldino

fszerme-

Persis-

abu

%

v ra m v- • ♦

tuose

savo valdonu, 
Madžiaru

negali 
tikeji-

aszaros. 
kad 
gy-

Tu pats žinai, 
Del kokios 

aplcid 
vienas 

žino. Asz noriu su tavimi susi
taikinti su taja misie, jog tėvo 
giesme jam tiktai 
persiskyrimą su sziaja pasau- 
1c.

Abu broliai iszkule
nis, palaidojo tęva ir po asz- 
tuoniu dienu persiskyrė. Sau
lius sugryžo iii savo kariumene 
o Arsenius in l’eszta. 
kyrimas buvo pagirtinas. Per
visas asztuonias dienas 
broliai terp saves nepasidalina 
nei asztuoniais žodžiais.

11.
Jeigu kada serbas

lejes ir guodojes savo tauta ir 
tėvynė, tai ypaeziai 1840 me- 

Kovo menesyje, kada 
madžiarai veltui norėjo prisi- 
labinti visom Madžiari joje gy- 
venanezioms tautoms ir jas po 
savo pusei patraukti, drauge 
pasikelti priesz
Austrijos karalių, 
deputatas baronas Narijs teip 
kito sznekejo serbams:

— Seninus buvo mislyjama, 
kad vienoje valstijoje* 
daug tautu ir in vairiu
mu sanariai santaikoje gyven
ti ir praszalinti nekalta krau
jo praliejimu. AJusu dienos pa
rode, kad szis kraujas tekejo 
veltui, tiktai dėlto, kali dabar 
per ji tiek pat tekėtu
Seiliaus buvo mislyjama, 
vienoje valstijoje negali 
venti daug invairiu tautu sa
nariai, ir tame dalyke plunks
na daug, iszmirke juodylos at
kakliuose ginčiuose ir džiovi
no smagenis teip inirszusiai, 
jog tiktai lauke 
progos, kad savo 
dar dauginus pralieti kraujo. 
Tegul ' tėvynėje musu buba 

visus su-

atšaka nezios 
užsidegime

„ J jį - - w

s ten girna i, kas mus 
draugauja vienyben, kas mus
priverezia sanprotauti, jd^ szi 

gimtuve ir kožnas pusi rentos 

paakptinhri kraujo laszeliui ir

abelna valstija yra musu visu
‘ j i 1 g ,j Ji: .... * / J" d ■ i '
k «r j, j, „ .i «*, .1^.,., .’■iijf

jai'tarnauti savo spėkomis iki 
paslqituiiui kraujo laszeliui ir, 
jei reikalas, paaukauti Jai vi-

■ ' ' '' J ' 1 ■' 'į ' i|ik

r

sa savo turtą ir gyvybe. Teip 
tegul gyvuoja mnsu 
Madžiari joje serbas 
madžiaras madžiaru, > . > . s 1 • 

1

t. Bet visi susipratimo tegul gy 
vena ir mirszta del 8aVo mo
tinos, didžios Madžiarijos la
bo. Priimkite, broliai serbai, 
nuoszirilu pasveikinimą 
musu broliu madžiaru!

Aplinkybes veik pradėjo 
mainytiesi. Madžiarai vis (lan
giaus ir dauginus užmirsžinejo 
savo prižadus, ka 
dailiai sznekejo, ir 
pradėjo spausti serbu tautas.

. Baime perenių tikrus tovy- 
nes sūnūs.

Kaip visi anuomet jauniejie, 
teip ir Arsenius, gimimu ser
bas, karsztai mylėjo tauta. Bet 
iki sziam laikui ta meile visa
dos buvo lėta ir tyli; tiktai jo 

' dainose 
karszta

Priespauda, kuri baudė alvie- 
na tikra serbą, rode jaunam- 
jam kita kelia, kita lauko dar
bą. Ne vienas serbas nei vieno
je valandoje nebuvo 
nuo baimes, gresinezios 
madžiaru. T 
Markovicz tapo visai 
kimas madžiarams.

Szis serbas
Jis mylėjo savo tauta, jog ka
troje valandoje buvo pasiren- 

paaukauti-del jos savo gy- 
Bet Peszte užpuolė ant 

jo audra nuo inirszusiuju mad- 
jaunikliu, teip kad su

griebė tik pasislėpti, 
damas isz Peszto in savo gim
tuves miesteli Penezeva. 
ir ežia ji atrado ir 
in kalėjimą, ir jau baimejosi 
kad tiktai nešinusiu in Te- 
meszvara, kur tame laike viesz 
patavo

> 
placzioje 

serbu, 
romanas 

romanu, vokietis vokiecziu ir t.

jausmingose 
laistėsi szi

1£CS 
vvbe.

žiaru

nuo

Narijs teip 
ant galo

aitriai 
liepsnele.

ti uosas 
nuo 

Teip talas Lazarus 
neiszti-

nodones vertas.

iszbeg-

Bet 
pasodino

in

dvasia 
jo. kav

inuke

kersztinga 
prieszai serbus ir kur 
szto serbu tėvynainio, 
apverktinas galas. Bet isz ežia 
jam pasiseko iszsiliuosuoti ir 
bėgti in Karlova, kur per szau- 
dykles sziivi tapo labai sužeis
tas.

Tada jis instojo ifi Szaika- 
sziu batalijona ir diege jaunų
jų szirdyse sėkla

* * •

tautos ir te v v nes.fe

Visu jaunuju szirdyse 
degu meiles Ugnis prie

Jię visi su
prato, kokia bus fnudziaru po
litika, ir todėl stengusi 

p$i$ikinti,

tautos ir tėvynės.

■^mylėjimo

užsi- 
savo

ma- 
džiafu valdžia panaikinti, o 
stiprinti senąją valdžia, Vien- 
noje gyvuojanezia po karaliaus 
sargyba, 
serbu tauta 
kitu Austrijos tautu, 
Austrijos valstija nuo visiszko 
sugriuvimo ir tuomi palodyti 
padėka vone Aust rijai 
mielaszirdyste, kuria jiems su
teikė iszliuosuodama nuo tur
ku jungo.

Tame skaitliuje jaunuju ra
dosi ir Arsenins. Gailestis tėvo 
ir motinos, vis dar gulėjo 
jo krutinės, lyg sunkus akmuo, 
kas ji ir trukdė darbuotiesi aut 
naujo darbu lauko. Brolio žo
džius pimenant, jo szidis dege, 
kaip ugnyje. Bet jo dvasia ne
galėjo drąsiai prigulėti 
szio gyvenimo ir darbo, 
reikalavo digtu spėkų ir laviu 
protu. Bet juo jis mažiau jau
tėsi naudingu prie kokio dar
bo, juo giliaus 
nuliuklime. Daug ir jo draugu

Tokiu buklu troszko 
prisijungti 

gelbėti
prie

n z jos

ant

prie 
kas

pasinerdavo 

kurie iki sziol rodėsi tinginiais 
ir neiszmaneliais, dabar trum
pame laike tapo vadovais. Bet 
jis buvo tas pats ir liko letaft ir 
tylus. Būdavo tokios dienos, 
kad jis nei žodžio nei užtarda
vo. Žmonių pulkai su 
mu praeidavo jam pro 
bet jis tartum nieko 
nieko nemato.
ant lauko pasivaikszczioti, jis 

ulejo valandų valandas l)e pa-

t renks- 
szali;

negirdi, 
Kad iszeidavo• •

-..-4 1 
gulėjo vaianuu valandas pe pa
sijudinimo ant vietos nustovė
ti, ar galva nudaręs žemyn ar
ba dangun insmoiges akis žiū
rėti.

Žinia apie fclraugu pasiseki
mu ir laime ant kares JJJ. 
pasiekdavo jo ausi. Jis džiau- 

r V • « -• v • . I' 1 vi"gesi mažo '
bot veik ir vėl jis nuliūdo ii* 
pats sau i 
žodžiai teisingi.

gėsi mažo

«įf»l

lauko

• vaiko džiaugsmu, 

sako: * Tikrai, brolio
• • 1 « r* 1Žmones su

prakilniais jausmais yra leisti 
tiktai del to, kad amžinai jaus- 
tu. yisuomenįszkam gerui jie 
negali bbti naudingi.”

Genęrolas G rabowski 
uosi KarlavOp, ir serbai kam 
jasi su madžiarais. Kožmun 
buvo regiama, jog todvi tauti 
satailęoje nesugyves, bot veik, 
kraujas patekus upėm*3

Madžiaru 
valdžia buvo nusprendusi su 

kaip madžiarai 
kydavo — serbu maiszfa

Madžiarijbs tyrus.

ginklu

arti-

Kožnarn

per

— Ne, nevien nesi mane už
gavęs, bėt' dar hub ėrdiios esi 

': A. . U I S. , J 1 . r-

Kagi ašz Inu sakinu ?
— ■ Tegul pusili e k a! k i t ašy k

užsįtarAiiy ės padokone.

Tegul pueiliėktv! kitąsyk
r

npio tai pasžhekesimo, o dabar
pradoįiUio apie kita!

— Jeį tu man apie tai nebu-
* t__ 4r *“turn užminės

Wl, ,lli> I I IIIIB i IABIUIH Į R MA I IIII P I !■■■

rankosng kares ginklus, -idant 
aJjgintiiaVe ir kavo žėiiTo^Įirie- 
szingai, pasakyta, kad ju tei
singi praszymai taps 
roti,

— Ne musu dalykas apie tai 
spręsti. Lai sprendžia karalius 
ir jo ministrai kas iszpildomas 
_ _L..J i, kaip tai aure dare

(ijSgihti iaVe n
- - ‘ t-l .

4avo žėiblrr firie-

peržiu-

sa- 
nu- 

malszinti, todėl isz visu pusiu 
trauko kareiviai piėtu linlę.

Sztai Peszte buvo jaunu ma
džiaru pulkas 
lauko vado, kad juos vestu 
kaip sakydavo, pietų link 
razbaininku, kurie buvo pasi
rengę savo gyvasezia 
boti tauta ir visa valstijos tai- 
ka. Arsenins girdėjo apie szi-j has, 
taji pulką, kuris po Peszto gat
ves vaikszcziodamas, szunisz- 
kai skalijo aut serbu. Jis žino
jo, kodėl jie susirinko. Bet ne
žinojo, kas bus jo vadom, kuri 
pirm pribuvimo jo garbina ir 
nekantriai lauke. Syki nakties 
laike Arsenius sėdį savo kam
baryje, atsiduodamas savo

susirinkęs ir 
kad juos vestu,

ant

iszgel-

atsiduodamas 
migloms. Galėjo būti pusnaktis 
urnai ir drąsiai kasžin kas prie 
durn beldžiasi:

— Kas ten ? Arsenins už
klausė, nusidyvydamas, kas do 
sveczias teip vėlame laike.

— Atidaryk duris! 
pažinstamas balsas.

Jis atsikėlė, atidarė duris ir 
pažino savo broli. Saulius bu
vo apsidaręs 
1 nejus tuojaus 
ranka. Arsenins neilgai laukus 
pagriebė brolio ranka 
szirdžiai spaude.

Ant kiek jaunesniojo brolio 
veidas buvo nulindęs, ant tiek 
vyresniojo aiszkus. Sauliaus 
akys labai žėrėjo, kas liudijo, 
kad jis pilnai džiaugsmu pe
rimtas. Jau jis nesuprato ir to, 
kad brolis ji priima ne visai 
draugiszkai. Kada Arsenins ji 

džiaugsmingai 
Asz tiktai isz keliones, 

kad asz 
žino4 ar

atsake

keliones rubais.
padavė broliui

ir nuo-

apkabino, jis 
sake: 
Dar niekas 
ežia. Vienas Dievas 
sutiksu. Gal szis sykis pasku
tinis. Todėl perpraszau už teip 
vėlu apsilankymu.”

—Pas mane niekad nėra vė
lu! jaunesnysis brolis atsake.

Jo veidas nubalęs, 
rode, jog jo szirdis 
skausme.

Saulius, tai 
klauso: kas tau vra? Tu iszro- 
dai tokiu, kaip kad kas tave 
butu nuskriaudęs!

Arsenins neatsake 
žio.

nežino,

aiszkiai 
didžiame

pa regėjus, už-

nei žod-
/;

— Gal tu esi nesveikas ? an
trąsyk užklausė.

Arsenius tylėjo.
Saulius mate kad jo 

ingrimes in giles mislis
brolis 
todėl,

truputi palaukes, tarė: Dabar 
tiktai suprantu, kad tu 
nedraugiszkai priėmei. Matyti 
tu vis dar ant manęs pyksti už 
tuos žodžius, ka prie tėvo lavo
no sakiau?

— Ne, broleli! asz

mano

bueziau 
pirmasis mulkis, kad už tai 
pykeziau — Arsenins atsake. 
Brolio žodžiai užgavo reika

lai rna
, jį .

lingaja styga, kuri jo
atidarė:

— Teisybe, aname laike tavo

KAIP SZAUKSI, TEIP IR 
ATSILIEPS.
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TARADAIKA

D i d o s n i u o s i a m i e s t u o s i a,

Vienas pirklys 
tolimon kelionėn, 
kaimyno, kuriuo visuomet pa 
silikedavo, kad jis lyg savo su 
■gryžimni, saugiai užlaikytu 
klotyje szimta
Geleži tuojau nuncszta kletin; 
o kuomet g 
isz važiavę,
tos prekies pagunda, kad j’a sau 
pasisavinus, i
daikte,
<lu nuduoti geležies stovi, kad 
paslėpus savo vagyste.

Tuo laiku sugryžo ir pirklys, 
•o kubinei paklausė apie geleži, 
tai kaimvnas atsake:

Nežinau, brolau, kas su 
atsitiko; asz pats 

nenorecziau’ tikėti, ka tau pa
sakysiu, jeigu savo 
bueziau matos
Sztai milžiniszko ūgio

1 rengdamas
prasze savo 1

kaip tai aure dureo kas ne
Peszte.,

Arsenius visai prie

Saulius tarė 
tai asiz nebueziau atsiminęs 

paklausti, bet clabar, po teisy
bei, negaliu suprasti, ka teip 
tau bncžiau pasakęs, jog 11 ? 
ilgai atsimeni? s 

Truputi tylėjęs.
pats sau.tarė:

— Ir koĮdeLgi 
Kad sau užlaikyti 
noriu, tegul kitas mane suldi- ,dar prilėks laiko 
kys, o daugians Sau jau nelai
kysiu!

Tada in broli iitsigyžes pra- 
szn o ko: Ar at si men i anas d i e- 

kada sudraskei bumo rau
da? Tada sakei, kad visi dai
niai bailus ir nei vienas isz ju

Truputi tyldjes.

i'«

saugiai 
svaru geležies.Arsenius visai prie brolio 

prisiartina ir paėmus jo ranka
_____  - i

baugintis esi serbas, nei karei-
teip tare:

>
Ausenius

nepasakau?
?.i. Ne! ne

neturi spėkos aukauti savo gy
vybe, kad sulaukti to. ko 
trokszta?

— Ta viską pasakiau be su- 
protuvhno — 
damas atsake.

— Tegul butu ir teip — Ar
senius kalbėjo — bet tu anuo
laik sakei tęisybe.

— Ir kodėl-gi teisybe!
—Gana! — Arsenius iszta- 

res nutilo.
Ir Saulius tylėjo ir lauko, 

kad Arsenius pirmiaus pradė
tu szneketi, bet nesulaukus 
pats pradėjo: — Tai tu ant ma
nes nepyksti?

buvo atsakyta.
— Tai tas dalykas teip! Man 

pasakyk, apie ka asz vis misli- 
ju: kodėl tu ant manes vis pik
tas? Todėl asz su tavim labiau
siai troksztu paszncketi ir su
sitaikinti. Juk kas gali žinoti 
■— mažnm jau mudu dauginus 
nesimatysime! asz einu ant ka
res lauko!

— Tu Italija brolis veik už
klausė.

—Ne! esmių apsiėmus 
vadu to pulko, kurs Peszte su
sirinko, ir misliju eiti 
maszo link.

Sentamaszo link!? 
nius dyvydamasis atsiliepė.

— Ir kodėl ne?
— Ar-gi tatai madžiarai ne

turi nei vieno kito virszininko, 
apart tavęs?

— Jie mane siunezia, 
ta laikau už guodone.

Ne!

to.

Saulius pajuos-

be t

Imti

Senta-

- Arse-

o asz

— Žinau! Saulius atsake.
— Matosi, kad nežinai, ki- 

toniszkai nebūtum apsiėmęs 
to pulko būti vadu, kuris trau
kia Sentamaszo link; tenai yra 
užsidarė musu broliai — ser
bai!

— Maisztininkai, ne serbai! 
asz einu priesz maisztibinkus, 
ne priesz serbus!

Klausyk manes

j 

broli!

vis. Atmink, koki varda dėvi. 
Dievo tarnas Saulius karsztai 
mylėjo savo tauta. Kik jo pi 
įlomis! tu dar esi jaunas, 

užsipelnyti

>_

tai

reležie s savininkas 
užėjo užlipkytojui

ir paslėpė kitame 
manydamas kokiu bu-

ii
*

garbe ir guodone be 
laimingos kares!

Ne, tada bus jau per

szios ne-

—- įse, taua dus jau per vė
lu! Dabar esu majoru, už trijų 
menesiu mane matysi pulkau
ninku. Ir tepraeis vieni metai, 
kaip tavo brolis bus generolu 
madžiaru armijoje.

— Bet musu serbu tauta ?
— Szi musu tauta nuo savo 

likimo neatsitrauks, ar asz tar
nausiu, ar ne. Asz nebusiu ta
me pulke vadu, tai kitas bus.

— Bet ant to nieko nepaisai, 
kad tave tavo paties fe «

Susirenka, in Urvas visokiu, 
Jaunu ir paeziuotu. 
gere munszaine per sz\ im

ta diena.
Nulenkdami ne viena.

Iii bažnyezia eiti ne reikia.

Ten

Ba duoklia duoti reikia, 
Tai veluk kelis dolerius ant 

gėry m o praleist i.
() ne kaip eit i in bažnyuzia 

pasimelsti.

la geležim

tautos
broliai keiks?

— Dvasiszkai sveikas 
gus nepaiso ant neteisiu keiks
mu. Tas, kas jiems nutiks, nu
tiks ne per mane, bet per kare,

žmo-

Tokurioje jie patys kausis. 
del už ka jie mane keiks?

— Tu saprotauji, 
džiarai guodos toki 
kurs kaujasi priesz savo tauta 
ir brolius.

— Netik guodos, bet ir da
bar guodoja; juk jie sau apsi- 
renka mane už veda. Iszeik ant 
gatvių ir girdėsi, kaip nei vie
no vardo su tokiu gUodone ne
primena, kaip tiktai mano!

— Dabar tave guodoja, pa
kol tu jiems reikalingas!

— Tegul ir teip.. toliaus ma
ne guodos, kaip isztikiniai tar
nausiu!

— Suprantu, suprantu, 
tu nori! Garbe tavo pragaras! 
Bet žinok ir tai, jog, jeigu tu 
eisi priesz serbus, 
savo ranka ju kraujais, 
szio akies mirksnio mudu dau
ginus ne beesame broliai. Tokio 
vyro vardas, kurs apibjaury- 
tas tokiais neteisingais, amži
nai neatleidžiamais nuodėmių 
darbais, negali būti jau mano!

pasijesz-

kad ma- 
žmogu,

ko

apibjaurysi 
nuo

I v •

ir jo

— Tai serbus paskaitai už . 
maisztininkus?

— Ne asz, bet tas, keno tei
sybe, fe

- - Madžiaru ministrai t

— Ne, Austrijos karalius.
— Neteisybe. Karalius nie

kados nėra pavadinęs 
maisztininkais.

I

manifesta

serbus

— Ar esi skaitės 
mbežninkams?

— Tęnai. neutrandamas var
das /(maisztininfau. ’ ’ 

bet
‘(Jniaisztininfau.

— Žodžio ne^a, 
yra

mislis

Vienas

motinos

— Del manės gali 
kol i kito!

Arsenins gailingai dar syki 
pažvelgė in savo broli,
akys prisipildo aszaromis.

— Prakeikiu tave tėvo va r- 
4

du, kurs tave augino ir moki
no! Prakeikiu tave
vardu, kuri tave gimdė. Jeigu 
tu teip darai, tegul tėvu kaule
liai kapuose sujudu ir juodvie- 
ju duszios danguje pradeda 
raudoti! Jei tau ko trūksta del 
pragyvenimo, tad asz tau ati
duodu puse §avo turtu, nuo tė
vu gautu, ir visas savo 
bes; tiktai ne eik priesz
gery-

savo
tauta, priesz savo tautos bro-

— vyresnysis brolis klau-

žodžiai galėjo mane užrūstinti. 
Bet aplink turėjau laiko viską 
ta permislincti. Tas, ka tu tada 
sakei — isz priežasties nuliū
dimo ir szirdies skausmo, ka ir 
asz jaucžiąu, ir tada visai ne- 
apmislijes sakei. Turbūt asz už 
tai tau turiu padekavoti, o ne 
pykti. Jei kajda pasirodo, kicH 
yra malonus ir brangus 
• • ' . - 7
yra matomas jam amžiijai nuę 
ju atsiskiriant. Tai-gi, juo dauT 
giaus vaikai guodoja savus tė
vus, juo dauginus jie ijžbipel-

'1

vai
kams ievas, tai aiszkiausiai tas

- - ■ - ■- - -- - - < .. ;■
II

giaus vaikai guodoja savus te*
n * —— *

no del saves guodones. Ant ta
! ‘I > ,■ 4 j. _i i1 u_  ~ ' I* " i

a a a -A a Ml „ .. . avo Žodžiu visai negalų! pyktiį 
asz gana gerai žinių, jėg nUu 
no raudą negalėjo tiek )dkt<)

VMi.4 • 11 **■<'"’L A 1 '*1 - A '!• • 1

užsitarnauti, l... j r, . „ „„ 
iszpeikoi. Bet tavo kiti iddžiai

__ ■ -• ji • j 2 j2___ __________________ :•' i i

Icuomi

ant kiek Jtu ją

man dide in spauda padare.

tave
Asz neatsimenu,Asz neatsimeipi, , J 
d augiausi galėjau iižgaii ti

h

- Negali būti, kadi Austri-
4 ' ' f • Clr • I . * ' ' I V' f • 1 Mi 1 •jos kayąiiuš pjautu pusikei i

< • '• V *4 4 ' 4'1 v į • ’• «' •• J i

jos karalius pjautu pasikeitan- 
czius del visos yalsUjos labo!

— Bet tenais pasakyta: te
gul pameta giiiklus ir e h m na
mon.

— Ir ka. tu
— Tai,

mon, o jei to nedarys, tada per

?
kali jie turi eiti na-

► < apie tai supranti
t

ginklus turės paklausyti.
—1 Bet asz ta insakyma, su 

pranta, jog musu karalius, ku
• • oj J Ji i LjL •

— Bet asz ta. ihsal<yma

isi pagal teisybe plipažins- 
mielaszirdingu, r - - 

idant jo valstijoje be pri'ezas-

r i visi 
ta mielaszirdingu, nendres,

iA

ties ginklus, ■ maudytu k!įwr 
juose. Todėl ir prisuk e imbež 
ninkams numesti kares gliik

negali* patikti, kad antai Sun
. ginklus

pradeda rikSipe kire. Todėl

juose. Todėl ir pyisidto rįbež- 

his ir eiti namon. Teip pat jam
1— j i.------ 'T- — r'1

ginklusdziarai pakelia kares (
ir
męfair nėra pasakyta, ka<|’sbr-

’ ’’’i " ” f 1 ;'i' T,: .’v r|1 r " ■" T* ■ v •’1 • ■ j

bai toeitirejo teisybes griebti

bus, 
sesi.

Arsenins sanprotavo, kad jo 
brolis savo szirdije nerimsta, 
todėl ppole priesz ji ant keliu, 
sudėjo rankas ant krutinės ir 
melde: “Nei priesz viena nesu 
klaupės ir nesiklaupsiu, —tik
tai tave viena teip meldžiu.

Vyresnysis vis tylėjo.
Toliaus bns.

brolis savo szirdije
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akimis Do
tavo nuostolio.

žiurke 
insikrauste mano kielių ir su
ede visa tavo geleži. Matyda- 
inas-gi, kad geležies kasdien 
mažta (mažinusi), atkreipiau 
visa dome in tai, .isz kur tai ga
lėjo atsitikti, ir pagalios užti
kau žiurke begraužiahczia jau 
paskutine sztanga.

Po taip aiszkiai begedisžkam 
melui pirklys lengvai dasipro- 
tejo, kad neiszlikimas kaimy
nas ji prigavo, teeziau nudavė 
tikis in jo pasaka ir nuėjo na
mo savo keliais.

In keletą dienu po tam atsi
tikimui pamate gatvėje žai- 
džianezius vaikus, o taip ju — 
su nu savo kaimyno, kuri pa
kvietė pas save, uždare, ir pa
slėpė atskiram kambaryj. Tė
vai, nesulaukdami sunaus, isz- 
ejo didžiai nusiminė jo jeszko- 
ti; o kuomet per visa nakti ne
galėjo rasti, atbėgo iszryto ta
sai kaimynas pas pirkli, ku
riam papasakojęs visa savo ne
laiminga atsitikirha, 
pagalios, ar jis
bud u ir kur galėjo dingti jo 
kūdikis.

— Gal ji vanagas pagavo,

4c 4c

džentelmenas ” spor- 
tuli.s,

Iszk’pintas tėvu sūnelis, 
Su augsztu kalnieriiim apsi

taisęs, 
Kelnes .siauras pasikaiszes.

In skiepą inliudo, 
Tropais augsztyn nuslinko, 

gruntinėje šluboje rado pinigu, 
Ant komodos pora doleriu.

Negana jam buvo to. 
Priėjo prie bakso,

Kuris buvo neužrakytas, 
'liktai atrak v t as.

Gaspadine nepraszyta sve- 
ezia iszgirdo, 

Kada kudikis žemai pravirko, 
Ba virszuje lovas klojo,

O kudikis žemai miegojo. 
Paskubino žemyn nulipi.

Ir pasiseko sporteli užtikt, 
Kaip po skryne grabaliojo, 
Daugiau pinigu jeszkojo.

(laspadine dideli

i i

k

t

“gyva lt
padaru

Sportelis per frmitines
isznen

* I

f 
duris
S

sau atkabino, 
Tai ir gręįtai isz.runijo.

Gal kelnių nuturėjo,
Tai sportiszkai pasirodyt ne- 

įliejo,
O jeigu dirbti tingėjo, 

'lai ir pinigu nuturėjo;
Be pinigu pradėti nieko ne- 

gali,
Tai kaip norints pavogti turi.

Ba isz lai k

j): *
fe*

Vėla toki laikai užėjo,
Kad darbininkai pradėjo,

Boseliams pinigus davinėti.
Kad tik gera džiaba gauti.

Net keli susideda,
Net szimtelius sudeda, 

Kad tik gera pleisa gauti 
Daug galėtu uždarbi’auti.

i

Ne d y vai, papratia laukavoti, 
Net ir savo bobelės bošams 

siuntinėti,
Ir da pasturgali laižyti 

Ir rankas bueziuoti.
ij! * >:«

Jus vyrai kaip maži valkelei, 
Pasirodotia neiszmanelei,

Ba kaip in kur grinorka pri- 
buna 

. ( ,1 l

Tai tuojaus ruja atsibunu. •
Tuojaus^subegate,

N a rsunais pasirodote,
Kaip gaidžoi skersuojate,

ilk.

II'

Pliauszketę kaip iszsižiojate.
i"
Ik

*

In viena pleisa grinorkele 
pribuvo, 

Tuojaus t urgus atsibuvo,
O kada su vienu susitarė ap 

siporuot, i

Kitas net marszkinius pradei 
jo sau pleszt.

užklausė 
nežinąs kokiu

— tarė pirklys, — nes vakar 
isztikruju esu mates, kaip loke 
ties mano trioboms, neszdamas 
naguose vaika.

— Visai ne in laika tavo 
szposai — tarė susirupines tė
vas, — kaipgi toks mažas 
pauksztis galėtu pakelti taip 
didele, sunkia naszta ?

— Mieste, gerbiamasai kai
myne, — atsake pirklys, — kur 
viena žiurke gali suėsti szimta 
svaru geležies, visai nenuosta
bu, jeigu atsirado toks vana
gas, kurs gali pakelti ir nesztį 
kūdikius!

— Asz sumelavau, 
kaimynas, — 
leži!

Visai ne in laika tavo

— kaipgi toks mažas

taro 
atsiimk savo ge-

S

— Ir asz teisybes nepasa
kiau, — taro pirklys, — o tavo 
kūdikis yra mano namuose.

i EMIGRACIJOS REIKA-l 
> LAI .PAGERĖJO, S
S Lietuviai Kreipkitės prie >

Laivas.

t

Savųjų.

“ - - - - - - - -j

in Lietuva szia vasara, tai nepra*
Gerbiamięji, ku£ie manot keliauti 
f 
leiskite teip puikios progos b«t 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuotni rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan* 
ežiam Amerikoje yra leidžiama

laike metu sugryžti in Amerika

svetimszaliui gyvenau*
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jo sau pleszt, f 
Vy ruože i > grinor ku sa ligok i tęs. 

Nuo juju sza I i n k it es, J
Ba tokios greitai prisikabina/ 

Ir pas vaita nusivadina. ■ 
O lankei isz Liet nvo.s dova-

Ne thip kaiįį reiki

• . i1
lt™.,

Nuo jnju šzalinkites,

n ilsi vadi na.

> aplankyti savo szali, gimines ir | 
< laiko metu sugryžti in Amerika < 
C be kliueziu. įsivažiuojantiems in ' 
fsuvq, tėvyne Amerikos Valdžia < 
liBzd'uoda tam tikrus liudijimus, 1 
>kad jis ar ji gales gryžti adgal ir | 
Įvažiuoti. ■
(nereikalaus ju paskaityti prie nu* > 
/statytos kvotos, skaitliaus atva* { 
Cžiuojanczi in szia szuli.
5 Pasiuncziu pinigus in 
cszalis pigiausiai, parūpinu paspor* 
>tusr padarom Afidavitus ir atsa* 
ikaneziai priruosziain kelionėn. 
C Keliauninkus pasitinkant stotyse 
5New Yorke; suteikiam nakvyne, 
Jnęs užlaikom savo vicszbuti.
S Reikalauk Laivakorcsiu kainos.

visas
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nele apteikia, Ii ■ Zi 'L,*i •* km, 
Paskid vyruti augyk, 

tuneliu vad^,.
........ ; J......-M'. /. :! . I ■ * h’i < -

*
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4
>tusr padarom Afidavitus ir ataa- 
ikaneziai priruosziain kelionėn. 
C Keliauninkus pasitinkant stotyse 

< nęs užlaikom savo vicszbuti.
J Reikalauk Laivakorcsiu kainos, 

i isz kur ir kur nori 

{George J. Bartaszhis 
> «8 WASHINGTON, BT.

HEW YORK, N. Y.
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a foftWtfto liulmėntd.' Wa,
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Isz pa lengvo prie to imkitės, 
. Nęsisbubiidcites, 
Ba žinote priežodi: 
, .Greitas darbas,

Nęsislęubinkites, < pažymėdamas
» 1 *

jįjį.

N.Y.

*v,

rf1“*

Greitas darbas, 
Pypkis kreivas, 

O kas staiga) 
Tai negerai!
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f Telephone: CANAL 7716 (į r
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ŽINIOS VIETINES.
1 ----

Isz Shenandoah, Pa.
-T

— Nors 
miestas susilauks

v i suome-

na k t i

ant galo musu 
atidarymo 

naujos ligonbutes kuria žmo
nis pastate bet stovėjo ilga lai
ka be jokios naudos
niai. Sziomis dienomis valdže 
priėmė ligonini t ia. po savo val
džia ir dabar bus už keliu did
ini atidarvta.

Rvnke-

pa-

— Nedėliojo atsibuvo krik- 
sztas šunelio aptiekoriaus Vin
co Miliaus. Kūmais buvo bro
lis Benediktas su pana Teofile 
Baczkauskiute. Kūdikis aplai- 
ke vardu Vincentą.

— Praeita Subatos
pleszikai insigavo in drapanų 
sztora W. Rvnkevicziaus tvks- 
le apipleszime, bet p. 
viezius užtiko vagius prie dar
bo ir dūme laukan.

— Szia Netlelia bus
szventinimas kumpino akmens 
po nauja katalikiszka Ajriszin 
parapine mokslaine kuri kase
tinis 200,000 doleriu. I 
na del ko ajriszei stato 
niokslaines jeigu josiu nemoki
na savo tautiszkos kalbos, o 
angliszkai juk iszmoks kilosią 
mokslainesia, o 
tikėjimo užtektu ir 
Paszventiuime dalybaus dau
geli kunigu. Biszknpas 
patrick isz Filadelfijos szven- 
tins.

Garnys paliko puiku ir 
drūta suDeli poustvni 
nams Adomavieziams, 
Mount X’ernon Str., kuriam da
vė varda Jonukas ant szv. 
krikszto. Lai auga ant džiaugę 
mo levams.

Sziino-
305 W.

Stebeti- 
tokes

del mokinimo 
mažesne.

Fitz-

Instabus Nuotikis.
(Kunigo pasakojimas.)

Palukas isz

užlietos
pradėjo

kasyklos 
nuo 2S 

dirbt i 
>0 di<‘-

— Boston Run 
kurios buvo 
Septeinberio 
ranedvlijo. Pumpos dirl
na ir nakti idant iszliet vande
ni isz kasyklų.

Vagis insigavo 
Jono tIraželo, 439

i ’ine si r..
11

I‘a I icije 
plesziku.

Mikola
Tenth St..
Bukniaulo
plozije gaz<>. Gydosi namie
rints gana skaudžei likos apde 
gint 11.

m sa-
Isast 

gaudami tik smulkiu 
inigu kuriuos

ūžt‘jo

i įima

rado stalcziuje. 
pedsakioa 111

*)•> <

liko* apdegintas 
ka*ykh»sia per eks-

lio

Poni .Ieva Arlauckicne 
i Sznmaiickicnc )G(MI \V. Spruce 
St.. >ciga pavojingai ir nėra 
viltio is/gytlymo. Mirties lau 
kerną kas valanda.

N epą prast a pl’rke Pel -
ii\ezi<»j ir Suimtoj pas Kuberta.

)Rukyta kudu luinie 
Rūkyta*
Szvirže lianų*. . .

szohieri* i <

•)

><• svaras
svaras

><• švara*
'.vieži >zohlerei .. 16e >varas

. 24eI *ork czaps. . . .
Gaiviem* did zupe* 4 >va. už

I ><• 1 kepimo. . . . . . 15c

svaras 
25c 

svaras
( zuk Koa>t............ 15u svaras

Stoikai. . . 13c svaras
Ir danu kitokiu dalyku tuipgi
I lambin u

Aleiuž numažintas prekes.
kite pas:
P. Kl’BERJ A, GOO \V. Pim* St.

ANT PARDAVIMO.

VYevmanas isz
Palukas važiavo

— Antanas
William Penn likos baisei su
žeistas per automobiliu kuria
me važiavo 
(i i ra rt I vi I les.
motorcikliuje lin kuri žioplis 
trenkė netemiudanias kur va
žiuoja. už ka likos uždarytas 
Szenatlorio k įdėjime.

Ashland, Pa. — Praeita Su
bata Ashlando ligonbuteje 
mirė Motiejus Turauckas, 
metu, kuris paliko dideliam 
nulįudime paezia, tris vaikus, 
broli Kazimieri Gerardville. 
Laidotuves atsibuvo su bažny- 

Vtarninko

Ashlaudo

Kazimieri

tinems apeigomis 
rvt a.

41

Esu kunigus. Gyvenu Londo
ne. Mano parapija labai didele 
ir plati. Turiu du padėjėju. Mu
su gyvenimas tuojau prie kop- 
lyczios. Dauguma pampi jonu 
pažystame, bet be paliovos 
vieni iszvažiuoja, kiti atvažiuo
ja gyventojai, tai nepanaszu, 
kad visi but galima pažinti.

Subatoje 9ta Lapkriczio diė- 
na buvau labai užsiėmęs. Tik
tai apie 10 valanda vakaro ga
lėjau imtis brevijoriaus ir po
terius kalbėti.

Urnai suskambėjo doru var
pelis.

Iszejau pažiūrėti. Radau jau 
mano tania beszndkauti su pa
buvusiu metu moteriszke, kuri 
karsztai prasze, kad kuris-nors 
kunigas eitu prie mirsztanczio 
jatinikaiezio tokiu tai ir tokiu 
adresu.

Paklausiau, begu negalima 
butu atidėti žygio rytojui. Bet 
motorisz'ke spyrėsi, kad dabar, 
ne valandėlės nedelsiant.

Nieko nelai/kdamas, ėmiau 
rengti visa tai, kas buvo reika
linga prie paskutiniu sakra
mentu teikimo.

Prisipažystu, kad buvau la
bai nuvargęs. Taip ir norėjosi

pasakius, asz turiu prisiskaity- 
ti prie kataliku, nes kaipo toks 
buvau apkriksztytas.

Pradėjom szn'dknežinoti. Mu
su kalba nusitęsė ilgai ir pri
ėjo prie rimtu dalyku.

Jaunikaitis man labai pati
ki). ( Isz kalbos patyriai^ kad 
jisai nuo deszimtu metu nebe- 
pi-hlo jokiu tikėjimo praktiku 
(priedermiu). Vienok dvasioje 
buVo pilnas tikėjimo.

Dievas palaimino mano žy
gius, nes atsiskyriau su jauni- 
kaieziu, iszklaiises jo pilnos 
gailesezio iszpažinties. Ryto
jaus diena turėjome susitikti 
bažny ežioje.

Bet kaip nustebau, kuomet 
visai nepastebėjau bažnyczio- 

, o buvo 
po Visu 'Szventuju.

$

A meričan 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš' ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavotf 
raperei. '

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

I

dr

PRANCŪZAI TURES SAVO 
x SZVENTAJI.

Popiežius Piusas XI geidžia 
duoti Francuziszkiems katali
kams szventaji, norint s Eran- 
(Hiziszkas premieras llerriota 
pertrauko visus diplomaiiszkus 
ryszius su Vatikanu. Popiežius 
aproiHzko buk padaris szventu 
kipiiga Viaumija isz Ars, pra
lota, kuris daug pasidarbavo 
del R-vmo kalali'kiszkos bažnv- 

s •

ežios. Popiežius tokiu budu ma
no padaryti sulaiką terp Fran
ci jos ir Vaiikano.

SURAMINO JI.

Vyras: (in savo paežiu kuri 
kietai miegojo ir pabudinęs ją
ją paszauke),:—Klausyk du- 
szele, ka tik regėjau dvasia pa- 
naszia in asilu!

— E, geriau miegotum ir 
nebijotum savo locno szeszelio.

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

SZVENCZIAUS1OS

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

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

Puiki knygele.

A.

- Subatoje pasakyti moteriszkei, kode’, ji 
Sėli oi e

St.' dingo Lietuvaite, p-le Nellie Vienok 
Jasin.skaite, kuri buvo žinoma 
Brook lyne ir Bridgeport e kai
po (hiimininke. Ji jau kelini i 
metai lavino savo baisa brolio, 
isz Athol Mass., remiama. B<»t 
ji perdaug karszlai buvo insi- 
mylejnsi iii savo numylėta dai
nas ima ir tas atsidavimas, ma
tyli. pakirto jos sveikata ir su
ardė proto 
vėliau pasiroile, kad ta Subata, 
ji nuėjusi ant tilto, norėjo szok- 
ti iii upe.

Laimei poliemanas temijo ja, ežia moteriszke akimis noreda- 
kaip ji, pjrm szokimo, atsiklau
pusi meldėsi, ir, nuspėji 
ežia kas nors m»gero, 
laike. .Ii tapo nuvežta in Belle- 
viie ligonbuli, kur randasi ir 
dabar. Jos brolis buvo iszvažia- 

Lietuva ir, sakoma, 
apie Lapkriczio 12ta.

Todėl yra bandoma p-le Jasin- 
skaito užlaikvti minėtame Ii- 
gonbuty iki jis sugryžsz.

— Sekanti Lietuvei apsive-

Brooklyn, N. Y. — 
po piel u isz namu 24

laimininkc.

s

lygsvara, kadangi,

•s, kad 
jis ja su-

ves in
i<r\ zsz
r I'

airkscziaunemalonėjo airkseziau ateit, 
nieko panaszaus

szvelniai pa sa

je mano jaunikaiezio
Nedelia \ , T*
Dar labiau nustebau," kai atėjo 
kita diena sena jįunikaiczio 
tarnaite ir pasakė kad jis stai
ga pasimirė. Ryta rasta jauni
kaitis lovoje nebegyvas. Gydy
tojai pripažino, kad turėjos bū
ti per miegus 
mas...

, Nuėjau pasimelsti prie negy
vėlio kūno jo namuose.

L skendos maldoje,.pakėliau akis. 
Pamaeziau ant sienos 

metu moteriszkes 
veikslą.

Pažinau kad tai buvo toji pa
ti moteriszke, ‘kuri -atėjusi in 
mane prasze eiti prie “ 
taniojo jaunikaiczįo. ’ 

Mano tarnas irgi 
veiksle panaszuma

szirdies muszi-

Pa-

UC-

ausiu
pngvve- 

pa-

mirsz-
9,

kai bėjau, 
kinu.

tik

regejo pa
los mote- 

riszkes, su kuria jisai buvo kai 
bojęs i s.

Sužinojau, kad tai buvo
vmkslas jatinikaiezio motinos, 
priesz keletą metu numirusios.

pa

— Ateisiu vėliausiai už dvi- 
deszimt ies 
patikėti.

Tuomet nepažinsiamoji szyp- 
.telęjo:

—4-

minucziu. Praszau

f p

l’egii gi Dievas teikiasi 
kunigą apdovanoti už jo malo
nu rūpestingumą ir neapleidi 
jo mirimo valandoje.

Dar pasakiau,
laiku, ir perineeziau

kad nueisiu
iszeinan-

'i z!

'O Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkimas
ST. CLAIR, PA

Bell Telefonas

V 
t

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkau.kas, Locnininkaa)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

O 0
•W

K '

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

Namus, Sztorus, Mokdaincs, Baž- 
ir kur tik yra

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
EMBLEM

JASPER -
Kukninei Peczei.

NEW CAPELLO
HOME COMFORT

— teipgi —
Heatrolas

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereikė jokiu paipu. Parduodame ir 
COLUMBIA OAK HITERIUS

Galima matyti pas pardavėjus

4

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

1 25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

,1 
hGudrus Teisėjas Išgel- 

bėjo Šeimyną.
Namų svininkas užganėdintas 

Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 

Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi,

1 ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei tp kūdikių verksmo ir 
tpdcl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikiu motinos pasiteisinimo, kad ji 
ųegalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie vcrkja kankinatpi mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo Jr ji nežinanti kaip 
jiepis 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 iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jj! Jie net 
prašo daugiatis!

‘ (Paakclblman)

m 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elcktrikine Szviesa. Teipgi parduoda

F I K S C Z E R I U S 
(LIKTORIUS)

piginu ne kaip gausite sztoronia. 
veda varpclu* prie duriu, taiso clck-
trikiniun pronun ir kitokius clcktrikin-

.Hl

Už-nesenai buvo pašaukta i teismą, ku-
i_____  ,
iš namų. Principialiais liudininkais 

kkd jie nuolatos yra erzinanti 
1 tnynos apar.tameiitc. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei tp kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti

* a a W f • a . _ ____- _

> Merchants Banking Trust Co. Banka
luti in ta i bur. Ateikite pai mane jeigu 1 r 
manote užvesti szviesa arba permai- ! C Mahanoy City, Pa.
nyti savo narna pagal naujausia siste- 
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. Į 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak- j 
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu | 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia cavo 
tautiecziui pakol cjsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

mas pažinti, ar neregejes jos 
esu kada nors bažnycziojc.

Moteriszke buvo man visai 
nepažystama. rVaipogi buvo ne
girdėta pavarde ano mirszta- 
mojo jauuikaiczio.
' .Deszimeziai minucziu pfi|- 
slinkus, buvau jau shsirpnge^ 
ir iszejau isz namu.

Naktis buvo tamsi, tikrai 
Lapkriczio naktis. Gatves bu
vo tuszczios.

Nužingsniavau gera 
gala.
gatve 
eiti.

Sunkiai atatikali 
ji namu numeri.

Paskambinau. Lszejo kokia 
nejauna moteriszke.

— Ar ežia vra kurs sunkiai 
serga ? — paklausiau.

nėra

ar

dikiu motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie vęr.kia kankinami mėšlungio, 
P
užkietėjimo Ar ji nežinanti kaip

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

•i

BAL L BANDM

*fAR^

Ball-Band » »

Yra ant kie-

!

Namai kurio užmoka milijonais už miį

■ i iifni, ■*■ » a—i h ,il i —u Ha, iii*<friiaii emiiOięn ah-'t* ■>

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojui.

2-raa Flora* Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Merginos — Justi
• Rūpesčiai Užsibaigė! j
- Buvo laikai, kuomet nieką* nežinojo Į

I

'' J* 
*«■■■• • VM • «M* • «BM» « M* < j

I

kiną pleiskana* ir paragins jūsų |
* * «

I I
I

Bonka «5o. aptlekose. arba u* 75c. |

I 
a 

I

ku» ir galvos odq švarioje ir svei
koje padėtyje.

faiffles

pra.tii dalyku užlaikyti savo plau- | 
»- ’ * ‘ ...

I
Ii
I

JI J,*l

n.i4Wlilv.U lUtMlS Ilv/Jl nu j tr ’ 

? ką* yra plelakanoa ir kaip nuo jų į 
j atsikratyti. Alandien yra visiškai pa- !

I

Į . * ------- |
: iAtopuUt gulvi) kua vuknrns einant gulti i 
J per Navaity ar deftinitj dienų, sunal-
I kiną pleiskana* Ir paragini jūsų |

plaukų augimu. Po to naudokite 
Ruffle* tik retkarčiais sulig reikalų 
ir daugiau neturėsite Jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
1
prisiunčiamo stačiai Ii dirbtuve*.

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

^^0

kelio
Pagaliams pasukau in 

kuridn buvo insakvta
1 lazletone, 

su 2 namais
Labai gera vieta 

lotas bu 11<<111<<1 o,

2 automobiliu, 
sziauczio 

mados 
ali būti 

naudota del bile kokio biznio, 
su maszinoms ar 

be maszinu. Geras investmen- 
las del pirkėjo. Kreipkitės ant 
adreso. (2t.

Pa. vienas 
ga rudžius del 
ir

maszinoms.

gerai i n taisyt as 
su naujausios 

szapa

ir parsiduos

<

J

N. Kai lik
200 b!. South Al., 
Mahanoy City, Pa.

Read i n 
. Lines

k

$4.00
1N

NEW YORKA
NEDELIOJ 

16 N0VEMBERI0

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia treinaa Subatoa nakti

Imz Ryte
Shamokin...............................12:01
Mt Carmel ........................ 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah...........................12:35
Mahanoy City...................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke (Liberty St) . . 6:35 
New Yorke (W. 2.3rd St.) . . 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 2.3rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

Landon, 107

de:
Juozas Skrandžius, 311 Ply

mouth St. su Agota Dobilaite, 
isz ten pat.

Danielius Raskeviczius, 173 
Bridge St. su Adelia Pakinkiu- 
te, 364 Front St.

Boneventur
I nion Ave. su Rože Kubilius 
isz ten pat.

Pranas A ūdija i t is, 99 So. 3rd 
St. su Magdalena (’zižikas, isz 
ten pat.

M irę sekant i Lietuviai:
Adomas Kalibatas, 55 metu, 

gyv. 277 Jackson Ave., Long 
Island City, mire Lapkriczio 4, 
buvo laidotas Lapkriczio 7, isz 
kun. Miluko bažnyczios, Kalva
rijos kapinėse. Prigulėjo szv. 
Vincento Draugijom

Jurgis Mekisza, 66 melu, gy. 
246 Kent Avė., mirė Lapkriczio 
5, buvo laidotas Lapkr. 8, Kal
varijos kapinėse, isz kun. Re
meikos bažnyczios, 10 vai. ryte.

> n*

TUSZCZES NAMAS ANT 
PARDAVIMO.

Turiu tuszczin narna in kuri 
galite tuojaus insikrausyt. Na
mas randasi ant 420 E. Rail
road ulyczios. Kas grėitai atsi- 
szauks, gales paimti už $4,700, 
Atsiszaukito tuojaus as EI. S.

(t. n. 14)
PARSIDUODA SZEPA — 

» BUFETAS.

Gately, 1226 Kast Centro Str, 
Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda puiki szepa arba 
bufetas pigei. Atsiszaukito tuo-

nurodyta-

— Ne, ežia nėra jokio li
gonio, — atsake moteriszke.

Patikrinau namu numeri ku
ri buvau užsiraszes.

— O vienok ,czion buvo 
‘man nurodyta, — tikrinau, — 
tik-ka buvo pas mane kokia tai 

metu moteriszke- 
praszydama tuojau ateiti pas 
mirsztanti ligoni.

kataliku kunigas 
koplyez/ios,

pabuvusiu

Esu
pridėjau.

ISZ

Gal klaida atsitiko, ežia
jokio nėra ligonio.

Jau turėjau eiti be nieko.
Tik urnai pasipynė koks tai 

jaunikaitis, kuris labai szvel- 
niais žodžiais apgailestavo ne
pasisekusi mano žygi tamsia ja 
nakti.

Gal Tėvas malones valandoj 
lo pasilsėti ežia pas mane, — 
(are jaunikaitis. —- Ugnis degli , 
—- praszau užeiti.

Nužingsniavau su savo vede-r.
I . * ’

’ ju ir apsakinėjau, kad klaidim 
gas man buvo pasakytas adre
sas: Atsiminęs, kad jaunikaitis 
pavadino mane Tėvu, o žinoma, 
kad Anglijoje visi katalikai 
paprastai kunigą vadina Tėvu, 
tai paklausiau jo: ' .

jaus po No. 403 W. Spruce St.,.
Mahanoy City. (n.14

— Ar nėra jokios kataliku 
szeimynos sziame name 1-

. -r- Negirtieji ( 
Įaudėlei pridūrę:

<•
r

*" r t. *

f. 9 po va-
• Teisybe

I • • *

Paklauskit Seniausio
Angliakasio Kasykloje
Jus negalit daug 
žiūrint į jį.

ka pasakyt apie gumą 
Budas del pirkinio guminių čeve- 

rykit tai parcikalak vardu.
“Ball-Band” (Raudonos BolAs) Guminiai 
čeverykai del angliakasių turi gera varda 
del ilgo nešiojimo per daugelį metų.
Paklausk bile kasyklos darbininko kuris; 
nešioja juos jis jums pasakys Ead jie t virt C 
drūti ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit, v 
ZiurOkit del Raudonos Bolčs.
krieno fceveryko ir Čebato.
Lopac ir fliminer Čionao parodo yra padirbti 
del sunkaus darbo kasyklose. J uos galite gauti 
baltus, raudonus arba juodus storį drūti pus
padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.

4QQ Water Street Mishawaka. Ind.




