
r

br
t

i

I

¥

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 
Advertising Rates on Application.

i

h
M 
M

I

PUBLISHED BY
W. D. BOOZKOWSKI - CO., i

? MAHANOY CITY, PA’.
— 1 1 O O Oi — ■ — — M

I
I

' MAHANOY AND A STS.,
į

No. 90 tej Į 1NTBRKD AT TH* MAHANOT CITY. PA., \ tat, 
* F* Vrosi-omu* as s*oond glass mail matt*h.)

ISZ AMERIKOS! UŽKLOJO NEGYVA
TĘVA

■ DU-KART SANVAITIN1S LAIKHASZTJS “SAULE”“SAU!
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZ1A.

K. «• —~

į
I

■

E
J

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00, 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.

Laiazkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso! 1
Į W. D. BOCZKAUSKAS - 00

;; MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

1411

u‘l'

MAHANOY CITY, PA. UTARNInKAsTlAPKRICZIO 1926 (TUESDAY NOVEMBER 9,1926)
1

W. D. BOCZKOWRKI, Prea. A *(f
P. W. BOCZKOW8M1. KAlHr m 38 METAS

1

KREIVA PRISIEGA INSTU- 
ME DEDE IN KALĖJIMĄ 

ANT 15 METU.
Wilkes Barre, Pa. — Būda

ma prieglaudoje del pasileidu
siu merginu, name Good Shep
herd, Scrantone, Mare Nasale, 
17 metu, pranesze sodžiai Wil- 
kes Barre, buk ji ji kreivai pri
diegė ir neteisingai liudijo prie- 
szaisi savo dede Kaspara Sen- 
czuka, buk jisai jaja subjauri
no už ka likos apsūdytas in ka
lėjimą ant 15 metu ir jau ran
dasi kalėjime nuo 1921 meto 
nekaltai.

Senczuk likos surastas Ma
res kambaryje girtas ir prislė
gė kad nieko nežinojo kas su 
juoni atsitiko bet mergaites ne
subjaurino. Dabar sudže sten
gėsi nekalta žmogų iszgauti isz 
kalėjimo. Del kA mergina taip 
atkerszino savo dedei, tai da 
nedažinota.

UŽMUSZE AKMENIM! 
SAVO PACZIA. .

Lincoln, Nebr. — Farmeris 
Feliksas Zaramba, kuris gyve
na apie 30 myliu nuo ezionais, 
norėdamas atsikratyt nuo savo 
moteres kuri buvo 15 metu 
nesne už ji, o
su kuria apsivedė tiktai keli 
menesiai adgal, intraukos jaja 
in tvaria sudaužė jai galva su 
akmena is,
matu ir visas tvartas sugriuvo 
aut nelaimingos moteres. Za- 
rambu mane kad kaimvnai ne- 

nes manys 
a t si t i ko.

siū
bavo tai naszle,

apie kuri kalba

Isz Visu Szaliu tamsybe žmonių

300 PRAŽUVO
FILIPINUOSE

c

VIESULĄ, 
KYLIMAS

KAIMIECZIAIVOKISZKI 
TIKI IN VISOKIUS BUR
TUS IR UŽŽADĖJIMUS.

“CARUKAS”
ATSIRADO ISZ LIETUVOS

1 )et ek-

DU SUIMTI PURVIUTES 
NUŽUDYME.

Cincinnati, Ohio. — 
tyvai parsigabeno isz Louis
ville, Ky., du aresztuotus nu
žiūrėtus kaltininkus nužudyme 
Beulos (gal Birutes) Purvin
tos,kurios lavonas rasta suko- 
neveiktas Big Miami i 
Spalio 20 d. Vienas isz tu 
imtu vyru 
metu senumo. Juodukas ginasi 
merginos nužiuh rje, bet kalti-

upėj 
i su

yra juodukas, 40

nasrtvo drrtiiga, 24 inotu vyra, 
kas parodo kad jie turėjo bend
ro su žudvste.

Juodukas, kada ji suome, 
turėjo kiszeniuose iszkarpas 
isz laikniszcziu apie tos mergi
nos mirti. Prie jo rasta ir mo- 
teriszka akepetaite.

kada ji 
kiszeniuose

NUŽUDĖ BURDINGIERIU 
KURIS BUVO PRIEŽASTE 

JOJO PERSISKYRIMO.
Diupiesne, Pa. — Jonas Po- 

lod, 55 metu, gyvenantis pas 
Marijona Tomaszovskiene ant 
.325 E. First ulyczios, likos nu- 
žudintas per josios vyra Joną, 
kuris įsu jaja persi skyrė nuo 
kokio tai laiko, nes Polodas bu
vo priežastim juju szeimynisz- 
ko nesutikim<» ir nuolatiniu 
barniu. Vyras tankiai atlanky
davo savo paezia. Ana vakara 
atėjau volą atlankyti paeziule, 
nuejas ant virszaus rado ta, ko 
kožnas nuskriaustas v v ras ne- 
apkenezia... Kaimynai girdėjo 
kokius ten riksmus po tam du 
szuvius. Pranesze apie tai pali
cijai, kuri tuojaus pribuvo, už
tikdami Joną laikanti rankoje 

. revolveri o burdingieri gulinti 
ant grindų negyva. Kada ji pa
licije aresztavojo ir uždare ka
lėjime, klausdami del ko nužu
dė burdingieri, tai atsake, kad 
ir jieji butu panasziai padare 
su tokia bestije — daugiau nie
ko nekalbėjo.

Nužudytas žmogus gyveno 
pas Tomaszevskiiis nuo kokio 
tai laiko ir badai turėjo paezia 
ir vaikus tėvynėje.

gyvenantis

PASIDIRBO VYNO, PATS 
ISZGERE IR ISZ 

DŽIAUGSMO 
MIRĖ. 
Minn.

.37 metu, fanno-
FranasWinona,

Vroblevskis,
ris, taip mulžiugo kad jam pa
siseka padaryti doszimts galo- 

• u u gero vyro, kad iszgerdavo 
jojo po galonu ant dienos per 
deszimts dienu. Vienuolikta 
diena jau buvo negyvas. Dak
tarai nerado jokios truciznos 
jojo viduriuose. — Jaigu butų 
padare* suimta galonu, #aį per
■f i o V zlionilhiitn irvvntina!

MERGAITES UŽKLOJO 
MIRUSI TĘVA MANYDA

MOS KAD JISAI 
MIEGA. 

--------
Union (1ity, N. J. — Graudin

ga atsitikima turėjo ana diena 
szis miestelis,
visi gyventojai ir tuom labai 
yra perimti. Sztai dyi mergai
tes Helena ir Marijona Ferblig, 
turinezios szeszis ir asztuonis 
metus, atėjo in fabriku Peter 
Brewer Co., persigando ir ver- 
ktmezios, melsdamos vieno isz 
darbininku Beno Moss, idant 
jisai eitu su joms namo ir pa
budintu juju Ieva, kuri negali 
pabudinti gulinti ant grindų 
kuknioje. Vienuolikos metu ju- 

nnsiunte ja i sės in 
pati pasiliko prie 

” tėvo.

ju sesute 
sztora o

miega n ežio
Kada Moss atėjo, pamate sa

vo dranga gulinti ant grindų, 
gerai miegan- 

persi tikri no, kad

i i

P risi žiu rėjas 
ežiam, Mos>s, 
juju tėvas yra lavonu o ne gy
vu. Kada apie tai pranesze 
mergaitėms kad juju tėvas yra 
mires jau kokia szeszes valan
das, mergaites isz didelio gai- 
lesezio kad juju tėvelis mirė, 
pradėjo graudžiai verkti kad 
net visi kaimynai subėgo. Buvo 
tai graudingas reginys.
gaites neturi motinos nes jįjį 
mirė keli menesiai adgal. Geri 
kaimynai priėmė 
pas save.

AI e rga it e s m a n y d a mo s 
tėvas miega paguldė jam po 
galva kėlės paduszkas ir užklo
jo su kaldra kad jam butu szil- 
cziau.
ISZGAMA MILIJONIERIUS 

SUBJAURINO 
MERGAITE.

(’assapolis, Mieli. — 
prasidėjo

r> Mer-

mergaites

kad

)

Tomis 
dienomis prasidėjo teismas 
Maurico Brown, sūnaus žente
ly vos ir guodojamos milijonie
riaus szeimvnos. Jaunas Brown •>
likos aresztavotas už subjauri- 
nima du kart 15 metu Stepani- 
jos Žalevskiutes isz Douragiac, 
Mieli. Tėvas isz sarmatos iszši- 
žadejo savo iszgamos sūnelio.

Pagal pripažinimą mergai
tes, Brown, paprasze jaja idant 
su juom iszvažiuotu automobi
liniu. Nuvažiavęs keliolika my
liu už miesto, užklupo ant jo
sios. Laike slieetvos iszejo in 
virszu, kad tai buvo paprastas 
dalykas milijonieriaus įsune-

po tani pakaso pa

TVANAS IR PA
MARIU PADARE 

MILŽINlfcZKAS BLEDES.
Ii r

Vai 
kad po

Leipsikas, Vokietija. -
f 

daugeliuose

dasipras žudinstos 
kad nelaime
Iszpild(‘s taji darba, nuvažiavo 
in ari ima miesteli pranoszda- 
mas palicijai kas atsitiko kaipo 
ir kaimynams apie mirti savo 
pa ežios.

Palicija kitaip mane apie ta
ji atsitikima, pradėjo sznipinet 
ir ant galo suprato kad Zaram
ba pats tai padare, uždaryda
mi ji kalėjime.

I ikrai

SUŽAGEJO, PO TAM 
NUŽUDĖ.

Grand Rapids, Mich. — Ar
timoje girrarteje netoli (loose 
Lake, likos papildyta žveriszka 
žudinsta. Antanas Bielas, 40 
metu, sutikės Antanina Lantuk, 
18 metu, mergaite gaspado- 
riaus, sužagejo jaja po tam už- 

ant s 
ir uždare

smaugė 
suėmė 
kalėjime.

unert. Žadintoju
pa vieta va m

DAUGELIS VALSTIJŲ NE 
NORI PROH1BICIJOS.

New York. — Daugelis vals
tija per paskutinius rinkimus 
balsavo prieszais prohibicije. 
Californijoj nubalsavo 104,525 
balsais daugiau ant atmetimo 
prohibicijos visai. Kiti valsti
ja1! balsavo ant permainymo ir 
pagerinimo idant valdže pavė
lintu dirbti geresni alų ir vyną. 

, tai konia visur 
virsžinin-

Kaip girdei 
balsavo už

kus, kurie stengsis praszalinti 
prohibicije.

zmonys 
v

tai

Paskutines Žinutes.
' Bogota, Columbia. — Di

delis szmotas kalno nuslydo in 
upia artimoj Pereira, užkimsz- 
damas upia Otun, kuri iszsilie- 
jo užliedama kelis
Apie 40 žmonių pražuvo o 80 
sužeista.

kaimus.

1[ Washington, I). (•. — Už
laikymas Suvienytųjų Valstijų
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LAIKYTI
JAUNAS RUSAS PANASZUS 
IN CARUKA, APGAUDINĖ
JA MUŽIKUS IR RENKA 

PINIGUS.dže yra susirūpinusi 
karei Vokietijoj, 
kaimuose, prasiplatino lengva- 
tikysta tarp žmonių, kas yra 
labai bledinga. del szviesesniu 
žmonių.

Mažam kaimelije Vreszerode 
žmonys yra nuolatinėje baimė
je ir karsztam vandenįje. Ana 
diena susidaužė automobilius 
artimoje taip pramintos raga
nos, kuri spjovė aut ulyczios 
priesz atvažiavima automobi- 
laus ir tas novos buvo priežas
tim nelaimes. Kada tūla mer
gaite apsirgo, likos uždaryta 
tamsiam kambarije ant kurios 
atkalbėta visokį užžadai ir ra- 
ganystos, bet nieko nepagelbe- 
jo ir mergaite mirė.

Žmonys yra nuolatinėje bai
mėje idant tamsuneliai neinir- 
sztu ant kokios ypatos ir nesu
degintu kaip tai darydavo se- 
noviszkuose laikuose su raga
noms.

Nill 
S 
i į|Į|Kiev, Rosi jo.. — Soviatiuc 

palicije, jcszko naujo apgavi
ko, kuris save porsistato kaipo 
(’aro suims, vardu Kikinder 
Mallakov, kuris labai yra pa
naszus in nužudyta earuka.

Mallakovas sako lengvati
kiams mužikams, 
kos iszgialbetas nuo mirties 
per savo tarnaite, kada bolsze- 
vikai siiszaiide visa szeimyna, 
nes tarnaite sugavus koki ten 
vaikiuką, permaino ji ant caru- 
ko ir tokiu budu ji isz.gialbejo 
nuo mirties. Apgavikas priža
da mužikams daug žemes, jai
gu jam prigialbes atgauti cie- 
soriszka sostą adgal. Kikinde- 
ras laiko pamaldas mužiku 
grineziose, duoda rodąs ir ren
ka nuo juju pinigus, pakurstin- 
damas tamsins mužikus idant 
sukeltu revoliiicije prieszais 
bolszevikus o jiems prigialbes 
tame kiti sklypai.

Valdže daginius 
pavojinga apgaVika iszsiunte 
palicija in ta ja aplinkine idant 
Įirasiininusi earuka areszt a vo
lu.

idant

UŽDRAUDĖ 
TIKEJIMISZKAS 

PROCESIJES.
Kaunas. — Visosia Kauno 

bažnycziosia kunigai apgarsi
no žmonėms uždraudimą per 
a re i vysk u pa Sk i reck a,
nelaikyti jokiu dideliu jubeli- 
niu procesijų. Procesijos gali 
but laikomos tiktai su specia- 
liszku pavelinimu per ii(*knrias 
bažnyczes, bet su tom iszly- 
gom, idant nenaudotu jokiu 
vėliavų ir orkiestru.

ti

Baisi 
mariu ir 

ezionais dide-

Manila, 
viesulą, 
t vanas 
les bledcs kaipo ir paėmė sa
vi rszum tris szinitus gyvaseziu. 
Bledes daeis ant milijonu do
leriu.

Tik vienbje provincijoj Ba- 
tangas pražuvo du szimlai 
žmonių, daug gyvuliu ir tva
nas užliejo daugybe namu. Vie
sulą kilo Subatos vakara. 
tam marios iszkilo ant dvide- 
szimts penkin pėdu, padaryda
mos da daugiau bledes.

Filipinai, 
isz k v įima s 

9> 

padare

buk jisai li
ūno

f 11
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SUDEGE KLOJIMAS SU 
JEVAIS.

Veliuona, Kauno ap. (“V”, 
kor.) — Rugsėjo 26 d. Papisz- 
kiu kaime sudegė T. Ramono 
klojimas su javais. Nuostoliai 
5,000 lt. Spėjama, kad tai bus 
kersztininko darbas, kuris jau 
tardomas.
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DEGANCZIAM NAME 
SUDEGE ASZTUONI 

ŽMONES.
Budapest, Vengrai. — Ketu

rios mot eres ir keturi vyrai su
degė ant smert, deganeziam 
name kuris radosi prie fabriko 
Kerekegyhaza. Tame name gy- 
veno daugiau szeimynu tarp 
kuriu kilo sumiszimas ir visi 
pradėjo bėgti prie duriu, per 
ka daug likos 'sužeista per su- 
mindžiojima. Apie 50 žmonių 
randasi lig^nbutese, penki mir
tinai sužeisti. Suvirszum szim- 
tas szeimynu pa'sili’ko be pas
togių, nes artimi namai taipgi 
s miege,

KUNIGAS KURIS YRA 
LABAI PANASZUS 

IN POPIEŽIŲ.
Paryžius, 

cziuje ()ise, 
ka'S kunigas,

su Suvienytoms Valsti- v
Sovietu carukai pasiti-

revoliiicije

apie toki

Franėije. — Vals- 
randasi katalikisz- 

vra labai 
popiežių

BOLSZEVIKAI LAIŽOSI 
PRIE AMERIKO.

Moskva. — Daugiau kalba
ma apie norą atnaujinti santi- 
kius 
joms.
ki kad pavyks užvest derybas 
vedanozias • prie atnaujinimo 
politiszku ir ekonomiszku san- 
tikiu.

Sovietai isz savo puses tiki 
kad Amerika turėdama pervir- 
szi vatos ir aulkso turės jeszkot 
nauju rinnu ir tokiu budu kal
bės su 'Rusija apie užmezgima 
prekybos.

Tikima kad Sovietu
leisis in tokias derybas kurio
se turės pripažinti karo skolas 
ir atgražinima privatines nuo
savybes.

Isz Washingtono gi skelbia
ma kad Amerikos valdžia nie
ko nežino ir nemano su Rusija 
daryti. Tai tik paežiu Bolsze- 

gal but jie
gailisi kad seniau • nekalbėjo 
su Amerika protingai 
proga buvo duota.

vadai
kuris

panaszus iii tebyri
kaip du žirniai, ir tai taip, kad 

g vardiję jamnet popiežiaus
garbe kada kun. Ber

nardas, atsilankęs in Vatikanu 
vaikszcziojo po muzeju. Pats 
popiežius taipgi nemažai nusi
stebėjo kada kalbėjosi su kun. 

net uždavė sau 
ar ne?

at idave

18 UŽMUSZTA DREBEJIME 
.ŽEMES; DAUG NAMU 

SUGRIUVO.
Manaqua, Nikaragua. — Asz- 

tuoniolika žmonių likos už- 
muszta, daug sužeista ir daug 
namu sugriuvo per drebejima 
žemes kuris kilo ana diena. Il
gis drebėjimo buvo per 56 se
kundų. Valdiszkas palocius ir 
katedra Manaquoje sutruko 
daugeliose vietose norints mu
rai turėjo nuo 4 lyg 6 pėdu sto
rumo. Daugelis žmonių pasili
ko be pastoges. Bledes milži
niszkos.

GELEŽINKELIO KATAS
TROFA.

Spalio m. 14 d. apie 5 valan
dai* yta Rokiszkio stoty prekių 
keleiviu traukinys einas isz 
Obeliu privažiavęs stoti, susto
jo tarp ieszmu ir semaforo. 
Tuo metu isz Panemunėlio <»jo 
keleiviu trukainvs ir susidūrė r
su stovineziuoju traukiniu, ku
ris nesuspėjo pasitraukti at- 
gftl-

Sudaužyti abudu garvežiu, 
paszto vagonas, abudu baga
žiniu ir prekių keleiviu trau
kiniu dar 2 keleiviu ir 1 prekių 
vagonai.

Laimei, prekių keleiviu trau
kiniu važiavo tik vienas kolei- 
vs. Nukentėjo tik tarnautojai, 
isz kuriu vienas konduktorius 
užmusztas, 
sužeisti.

o penki tarnatojai

Ilįffl

t
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viku svajones, ir
Bernardu ir 
klausymai ar tai asz,
Apie taji panaszuma kun. Ber
nardo dagirdo Amerikoniszka 
krntaimuju a veiksi u kompani- 
je New Yorke kuri pakvietė ji 
atvažiuoti ir loszti rolia popie
žiaus vienam pa veiksle, kuri 
neužilgio ketina padirbti. Pa-

kada

liui bjaurint jaunos mergaites kariszku benu (kapeliju) kasz- siūle jam net 25 tukstanczius
• • < 1 • 1 V i* 9 i 9

KUNIGU ARESZTAVOJI- 
MAI MEKSIKE.

Merida, Yucatan, Mexico. — 
Kelolika kunigu ir svietiszku 
žmonių likos aresztavotais per 
policije, kuri užtiko kunigus 
laikant pamaldas privatiszkuo 
se namuose. T 
kurie pasiprieszino

Luošius kunigus 
prieszas 

valdže iszguis isz sklypo.

IR VĖL CHULIGANIZMAS.
Baksziszkiai, Viszt vėžio va Is. 

— Rugsėjo menesio nakti isz 
27 in 28 diena nežinomi pikta- 
darei piliecziui Burbai akme
nims iszdauže langus, palan
gėmis isz revolveriu szaude ir 
labai iszgasdino jo žmona ku
ri tik viena pasilikus namie.

Spėjama, kad tai bus kersz- 
tas vieno to paties kaimo pi- 
lieczio, kuris turi ant Burbos 
piktumą.

1

N

ir jokios bausmes už tai nesiti
kėjo, nes milijonai tėvu juos

tdoja an't meto suvirszum du 
milijonai doleriu.

apgintu nuo bausmes ir kaleji-p
mo, bet szi karta kitaip atsiti
ko, kad tėvai visai nenori su- 
szelpti iszgamos, kuris pasiel
gė žveriszkai su mergaite. Jo
jo tėvas atsisakė už ji pastaty
ti kaueije sumoje .30 tukstan- 
cziu doleriu, todėl sūnelis jau 
sėdi kalėjimo kdturis menesius. 
WILKES BARRE PASILIKS 

TRECZIOS KLASOS 
MIESTAS.

Wilkes Barre, Pa. — Miestas 
tikėjosi, kad per rinkimus arti
mesnieji mažesni miestai nu
balsuos prisijungi prie miesto 
ir padarys isž jojo pirmos kla
ses miestą, bet viltis pražuvo 
ir Wilkes Barre pasiliks tre- 
czios klases miestas, kokiu bu
vo priesz tai. Kingstonas pasi
liks kokiu buvo, nes nesutiko 
prisijungi prie Wilkes Barriu, 
nes Kingstone sziadien yra 23,- 
000 gyventoju ir patys gali sa
ve valdyt.

Parsons prijungė prie mies
to, bet Plains ir Miners Mills 
noMiif i kn

TT 

f r

doleriu jaigu sutiks paimti po
piežiaus role.

surasdami a pa ežioje laivo

/■

DR. COOLIDGE IR CATHODO SPINDULIAI.

M

K
(<■

r

E. T. Tunis assistentas prie Daktaro W. D. Coolidge, ku
rie turi augsztus diustus prie (leneral Electric (1o., laiko ran
koje stikline bonia kurioje randasi naujausio iszradimo spin- 

Tieji spinduliai yra taipduliai vadinami “Cathodo Ra y.”
drūti, kad jaigu juosius užmeta aut gyvulio, žmogaus arba 
auguolos, tai tuojau* sudegina ant pelenu. Yra tai drutosni no

. i r-ul#1 n i nYM >1/1 n 1 h iVti'i i> mlrerni anindiilin i

SURADO 15 MERGAICZIU 
BALTOJE NELAISVĖJE.
Galatz, Bukareštas. — Pali- 

cije padare krata ant atplau
kusio in ezionais laivo “Ismai- 
la>”
slaptas duris, kurias sudaužė 
nulipo ant dugno laivo ir rado 
maža kambarėli kuriame gulė
jo susigrūdo penkiolika jaunu 
me rga rėži u. Buvo tai Slavo- 
kiszkos ir Vengriszkos tautos 
mergaites, kurioms agentai 
prižadėjo ne vos gerus darbus, 
bet gave in savo nagus, gabeno 
iii kilus sklypus parduoti jaises 
in paleistuviu urvas. Valdžia 
dužiuoju s mergaieziu adresus, 
visas nusiuntė namon, o kup- 
ezius baltojo t a voro uždare ka
lėjimo.

14 UŽMUSZTI PER VIESU
LĄ; DAUG MAMŲ 

SUGRIUVO.
Korsika. — Keturiolika 

žmonių likos užmusztais laike 
smarkios viešnios kuri prapu- 
te pro miestą. Daugeli namu 
sugriovė, o ledai kurie svėrė 
po du svarus ir daugiau, nu
puolė užmuszdami daugeli 
paukszcziu ir sužeisdami daug 
gyvuliu. No vieno cielo stiklo 
nepasiliko languose.

• IV* • j _ 1 *
Bledes 

milžiniszkos, o ypatingai dau-
• 1 1 * • * • •
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BAISEI SUSIBADĖ 
PEILIAIS.

Veisėjai. (Nuo musu kores
pondento) — Spalio 15 diena 
Antanas Szvitrūkas susipjaus- 
te peiliais su Vaiciekaucku. 
Buvo taip: Antanas perpjovė 
aplink kakla Vaiciekauckui ir 
padare ketines skyles galvoje, 
taipgi subado peiliu baisiai 
krutino ir nežino ar iszliks gy
vas, i 
jingi,

nes žaidnliai labai pavo- 
, o Antanui, Va'iciekauc- 

kas rože per burna ir subado 
koja, bet žaidnliai nepavojin
gi. Priežastis susi-

girt noki v.«-
kruvino 

pjaiistinimo buvo 
te, nes nežinojo patys ka daro 
isz priežasties užpiltu smegenu 
su namine.

t

PAS CIGONKA.

— Pagal paguldytas kor
tas, tai matau, kad poniute pa
siliksi szvmet motina...

— Taip, asz tai gerai žinau 
pati, bet atėjau dažinoti,
yra tėvu mano kūdikio....

kas
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118 SVARU.
Mare Garden garsi operatisz- 

ka giesmininke ka tik pribuvo 
isz Franci jos in New Yorka, 
pamote 30 svaru ir davė sau 
nukirpti plaukus pagal nau-

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
Preke 25c
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
•>

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, New York, N. Y.

a

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III.

l|fH*

Kas Girdėt

Ui, 
I

Na tai ir po rinkimu. Repub- 
lilikonai laimėjo konia visus 
urėdus, bet buvo ir Demokratu 
kurie nemiego.io ir iszrinko sa
vo kandidatus. Demokratai 
praeituose laikuose labai apsi
leido politikoje, bet vela atsi
gaivino ir darbuojasi karsztai 
idant adgaivyt savo partije.

Rinkimai buvo pasekmingi 
del Republikoiiu ir gavo ka ti
kėjosi. Pažiūrėsime dabar ko
kia dovana už savo balsus ap- 
laikvs Lietuviai ir kitos tau
tos. O gal vela numes koki kau
leli del mus už 1 risde'szimt me
tini pasidarbavimu del repub- 
likoniszkos partijos, kuri su sa
vo prižadėjimais ir

kandidal us.

irio

M

•HM < Ir K£.M*

gubernatoriaus
DUKTĖ ISZTEKA.

Neknrios sako —'seni.vvrai 
yra geresni ne kaip jauni — 
ba turi pinigu ir apdovanoja 
mus brangenybėms, kada nusi- 
szypsojam ant juju ir duoda- 

' mes jiems bucziuot'is. Bet to
kios neiszmaneles nežino, kad 
už pinigus galima pirkt viso- 
kes linksmybes papuoszimui sa 
vo kūno bet lik ant ko1<io tai 
laiko, bet meiles da niekas n<» 
szlant nupirkti.

Tosios ‘ ‘ pyezi tikos’ ’ 
san inkala in pakausži

Towner, 
duktė Amerikoniszko guberna
toriaus Porto Hike iszteka szia 
žiema už Lest(*r B. Young isz 
New Yorko. Svodba atsibus 
New Yorke.

Pana Konstancoje

Svodba

tekis kareivis

A

Lietuviszkos Pasakos.
’'’ 1** ;

t/ , , I Į'į. / _ ,1,1 V. *'

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.
.*!?.* 1L L ' *' ■■ ......   < 1 ' 1.

j, '»*■

gamistra sakydamas, kad gas
padine labai serga, kad net jau 
nnblogo. Atėjo vargamistra ir 
apcziupiiK'jas kana, tarė: ” 
gi prabaszczius sakot bloga 
kad jau gal senei yra 
nes jau ir susi ingus.”

Ko-

pycziukes tegnl 
, kad 

meih? jeszko jannystos ir kad 
jaunos szird(‘l(*s gali surasti už- 
ganadinima ir ramuma visa
dos ir visur.

Atsitinka kad meile ■pakyla 
ir nepaprastam amžiuje, bot to
kia moih* vra dvasiszka ir ne- 
reikalauja knniszkii linksmy
bių, tik atsidavimas vienas ki
tam draiigi'szkam 
puikaus tikslo.

ra m n m a

gyvenime ir

Paskutini karta primonam 
visiems tiems, kurie aplaike ži- 
ne kad jnju prenumerata jau 
užsibaigė, idant atnaujintu m 
busime* priverstais tiiojans su- 

Paipgi ir 
už 
in

>S

saldžiui.^ 
žodeliais apmalszinejo kvailiu- 

bet lyg sziani 
laikui tujn prižadėjimu neisz- 
pilde.

Prisiartina pavietavi 
mai ateinanti meta. Tame lai
ke rinksime konia visus pavie
to virszininkns, tarp t n rinksi
me du sudžius, o 
rinksime miesto 
ant visokiu urėdu.

Nemiegokime, apsvar<t yki- 
me gerai, pradekime ir mes ko
voti už savo tauta, pastatyki
me kandidatus ant urėdu, 
turime gana spėkų ir 
idant iszrinkti ne viena bet de- 
szimts kandidatu ant 
Skulkino paviete. Bet prie t 
visko reike daugiaaše 
bes ir sutikimo, nes kur 
nybe ten ir galybe.” 
kime! Laikas pabusti isz mie
go!

polanderius * I
Irt

rinki*

priek tam 
vi rszini ūkus

nes 
balsu

uredii 
i> 

vieny- 
“ vie-

Nemiego-

kas
puspenkto milijono

Badai Bostono miesto vaikai 
sanvaite praleidžia ant 

kendžin ”
centu arba 45 tukstanezius do
leriu. Ant meto praleidžia $2,- 
.‘>40,000. — Puiki suma pinigu 
jaigu juos siitaupintu in ban
kas.

S1OS turi

Penki tukstaneziai moterių 
Francijoj lanke ant atvažiavi
mo sąnariu Amerikoniszko Le
giono ant seimo in Paryžių ku
ris atsibus ateinanti meta. To- 

apleistos moterėlės
vilti suėjimo su savo Ameriko- 

vyrai, kurie apleido 
Francuzaites po pasibai

gimui kares, nžmirszdami, kad 
su joms apsipaeziavo, o sugry- 
žia in Amerika apsivedė su sa
viškėms. Nekurios isz t uju 
Francuziszku moteliu likos la
bai nuskriaustos. Bet mums nu
rodo, kad didesne dalis isz tu
ja Francuziniu motAriii apsive
dė su Amerikoniszkais karei
viais vien tik del to, idant ap- 
laikytn po jnju mireziai po- 
srnertine, jaigu pražiltu ant ka
riško lauko. 'Uas pats atsitiko 
ir czionais Amerike, vien tik 
del biznio.

Bet tonais, už kitos puses 
mariu, kareiviai da lengviau 
davėsi prisikalbint prie tokio 
apsi vedimo, paimdami viską 
už juoką, ba nežinojo, kokia 
nelaime juosius patiks laike 
musziu. Naudojosi isz laiko su 
vilczia, kad priesz smert no- 
rints turės linksmus laikus su 
]>atogioms Fra neuzai tems, o 
priek tam turėjo vilti, kad to
kis vyras gaus kulka in kruti
no o ji ji gaus $10,()(X) po jojo 
mireziai. Tokiu budu nekurios 
Francuzes labai praturtėjo, o 
nekurios sugryžo su savo vy
rais in Amerika po karei, o li
kusios pasiliko “ant ledo.”

Jaigu tosios apleistos Fran- 
euzes mano, kad juju Ameriko- 
niszki vyrai atvažiuos ant tojo 
seimo in Paryžių, tai tuom la-

niszkais 
savo

už kitos

cziule, kuria pamėtė,

bai nusimins, 
neturės jokio novo susitikt su 
savo apleista Praneuziszka pa

ti Ameri-
ke apsiparziavo su savo tautie
te. Isztikrnju tosios moterėlės 

vargingam padėjime o 
vai-

yra vargingam padėjime 
ypatingai, jaigu turi kelis 
kus. Bet da baisesniam padė
jime rastųsi tieji vyrai, kurie 
turi sziadien kitas paežius, jai
gu teisybe iszeitu isz maiszo 
apie jujn meilingus atsit ikimiis 
Franci joj.

I’o teisvbei 
pasiliko 
paežiu ir mylemnjii

ant kares 
Francu- 

kad jnju

( 
iszt ik ima is

la ug kareiviu 
del savo 
czionais

priesz iszk(*liavima 
ir neužsidavinejo 
zaitems, 
sz i rd i s

s n 
jausdami,

priguli prie siižiedoti- 
niu ir mvlemu paliktu Ameri- 
ke.

Vyrai turinti paeziules Fran- 
cijoj nuo kuriu atsikratė gali
ma “beezvt” 
nevažiuos, kad jam uz/sikabin- 
tu ant kaklo Franunziszka pa- 
cziule su keliais vaikais.

kad in Praneije

laikvti laikraszti. 
t joms 
siuntinėjimą 
Lietuva.

kurie
T 

yra skolingi 
lai kraszezio

Dabar laikas atnaujinti pre
numerata in Lietuva del savo 
giminiu, nes lai yra geriausi* 
Kalėdų dovana del jnju kuria 
džiaugsis per visus metus.

Giiodotini skaitytojai, žinote 
kad iszdavvsta laikraszczio 
daug ka’sztuoja o jaigu keli 
szimta i skaitytoju užsilieka 
skolingais tai per lai turimo

Apie viena vargamistra.
Pas viena kunigu niekaip ne

galėdavo pagyventi vargamis- 
tras. Būdavo kas nodole, vis 
szviežias vargamistras! Darbo 
del vargamistros labai ’daug, o 
algos temokėdavo tik po viena 
auksina ant dienos. Na, ir kaip 
tu žmogus pragyvensi isz tiek!- 
Per ki(*k laiko, atsirado vienas, 
kad apsiėmė iszlmt koilgiausia 
pas ta kunigą už vargamistra. 
Yisi tie, kurie jau buv 
ne, juokėsi isz 
anas 
ėjo ir 
Nabagas turėjo but ir 
gamist ra, 
nu, szpitolninkii net ir kiaule 
dažnai reikdavo 
anas viską linksmai 
davo ir gyveno taip sau. Viena 
karta, aptyko anas, kada svir
ne pamatai prairo ir galima 
i n lysi apuezion. Sulaukės nak
ties, palindo pakleten, pragrę
žę padlagojc skyle ir 'prisilei- 
des rugiu maisza parsinesze

Pas viena kunigą niekaip ne-

o medi
jo kalbos, bet 

nieko nežiūrėdamas, nu- 
apsieme ant tarnystes, 

už var-
zakristijona, kurnlo- 

'S 
Betpapene!.

apsi ruosz-

I

y 

negyva, 
K unigas 

net nubalo isz iszgasezio! Pra
dėjo praszyt vargamistro, kad 
szita kana nudėtu kur nors, o 
už ta davė jam szimta rubliu. 
Vargamislras sugriebęs negy
vėli, nunesze klojimai!, inriszo 
in sziaudu kuli ir'padojo. Kaip 
tik atėjo vakaras, atncszo ne
gyvėli kunigo palangon ir 
barszkino in Įauga, Taip barsz- 
kino, kolei gaidys pragydo, 
paskui vėl nunosze klojimam 
Ryte paszanke kunigas varga
mistra ir tarė: “
ryt ? Gaspadine man szianakt 
per nakti miego nedavė. Barsz
kino ir barszkino in įauga lyg 
paežiam gaidžia-gyseziui! 
4 4

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicriu a«thma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Pinutis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. , 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per

I1'

30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Kas ežia da-

Į ” _
ežia bijot ?! tare varga- 

niieik kita naktį kiton
tarė

eis ir neradus, 
Kunigas kita

barszkint. 
sėdo

iszda v vsla 
ka’szl u o ja 

skaitytoju 
tai per 

didelia skriauda.

o

PRANESZIMAS.

Lietuvos \ vriausvbes insa- « •
kvmn New Yorke
Lietuvos Respublikos Genera
linis Konsulatas, kuris pradė
jo veikti nuo Lapkriczio men. 
pradžios.

(l(‘iieralinis Konsulatas
liks visus reikalus, kuru* buv

insteigtas

at- 
o 

atliekami prmn KoiiHidate,- l>e 
to in Generalini Konsulatu per- 

Konsulariniai» reikalai, 
kurie buvo atliekami Lietuvos 
Pasiimtinyb(*s W’asbingtone.

Tad visu užinteresuotu 
menu domesiui
kad visais pasu ir leidimu rei
kalais reikia
Pasiuntinybe, bet in Generali
ni Konsulatu. • 

Lietuvos Luisves 
kuponu
ir ilguiniu

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvlszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

iu!' Ji jii ilL « i' 4 jrf1 an* aL

t

Laidoja kilnus numeirellu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikuz- 
tiniu, vescliju, pasivažinėjimo Ir t .t.
520 W. Centra St. Mehanoy City. Pa.

■ -X.\
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LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ATTENTIONl
GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Gerinusias būdas gydilis su žolėms, 
ROYAL PURPLE nes žoles yra tai tyriausias vaistas 

............................... 1
1 yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu

1 užkietėjimo, skilvio nemallmo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 

rumatizmo ir t.t.

PILLS
Dis. by First National Laboratories 

Lehighton, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
Į 
I nes žoles yra sveikiausi

rugiu 
namo. Prisikepo duonos, pyra
gu, 
Buvo kunigo supenėtas meitė
lis. Vargamistra Inobdamas in- 
pyle edalan nuodu, kuriu 
odes meitėlis pradėjo siųst. Da- 
sižinojo ir kunigas kad meitė
lis duksta, a t (*jo pa si žiu rot, ma
to kad meitėlis net ant sienų li- 

“Mat, sako, pasiuto meitė
lis! kur anas dabar dėt Var
gamistra tuojau pasipainiojo ir 
pradėjo praszyt, kad jam ati
duotu. Kunigas ir atidavė. Var
gamistra tuojau 
s ko rd o, 
sės gali valgyt! I

dabar lik mėsos reikia!

lino negyvėli ant kumeles, pri
už-

pa.

rodamas,

j 
I 
I 
| mosi, perszalimo,
| po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma- 
, rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 

užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, uŽsisenejusio kata- 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir Jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, jjuslapiu’992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Rd.

, r i o, galvos skausmo, galvoj ir auyse
i

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j’usu pinigu 1 Sausio 
ir t Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

Ko 
mist ra, 
triobon gulti, tai ana apeis, ap

juos pakaju!” 
nakti nuėjo in

svirną, bet nesp'ejo akiu sudėt, 
kaip vargamislra ir pristojo su 
negyvėliu in duris 
Troezia nakti kunigas,
ant arklio ir iszjojo per lauka, 
mislydarnas, kad gaspadine ne
radus jo Iriobos, liausis Hudus 
in akis. Kaip tik kunigas isz
jojo, tuojau vargamistra užso- 
(
riszo kad neniilektii ir paleido 
paskui. Kumele buvo labai su
pratus s n
Kaip tik arklis sužvengė, tuoj 

atsiliepi* ir enu* 
I’a mat e 

gaspadine 
les a t si v(*ja 
ark Ii bėgti kiek lik 
bet ir kumele niekaip neatsili
ko. Net pajuodavo kunigas isz 
baimes ir szaltas prakaitas 
pradėjo jam nuo kaktos 
Dave ir davė taip jodinet ly 
pat rytui. Parjojo kunigas na
mo ir paszaukes vargamistra, 

Sze tau, atiduodu szita 
arklį ir pridėsiu tris szimtus 

nes daugiau neturiu, 
tik tu nukirsk szitai negyvėlei 
galva, 
mane, 
gyvas

arkliu drauge būti.

kumele 
paskui.

4

v v t i s 
kunigas, kad 

užsėdus ant kume- 
paskui,

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre.
J. E. FERGUSON, Kas.

Spencerport, N. Y.

tarė: 4 4

rubliu,

szaltas

daugiau

suragino 
iszszoko,

teket.
r?

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del juso 
pinigus yra genaus negu 10-tas- Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-cžia: Procentą už jusu sutaupytus pinigus Ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yru tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

*

i
1Dėkite savo

k a
\rargamist rasgaspadineas-

praneszama, -r

Isz kur tas vargam i st ra 
o?

P veži nkesPersisk vrimas t
nuo seno milijonieriaus Brow
ning'o, davė daug ant apmans- 
tymo visiems ar senas milijo
nierius 5G metu turėjo tiesa ap- 
>ipacziuot su mergaite vadina
ma “ Peaches” 
tu.
ka menesiu po tam jiji ji aplei
do. Isz tos priežasties ne bus 
pro szali ir mums 
savo nuomom* api(* laja

— neiszmancle.
randasi ant svieto iner-

I ’caches

4 4 1 I

Heenan, 16 me-
ii kuria pagyveno kclioli-

kreiptis ne m Mėsos kinu-

iszreik'sz1 i 
“Pv-

ezi ūke
Daug 

gaieziu su lupelėms kaip vysz- 
nios, akutėms kaip deimantais 
o veideliais skaiseziais kaip 
pit'iias, kurios geidžia iszteketi 
už seno jegamasezio, kuris nie
ko neveikia, tiktai pasiraszo 
ant bankiniu czekiu. Sapnuoja 
apie tokius vyrus, — žinoda
mos, kad su savo turtu duqs 
joms palovius su tarnais, pui
kius parėdus, deimantus, auto
mobilius ir visokius pasilinks
minimus. Geriau butu, kad to
sios .Ievos dukreles, palamintu 
ant veideliu tokiu
isztekejiisiu už senu milijonie
rių, tada persitikrintu, kad ju- 
ju “sesutes” 
dintos isz tokio gyvenimo, 
rints turi viską ko tik jnju 
szirdeles trokszta.

Kožna mergina
kad nors kada josios gyveni
me, atsiras kokis tai “knni- 

isz pasakos, kuris 
josios

• 1

paeziuliu

ne yra uzgana- 
uo

sa pnuoja,

1 ’a s k ob >s 
mokėjimas pasilieka 

I Jet uvos 
tinybes žinojo.

Lietuvos Generalinio Konsu
lai o

Pašinu-

adresas:
15 Park Row, 

New York Ci t v.

GERIAUSIAS DEL
SILPNU STREINU

Ar jus keneziate del raiszumu silp
nybes, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti visai greita pagelba panaudo
dami Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster’i. Jis szildo, szvelnina ir gai
vina nusilpusias strėnas ir szvelnyja, 
piasažuoja pieveles kiekvienu jusu 
kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkama cirkuliacija ir normali 
stipruma. Johnson’s Red Cross Kid
ney Plaster’is suteikia nuostabiai 
greita rezultatu, del to, kad ji vaistai 
persisunkia tiesiai per oda in apim
tas vietas — skausmas praeina, ken
tėjimai apleidžia, jėga sugryžta, be
veik urnai. Tik nueikit in bile vaisti
ne ir pareikalaukite Johnson’s dideli 
Red Cross Kidney Plaster’i su raudo
na flanele užpakalyje.

BUDROE VAN SERVICE

meitėli pa
ir turi mėsos, iszsijuo- 

’<> ilgam, kai 
jau riebi mesa nusibodo, sumis- 
lijo kudesnes pasistorot. Ilgai 
nemislydamas ir jancziiika ku
nigo tokiu budu sudarojo.

Dabar vargamistras visko tu- 
pakele balių ir su

kvietė visus savo draugus, net 
ir kunigo gaspadine pakvietė. 
Kada po baliaus 
pargryžo namo ir pasakė kuni
gui: “
taip prabagotej 
lienos ir jautienos, tai prabasz- 
ezins davei, ale isz kur anas 
gavo pyragu?! Reikia anas isz- 
tirt: indek mane,'prabaszcziau, 
in skrynia ir paliepk, kad nu- 
nesztu ta skrynia pas ji. Ar ne- 
i szg i rs i u a sz k a sz n e k a n t! ” 
Kunigas visada labai klausy
davo gaspadines ir dabar pa
klauso jos. Judėjo ja in skrynia 
ir paszaukes pas save varga
mistra, tarė: ‘‘Asz iszvažiuoju 
in sveezius ant keliu dienu, o 
tu paimk pas save'szita skry
nia. ('zionai sudėta brangus 
daigiai.
vargamisl ra. 
sveezius iszleides, 
savo moezia: “T 
ėjau, tai visi sako, kad asz ežia 
nepaimsi n, o 
laižosi, matydami kad ežia man 
gerai einasi.”

vaikeli, labai

vojo. Po
nesi vaidino. Vargamist ras 
ra i uždirbo, o
buvo isz jo kantantas ir

k unigas

maž ir ana nebeeziudvs 
Szlai szianakt tik 
likau!”

nunesze kuna in kapus ir paka
lam niekas daugiau 

gė
la bai

vi
siems ji girdavo, kaipo iszt i ki
mu žmogų. Badai ir sziinet pa
siliko vargamistru ant vietos.

(TOLIAUS BUS.)

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL 4 PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

('zionai
Nunesze skrynia pas 

■O va rga mist ras 
szneka su 

Lai kada ežia

y y

dabar anie patys

Moezia atsake: 
gerai.“Tai-gi,

Ale kaip-gi da tu gali pragy
vent 'pas toki szyksztu kuni
gą?” “K, mamut! Tik reikia 
galvos, o gyvent visur galima! 

” ežia

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1873-M

◄ Reading 
.lines >

►

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI

f

atsiras kokis tai 
gaiksztis” 
persi ims josios patogumu, 
klaups priesz jaja, melsdamas 
josios szirdeles ir rankutes, au- 
kaudflmas jai savo turtą, palo- 
ciu ir pats save.

Yra ir tokiu merginu, kurios 
troksztu pervažiuot per mies
tą fordukije draugystėje jau
no ir pilno gyvybes jaunikai- 
czio, ne kaip, brangiausiam au- 
tomobiliuje su senu milijonie
rium in teatru arba in puikiau- 
si hoteli, ■■■

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pino St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-J.
- I - m I - o Hi. - ----- ---- ----

tsr«c*tr“

Lietuvlszkas Graborius |
K. RĖKLAITIS "

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

AI0 W. Npruca KL.
MAHANOY CITY, PA. 

300 MARKET ST .
TAMAQUA, PA.

*•*•“■ c*» » ♦ .>13 < 1 i į r T

i
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Asz, va kaip padariau: 
emes viską ir pasakė, kaip jis 
prasimanė pyragu iszleides isz 
svirno rugiu, paskui kaip mesa 
gavo. Gaspadinb būdama skry-
nioj ir ta girdėdama neiszken- 
te ir atsiliepe: “r
darai! Tai tu nuo kunigo vagi-

Pa i tu szitaip

liauji!” Varga m i st ra iszgirdo,
kad skrynioj szneka ir pažino 
gaspadines baisa: nekiek nenu
stebo — tuojau paėmė padusz- 
ka, atidarė skrynia, 
su paduszka gaspadine, —

primygo 
už- 

(liisino ir vėl uždare. Sztai, ar 
buvo kunigas kur iszvažiaves, 
ar no, bet ant rytojaus szaukia 
vargamistra pas save ir liepia 
atneszti skrynia. Atidarė skry
nia ir labai nusigando, kai rado 
gaspadine negyva. Lszemos pa
guldė ant lovos, paszauke var-

$4.00
IN

Dubeltavas
Tikietas

NEW YORK A
NEDELIOJ 14 November™

T’’

Ryte 
. .. 12:01 
. . . 12:10 
. .. 12:47 
. . . 12:55 
... 12:35 
.... 1:16 
. ... 1:45

I
AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? s

Jaigu !
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą | 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais.
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jei
M’ 

l

SALUTARO STOMACH BITERI

1 Specialia Trelnaa Subatoa Nakti

Isz
Shnmokin ............
Mt. Carmel ........
Ashland ..............
Girardville..........
Shenandoah ........
Mahanoy City . . . 
Tamaqua ............
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7 :40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro.

;Ant Readingo Geležinkelio
, 1» . ■ i • , ’ ‘ • ’ha ■ . >•". ' ,

v

v. *

i

> f 
į

, , . I

I

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th St - Chicago, III.

!
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LIETUVOJE
1918 METAIS.

NEPRIKLAUSOMYBES
SUKAKTUVES MININT

Praėjo dvi dienos. Rasztines 
vedi'jas atsiuntė in Skirsnus 
savo sena tarnu praneszti, kad 
ryto gryžta isz Kauno namo. 
Kas gali apsakyti senos moti
nos džiaugsmu — sztai jos 
jauniausias suims, jos viltis ir 
pasididžiavimas gryžta 
.lis sužeistas, bet lengvai;

J inai

namo.
<vai; na

mie atsilsėjęs, pagis — svajojo 
Skirsnienc. Jinai jaute savo 
sziidyjt? iM'paprasta džiaugsmu 
— juk ir ji Lietuve 
jos siinus kovojo 
laisve, ir dar kai]) 
gyvybe neprarado! Per du pas
kutiniu menesiu nusikankinusi, 
dabar ji tartum pajaunėjo — 
pasirodė linksmesne, greitesm*. 
Tuojaus liepė dnktei iszvalyti 
seklyczia, priskint ir jnidet in 
stiklus pundus žolynu: pati 
ėmėsi taisvti ligoniui lova. Isz 

atsineszi' baltuczius li- 
užva I kalus,

>t

pugls

motina ir 
už Lietuvos

— ka-tik

svirno 
nūs priegalviams 
jiaklode. Su ne])a]>rastu rupes- 
tingnmn aptaise lova, savo 
juodomis iszdžinvusiomis ran
komis iszlygindama 
mažiausias ra u k szl es.

tarė \’iktu-
— asz nesu-

bait inin

SAULEM,
ANT ATMINTIES ŽUVUSIU KAREIVIU SVIETINEJE KAREJE.

Ana asztuoni's metus po pasiraszymui ant sutaikos po ka
rei, Iikos pastatytas’szitas paminklas ant atminties žuvusiu 
kareiviu Delville girnoje, Franci,joj.. Didesne dalis žuvusiu ra
dosi isz Pietines Afrikos. Paveikslas parodo ceremonije ati
dengimo tojo paminklo.

iszgirdo bi Įdėsi,
Pakilusi

but n Jonas 
pasuko

Nejaugi tai 
mane sau. Vežėjas

PRANO 
ATSIVERTIMAS
• • • • • •

Nuo kūdikystes iki szeszioli- «
kos motu jis buvo auklėjamas 
tėvu doroje ir pagarboje.

Niekuomet jie neturej'o per 
daug turto ir stalas nebūdavo 
per gausiai apkrautas. Vaiku 
buvo daug. Bet del isztvęrppn-

NAUJAS

R't;

Mamvte, — 
te, szluodama asla 
pranta kodėl Jonukas gryžta. 
Kare dar nepasibaigė, Bolsze- 
vikai dar A ilniuje...

— Nežinai ka szneki! 
sake motina.
sužeistas, negi 
kariauti!

— Bet,

at-
- Juk Jonukas 
”ali sirgdamas

mamyte! jeigu Jo
nukas butu vien lengvai sužeis
tas kai]> rasztines vedėjas kal
bėjo, ko jisai gryžtu namo!

Motina nieko muitsaki'; ji 
vien tesvajojo kai]) jiasitik- 
siahti Jonuką, kai]) ji ji prižiū
rėsianti. kad jam nieko netruk
tu. N’enžilgo pasibaigs ir kare. 
Visoje szalyje* invyks ramybi', 
tuomet ir Vincukas 
jos kilnus;?
Amerikos.

kai]

I *a skirtoji*

SVOCZlo. 
priesz 

k ie- 
su-

vy’ resnvsis • •
•» parvažiuos isz 
Kiek laimes, kiek 

džiaugsmo po szitu vargu. — 
Tai]) tai bėga laikas kares me
tu — ežia ugnis, aszaros, krau
jas: sztai ir vėl suvirpa malo
nesnes vilties jausmas, kad ne 
trukus taptų užniiodintas kar- 
czia sopuliu taure.

dienoje nuo pat
ankstvbo rvto Skirsnn namisz- 
kiai lauke brangaus 
Netiktai viduje, bet ir 
namus tarnaites nuszlave
ma, iszbarste smiltimis ir 
kapotomis žaliomis kalinėmis. 
Motina ir sesuo pasidabino 
szventadieniais rubais. Viskas 
buvo ])rirnoszta kuogeriausia. 
Skirsnieni' nerami akis pražiū
rėjo, belaukdanra savo siinaus; 
in valanda po keletą kartu be- 
go užvartų pažiurėti ar nieko 
keliu nesimato.
vyje paslinko visa diena: prisi
artino ir vakaras. Nieko negir
dėti — matyti sziandie dar ne- 
pavažnosias.

Po vakarienei tarnaites plo
vė indus virtuvėje. Motina sė
dėjo ant gonku laiptu ir kalbė
jo ražaneziu. A'iktute buvo so- 

) sedi'ti 
alvvu kru

r*
Tokiame si oFP

de. Jinai labai myleji 
ant suolelio tarpe 
mu. Kiek brangiu atminimu su- 
riszta su ta vietele. Ražaiezin 
Kazimieras.

Maskvos stu-

SVIETINES KARES KAREIVIU 
PREZIDENTAS

I Toward P. Savage

go darbszlumo niekuomet duo
nos nepril ruko.

Kuomet Pranas pats galėjo 
užsidirbti sau duona, jis tnpo 
vežėju.

Vargingas lai buvo gyveni
mas. Ilgos keliones ir kentėji
mai nuo veju ir lietaus. Kas
dieniai dalbai, reikalas pelny
ti sau pragyvenima jam liepe 
užmirszti atsilsi ir sžvonladio, 
n i u laikymo. Palengva jis už- 
mirszo i r pat i I )ieva.

•.Nežiūrint to visko, 
pasiliki) teisingas. Jis vede ge- 

, kuri iszmelde jam 
atsivertima prie Dievo. Jo už
siėmimas ji. skyrė n u 6 szeimy- 
ninio gyvenimo: dažniausia jis 
buvo ne namieje. Tik retai ka
da ir tik trumpas valandas jis 
gaudavo praleisti prie 
szeirnos židinio.

Dievas ji apdovanojo vaike
liais, bet beveik visus tuojaus 
ir atsiėmė pas save. Likusiuju 

augdamas be tė
vo priežiūros, nuklydo nuo 
tikrojo kelio... Jo duktė kiek 
vėliau apdovanojo ji maža duk
rele. Bet szi buvo jo tikras 
džiaugsmas jo vėlesniame am
žiuje.

ra m'oteri

Pranas

'■j
j!

Ana diofta eidamas namo 
paregėjau,

Ant s 1111 po a pga rs i n i m a 
užlomijan 

Sustojau ir skaieziau, 
Gerai ant jo temijau, 
Prakalbos sziadien bus 
Kožnas nuo ju atsibus, 
Eikite visi paklausyt, 

Isz ju kožnas pasinaudosit!
Aky v urnas apėmė ir mane, 

bengiau drąsiai mano pone,

4 I

> »

isz t'ln- 
sciino 

kareiviu.
paskui inio 
Legion 

iszrin'ktas

nagos, ant
“American Legion” 
likos iszrin'ktas pirmsodžiii 
arba ju kamandierium.
buvo pulkininku 
Generolas Persliing’as 
ke nuo toj dinsto.

gus in Lietuva. Asz pasinaudo
jau pirmąją proga; 
kartu iszsinnczian

'Tuojaus 
szykite, ar gavoto 
apraszy kili'

su laiszku 
szimla do-

at ra 
la iszka

viską, viską, vis
ką — ar sveiki tėvelis, mamy
te, Jonukas ir Viktutė. — Lau
kiu nuo jnsu greito atsakymo 
ir pasilieku jus karszlai mylis 
justi suims ir brolis — Vincas 
Skirsna.” 
laiszka; niekas mųiratari' 
žodžio, 
tos aszaros,

leriu pinigais.

st ai ga ji 
suprunkszte arkliai.
A’ktute iszvydo vieszki'liu Va
žiojau! i vežimą.

in Skirsni, vartus, Vik
tutė pasznk o bėgti. — Parva
žiuoja mamyte, parvažiuoja!— 
szauke ji iszbegdama isz sodo. 
Motina pakilo. Tuoin kart ir 
vežimas invažiavo in kiemą ir 
sustojo ties gojikomis. Vežime 
gulėjo sužeistas .Jonas Skirsna; 
szale jo kojų sėdėjo jaunas, 
kareiviszkais rubais apsivilkės
vaikinas ir vežėjas. Motina pri- mos jau ir tai]) 
bego prie vežimo: — Jonuk 
sūnau mano, — jiradejo kalbė
ti ])er aszaras — mes lavos jan 
seniai laukiame pavažiuoįaut.

— Tai jau ir parvažiavau, 
uždususiu balsu atsiliepė su
ims.

Viktutė

vežimo:

netbks. Asz jus ir danguje/ at
minsiu pas Dievą, 
nas savo kalba, dažnai sustoda- 

alsikvepti. — Matot ir 
kas neužilgo jiarvažiuos, 

jis jus aprūpins. Pasakykite 
jam, kad asz ji visuomet atmi
niau, net ir kovos lauke., tegul 
tiktai jums luina gerai... asz 
jus ir danguje ai minsiu .. .

Molina pastebėjo, 
perskaiti*!mis pradėjo reeziau alsuoti, jo 

nei lakys užsimerkė, veidas pabalo, 
karsz- — \aikeli mano!

nepalik. . . 
M amvt c,

. ai minsiu . . . pas Dieva .
..įimingi.. . laisvoje

- lose Jo-

maI <I i I11 i I (Ii 

— i Vincuk . I ..

kad su- vienas vaikas
priūži liros,

I

savo

Jisai 
Era nei joj. 

ai si su

juos pavadavo
gausiai vilginda- 

retai nudžius

dėjo

mus,
X(‘palik

asz jus ir dan-

žvelgdamas in Dieva ir Jo in- 
sa kvmus. ’’ *

Gerumas pelne pasitikojima. 
Ledai tapo pralaužti. Szviosi ir 
prot inga
i sza isz k i no

■ajiaszta l<?
\ I 1 I 1If į I■ ■ 1 l i t 11 l l

kokius vargszas Pranas jai pa
sakė. Kada ji .pradėjo kalbėti 
apie Jėzaus Kristaus gailestin
gumu, apie 
skaist įima, 
noiszlaiko: pakilo'Su aszaromis 
akysi' ir prižadėjo pasitaisyti.

Didžioje Snbalojo Pranas 
baigi' savo

sumaniai 
u žino t i mus

nekaltos sielos
v a r g s za s teplioriusgujo... i 

mot u j Jus busit (' laimi 
Lietuvoje!

Sesuo nukabino nuo 
kryžių ir pridėjo prie 
iszbalusiii lupu. Jisai sueziupo 
kryžių rankon ir drneziai pri- 
spaude prie savo veido. Motina 
bei sesuo atsiklaupė 
ir pradėjo kalbėti maldas uz 
mirsztanczins. Staiga Jono ran 
ka pasviro, kryžius iszpuole ir 
jo tyra pilna tėvynės meiles ir 
pasiszvenl imas, siela, apleido 
szi |>asauli. Pabaigusios kalbėt 
maldas, juodvi ir pabueziavo 

;zi rd i s
ne- 

— kasdieniniai koletus
ra • 

vargus, ko
ra n ka 

Skirsnams atsiusti.
Buvo jau vidurnaktis. AToti- 
apklosti' szalta sumins ku

tai]) iki rytojui, 
isz- 

liepdama ir 
Viktutė

p rū

* * ♦
. Tokio sunkaus, pilno rupos- 

cziu, ilgi motai darbo pakirto 
jo sveikata. Jis ji mote ir pasi
liko dažytojas (tepliorius.)

Dabar atsimaino jo gyveni- 
pradejo atsigriebti 

sziltas maistas pie
tums ir vakarienei pas save na

goms atsilsys ir tinka- 
ir maloni draugija 

ir mažytes Marytes

Su baloje 
darba ankszezian 

kai]) visada, kad turėtu laiko 
nueiti Iszpažinties. Jis sugryžo 
jan gana volai namo, kur jo 
lauke susirūpino.

Jis sugryžo su tokiu nnszvi- 
tusiu ir linksmu veidu, 
vos poržongo slenksti, 
Maryte suszuko: o tėvuk! koks 
fu ėsi gražus! plaukai nukirp
ti, ūsai suglostyti.”

— Taip, atsake Pranas, bet 
kad tu žinotum kaip mano 
žino ir siela yra graži.

Ai kotkis diaugsmas buvo jo 
moteriai, kada ji sužinojo vi
sa, kas invvko.

Velykų dienojo visi trys jis, 
moteris ir mergele ėjo kartu 
prie Szv. Komunijos su vieno
du jausmu — meiles ir dėkin
gai mo.

Tai buvo keturias-doszimts 
vienas metas, kaip Pranas bu
vo emes Szv. Komunija.

Uolioji poniute tuojaus atė
jo ji pasveikinti:
Pranai, kaip dabar jautiesi”? 
—tarė ji. “Niekuomet, poniute 
nesijaueziau 
kaip sziandien;
kad intronizaoija invyktu kno- 
greieziause.”

* ♦ ♦
Ponia perpraszinejo kunigą, 

kuris turėjo atlikt ntronizaci- 
jos apeigas, kad jam teks at
silankyti in toki prasta nameli 
kad prastesni už Betliejaus.

Bet kokia buvo ju nuostaba 
kuomet rado kitaip, 
nepasigailėjo savo 
ypacz savo talento 
tinkama Naujam Svecziui na
meli.

Per apeigas to žmogaus szir- 
dis plake garsiai del 
džiaugsmo ir nnoszirdumo,

jis gali atsiteisti nors 
sziuo tuo tai Szirdžiai, kuria 
buvo tai]) ilga laika užmirszes.

Kuomet kunigas iszticse di
deli, gražu diploma, 
kuris jau buvo pamirszes 
szyti, ])adejo dideli kryžių po 
kunigo, moters ir mergaites 
vardais.

Dabar kunigas paomo kieta 
darbininko ranka ir (are:

“Pranai! Musu AGeszpat 
yra tavo karalius, o tikriau ta
vo priotolius ant visados, 
ne?”

“Taip... ant visados 
vieszpatauja
Jėzaus Szirdis Krikszczionisz 

szeiniose. ’ ’
V.K.

si ei los 
brolio

t miežius veidus.
— Sztai po penkių 

laiszkas isz Amerikos!
kalbėti motina —- Tėvelis

jan antri metai ilsisi ka|>noso. 
Jonukas sztai sužeistas serga. 
Ūke apipleszta - 
nei grūdu.

nei gyvuliu, 
Vai kad A’incukas 

žinotu visus musu vargus, kad i” 7

atjaustu musu szirdis, 
szven t a ji 

apszviete atsiust i mums |)ini- 
gu. Dabar jau nors 
ir n)('s busime; turėsime už ka 
imsipikti reikalingiausia daik- 1 
tu. — Jonuk, vaikeli, ar valgv- 
Imu gal ka ! —užklausė sūnaus 
motina. — Juk tu iszaIkes.

— Ne mamyte! — 
saki' Jonas, 
sza lt <> 
dega.

Viktutė kai]) bematant tinda
vo stiklą vandens. Jonas, pako 
les galva, iszgere visa stiklą.

Viktutė, jis 
szaltu vandenin 

galva, tuos apraisziotns 
du rus.

Sesuo greitai atnesze bliuda 
szalto vandens ir pradėjo vil- 
ginti sudžiūvusius,'krauju per
merktus skarulius. Norėjo nu
imti szituos ii' a]nnainyti 
jais, bet brolis neleido* - 
reikia, Ari'ktute, užteks man ir 
szitu! Suvilgink dar krutino.

\rik(u'te su motinos jiagelba 
;rvžti atgal.'nuėmė nuo brolio krutinės sa

mios

neszkit ji t no
tare Skirsnio

— Vvrncziai 
jaus in vidų! — 
ne. ■V

Vyrai paomo už kam]m gai
nios, ant kurios buvo paguldy
tas sužeistasis, ir palengva in- 
ncsze in vidų. Lęjppos .hzvieša 
atsimnsze in iszbl vszkusi Jono 
veda; jo galva buvo apraišžio
ta baltais skaruliais, 
riuos buvo persisunkės 
ke])os kraujus

per ku- 
ir su- 

M ot i na i r sesuo 
])iiolesi prie lovos bucziiioti sa
vo brangaus sūnaus ir brolio; 
senute atsisėdo ant kraszto lo
vos, akiu nuo jo neatitraukda
ma.

Tamsta, Skirsniene, 
tarė kareivis in sužeisto drau
go motina — musu ge

man iszreikszti jums sa- 
nnoszirdžia užuojauta, kad 

jus <unii — musu gi dranga 
isztiko nelaime muszyje. Jisai 
savo narsumu jiasirode 
eas tikro 
isztikimo savo tėvynės apgynė
jo. Tesuteikia jam \’isagalis 
Dievas kuogreieziausia pagyti 
ir vėl stot iii eiles kovotoju už 
Lietuvos laisve, 
insakyta tuojaus

musu

jisai atjaustu musu 
skausmus. Dvasia

Įenerolas ! gink

levvnainio
verias 
vardo,

— M mus yra 
<»‘ 

Rytoj anksti atvyks 
daktaras.

Sztai laiszkas, kuri man 
padavė rasztines vedėjas, 
tare in X’iktule vežėjas, paduo
damas jai laiszka.

A yrai iszejo. Sugirgždėjo ve
žimo ratai sutrypė a'kliai — ir 
jie iszvažiavo.

Jonuk, vaikeli mano, — 
aszarojo motina — ar baisiai 
tavo sužeidė! Ar galva sūdau-

ne elgetos

i :

pas lova 
maldas

Jis 
kasdien
mas.

nuėjo, g. -. 
mani laike 
jo moters 
iszganįugai vejke.in ji.

iszmoko
f >

kur

kad 
mažute

juodvi ir
Nors

lotai ai 
.. . Duokite t i'k t a i 

vandens, man tai]) burna

jo szalta veidą.
labai skaudėjo,’ bet juodvi 
verke
metu smugiai iszmoko jas
miai
kilis tiktai \isagalio
t ei kės

'kesti visus

tarė, suvil- 
mano 
sku-

nau- 
N o*

na
na ir paliko
N u vargu si, n usi kauk i misi 
(‘jo in 
Viktutei 

žiurėjo in

kambarį, 
neužtrukt i.

ilgai žiurėjo iii iszblyszkusi 
brangaus brolio veidą, Paskui, 

jo, dar karta, 
pabueziavo jo szaltas 

lupas ir, užjnitusi lempn, iszejo 
laukan.

p rojusi 
karszlai

prie

Buvo graži pavasario naktis 
Menulis szvieto

Jis iszmoko vertinti savo 
moters kilnias dorybes, lik dė
jo, nesusiprato dar ju sekti.

Aplanke juos auksztos kil
mes ponia. Jos prielankumas, 
prast urnas ir nuoszirdnmas be 
jokio nudavimo visus pat rau
ke ir j’u nevaržo.

Atsargi nophžinstamoji, uoli 
paszventimo Jėzaus Szirdžiai 
rėmėja, pamato szioje szeimoje 
daug geru ypatybių, buvo pa
gauta ju atvirumu ir nuoszir- 
dmnu, su kokiu ja prasze vėl 
tuojaus atsilankyti. Ji tuomi 
pasinaudojo. Ji patrauko prie 
savos Maryte ir pasakojo labai 
jaudinanezias istorijas apie ap
gyvendinimą Jėzaus Szirdies 
pas neturtėlius 
I r o n i žavima.

Viena diena net ji pasidrąsi
nus j) ras i t are:

arba apie in-

i <

sa-

Na kaip,

laimingas,taip
ir asz noriu,

»

>

r J

1

Atsisėdau ant suolelio
Iszemiau pypkele isz 

k repszelio.
Tuojaus ])asiro<le koksai tai 

džentelmenas, 
Ar tai buvo Lietuvis ar 

.Amerikonas, 
Pradėjo kalbėti, 

Isz nosies jam varvėti: 
“Mano mieli frondai, 

Ar jus žinote kas lai 
referenda i!

Ar žinote kas tai ablativai, 
Ir visokį nogėti va i?

Taigi ankszti žodžiai medikus, 
Paeinanti nuo pizikos?” 

žiopliai vienas ant kito žiurėjo, 
Mažiausio supratimo apie 

lai neturėjo, 
ii kvailys kalbėjo, 

Vos kelis žodžius iszstenejo.
Spjovia, iszcjo visi, 
Paskui juos ir kiti, 

Kaip avys paskui avina
Persedeja daugiau kaip adyna. 

Tai tau Pizikai, 
Ir visoki paibeliai 

M et aforizmai, 
Nesuprat izmai.

♦ ♦ ♦

Nesakysiu kur tas atsibuvo 
ATenok in mano rankas 

pakliuvo, 
Toki levai, vietoje vaiku, 

Goriau, kad dažiurelu kiaulių. 
Aliotoje d a žiu re t, 
O ne paniekinot.

Jaigu palicijantas ne butu 
adgynes vaiku,

Tai sziadien nebageliai ne
turėtu sveiku kimu.

Alotina kaip pasiutus aplink 
narna bėginėjo 

O tėvas asilelis prie
grinezios stave jo.

Nobagelius baisiai apdaužė, 
Dantimis girta motina griaužė, 

Negana da to, 
Staigai pasiuto.

Tėvas nedryso atsiliepti, 
Už savo vaikus užstoti, 

Ba bijojo gauti per terla, 
Sėdėjo tykiai kaip varle. 
Kaimynai turėjo daugiau 

jaustos, 
Apgynė vaikus nuo tos kvailos, 
In prieglaudos namus atidavė,

Motina in palicijos rankas 
atidavė.

Jau gana su tokiais tėvais, 
Jaigu žveriszkai apsieina 

su vaikais, 
Akis užsipylė per dienas, 
Vaiku nedažiuri ne vienas, 

Gerinus tokioms kiaules ganyt, 
No kaip vaikuczius a ūgy t.

♦ ♦ »

Kur ton A’iskonsine gyvuliu 
daug,

Kurie per dienas be paliovos 
staug’, 

Ne tik ant ulycziu, 
Nepaguodoja ne bažnycziu.

Sztai nesenei laike pamaldų, 
Tarp keliolikos kvailiu, 

Galima buvo matyti juokus, 
Bažnyczioje dare visokius 

szposus.
Kita karta to nepraleis, 

Tadarys kitai]) su kvailiais, 
Smala apipils visus, 

Tszvaris juosius in vestus.

“Ar negalėtu 
inžengti czio-Jėzaus Szi rd i s

Tai butu užtikrinimas 
kad jus visuomet pasiliksite 
isztikimi savo tikėjimo prie
dermėms

visame savo 
pilnume. Dangaus augsztybese 
mirgėjo 
žvaigžduczi u.
pasinėrė 
miegojo;
žiausio szlamcsio. \’isur 
Naktis — užmigo ir žeme...

nai: m
♦

milijonai
Sodo

I amsumoje, 
ju lapuosi'

auksiniu 
medžiai, 

tartum 
nei ma

rumu.

iestelio įvyniota marszkona ir atraiszio- 
Kokia 

s, kuo
met pamate, 'kad Jono krutino 
buvo visa sudraskyta. Mėsos, 
kraujo gaivinamos, baisiai 
atrodė; oda buvo nusimovusi. 
Sesuo, persitikrinus žaizdu pa
vojingumu, fare in broli: —• 
Jonuk, ko tu gryžai namo szi • 
tai]) sirgdamas? Juk ir kelione 
tau puse gyvasties atome.

— Mane nenorėjo leisti bet 
asz pats važiavau. Asz noriu 
numirti savo teviszkeje -- išž
ioto atsake brolis.

Jo žodžiu tartum nesuprato, 
nenorėjo suprasti. 

Viktutė apmazgojo sudraskyta 
krutino ir apraisziojo tyrais 
baltos drobes sklypais. Jonas 
truputi atsigaivino: — Nusi
raminkit, ir neverkit perdaug, 
mamyte! jisai prabilo in savo 
motina. Nei asz pirmas, nei 
paskutinis 
gyvastimi.

man
jo kruvinus skarulius, 
buvo jųdviejų iszgasti

gaivinamos
I ji i vas.a

PAJESZKOJIMAL

ir ėmimui szv. Ko
munijos kas pirmas menesio 
sekmadienis.

Dora moteris tuojaus su tuo
mi sutiko. Gi vyras daugiau 
nesirodo, jai atsilankant. Bet 
lai uoliai poniai kaip tik jis ir 
r upe jo.

> >

Pranas 
turto, 
inrengti

o

Pajeszkan
♦ ♦ *

Priesz Velvkas tame mieste 
buvo laikomos misijos. Pa
mokslininkas kvietė uoliausius 
tarp tikineziuju atvesti Iszga- 
nytojui nors viena suklydusią 
siela. Ponia padare pasiryžimą 
atvesti ta tepliorių.

Ji padare sutarti Prano mo
terimi, kad ji padėtu rasti jos 
vyra namieje. Rado. Ji kalbė
jo su juo apie daug dalyku, bet 
daugiausia apio musu Iszgany- 
toja.

Didžiojoje Seredoje uolioji 
apa’sztale tiesiog prispyrė už
kietėjėli prie sienos: “Pranai! 
jau trys metai kai]) tavo inten

cija meldžiuosi ir inprasziau, 
kad kiti melstųsi už tave. Jau 
laikas, kad pasirodytu to v.rso 
vaisiai 
kad toliaus gyventum, noatsi-

meiles.Elzbietos Veriu- 
liūtes (po vyrui Vaiciekauskie- 
ne) apio 25 metus Ainerike, išz 

gub., M ari jampoles 
pav. Liudvinavo parapijos. Te
gul paraszo laiszka in 
les” ofisu.

laikomos misijos. irsužiedot i- ; že !
Jonas nieko neatsake, tiktai 

sunkus, retas alsavimas isz- 
reiszko jiiunikaiczio kanezias.

— Mamyte, sztai Vincuko 
laisztk'as isz Amerikos! atsilie- 
po Viktutė.

— Dieve, tu mano! Ka-gi 
jis raszo. Skaityk. Viktutė pri
ėjo prie lempos ir pradėjo skai
tyti brolio laiszka: — “
gus Tėveliai; jau praslinko pen

pralcisda vo

ve rėžiau
11 Sa li

ft.92

■kad

nu

universiteto
(lentas — A'iktutes
nis, jos brolis Jonas ir ji pati 
isztisus vakarus
besvajodami apie ateiti, veiki
mą. J u troszkimus, tvirtus pa
siryžimus darbuotis tevvnes • -
gerovei niekas negirdejo,
bent alyvų krūmuose ant pa- 

krvžiaus Kristaus M1'
kanezia. — Szi vakaru ji viena 
ežia sėdi ir lindi savo sužeisto 

ilgisi savo brangaus
Jisai kažin kur ki metai nuo paskutines žinios

svirusio

Bran-

Pranas 
ra-

»

brolio, 
Kazimiero. < 
vargsta Maslkolijoje — gal ir isz teviszkes. Per ta visa laika 
jis vienas szi vakaru lindi ir mano laiszkai prapuldavo arba 
ilgisi... Viktutė, besvajodama, į būdavo gražinami atgal, 
ni’n/lnin /loimuJi »• t ’n 11 k 1 i , Ir I

. Va-
Karveleli kar inusu Informacijos Biuras

ilgu; skausmas drasko szirde- J raszcziuose,

pradėjo dainuoti 
mėlynasis” — man ilgu man Washingtone paskelbė laik- 

, kad Suvienytu 
le! — ir aszara nuriedėjo jos t Valstijų valdžia jau suteikė

Nei asz pirmas.
— laisvo perkama

Asz Monika Skriczkis po vy
ru pavarde Amsziejieno 
jcszkau Kazimiera Pantyly, 
paeina isz Lietuvius Kauno 
Red., Raseinių Apskr., Jurbar
ko Valscziaus, Pažėrų kaimo. 
Amerike 25 metai. < 
apio ji žino, meldžiu pranoszt

pa-

Jeigu kas
— Taip vaikeli! — atsake 

motina. Bet man tavęs gaila, arba tegul pats atsiszankia •v T • • j I • .'n Z > A.— Ne jus viena tokiame 
padėjime. Daugelis Lietuvos 
motinu net po keletą sami ne

’ rant adreso. (t.90
Monika Amsziejieno,
R.Ė.D. No. 1 Box 80, 

III I '

mot ers

S

a r

”. “Te- 
Szvoncziausioji

skruostais, i leidimu niust luiszkus ir pini-’teko kares lauko ir dar kiek McKees Bocks, Pa.
I ' i ' i r !'l’11X, J *| 'i.1'■ ■ < J'I. * “■ i V ■ ' k'" 'M

iai. Neesi jau tiek susėdės, |<ose
— gaivas.

KANT1CZKOS arba giesmlo knyra. 
paprastais kietais apdarais. Preke 
Su gereaneis apdarais, preke |1.5U 

'nW. D. BOCZKAUBKAS-CO 
MAHANOY CITY, PA, j
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU (AMERIKOS PLIENO IR

— Nors karta susilaukėm 
puikiu dieneliu.

— Kasyklos aplinkinėje 
dirba gerai ir kožna diena.

— Utarninke Read ingo ka
sikiu pede.

— Lehigh Valles palicije 
padare ablava ant Bowman’o 
peczes (t no jaus užmiesty]) ant 
keturiu gyventoju pas kuriuos 
surado samogonkas ir daug na
mines. Lehigh Valles kompa
nija uždraudže žmonims varyti 
namine juju st ūbose todėl tan
kiai padaro pas juos krata.

— Ketverge pripuola Ar
mistice Dav arba diena užbai
gimo Svietines Kares, kuri pri
puola szi Ketvergą. Ant tos at
minties mieste bus didele juo
kinga paroda kurioje dalybaus 
daug visokiu drauguviu.

— Marijona, 
Grineviczienes, W. 
ežios, iszvažiavo in Rochester, 
N. Y. ant svodbos savo dėdie
nės Florentinos su F. Friczka, 
isz Detroito, kuri atsibus Nov. 
11. Fiorentina yra jauniause 
duktė p. Motiejų Abraczinsku.

KAIMELIU GELEŽIES INDUSTRIJA

dukrele
Pine ulv-

p-

t Nedėlios nakti mirė An
tanas Juodsnukis, pas savo se
serį Ignotiene Mocejuniene ant 
W. Centre ulvezios. Paliko vie
na broli Motiejų mieste ir dvi 
seseres Mociejuniene ir Kuko- 
szevieziene kaipo ir viena se
serį ir broli Lietuvoje. Laidotu
vėms užsiėmė grabarius 
kanekas kurios atsibus 
vergo ryta.

Tras-
Ket-

— Poni F. W. S. Boczkaus- 
kiene, pati redaktoriaus 
les“ 
si ant
siūle. ■

“Sau- 
visa szia sanvaite randa- 

d žiūrės“ Pottsvilles

Szv. Juozapo Parapijos, 
Bažnytinis Choras rengia dide
li, linksma balių ateinanti Se- 
redos vakaru bažnytinėje sve
tainėje. Choras užpraszo visu 
atsilankyti ir praleisti links
mai laika. Grajis puiki 

Lietuviszkus ir Ameriko- 
szi i k i u s. Nepaini rsz k i- 

Seredoj, bažnyt ineje 
taineje.

t ra 
niszkus 
te!

K S-

orkes-

DIDELIS, LINKSMAS 
BALIUS!

Bengia A.D.A.D. 7ta kuopa. 
Invyks 10 d. Lapkriczio, 1926 
m. J. Aidukaiczio svetainėje, 
po No. 1136 E. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, 
vai. vakare.
lt Rengimo komitetą-.

Pa. Pradžia 7 
l’žkvicczia

Steubenville, Ohio, f Diena 
31 Oktoberio mirė senas skai- 

”, a.a. Fran- 
ciszkus Bapleviezius, 63 metu 
po ligai keliu metu, 
paėjo isz Suvalkų 
Alytaus apskriezio, M irusia vos 
valscziaus, Sirijecziu sodžiaus, 

dideliam nhliudime 
motere Marcele,

•Juozą ir Antanu, duktere Ma
rijona ir Antanina ir kėlės se
seris. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms apeigomis, 
ko daug giminiu

tytojas “Saules

paėjo

Paliko 
savo

Velionis 
red vbos, • p

sunu

Pali- 
ti'k czion 

Amerike bet ir Lietuvoje.
ne

Scranton, Pa. — Devyniolika 
szimtu anglekasiu randasi be 
darbo Lakavanos pavieto isz 
priežasties visokiu darbinin- 
k’rszku ergeliu — 1,200 Arch
bald kasyklose Hudson Coal 
(’o., ir 700 Old Forge. Pirmuti
niai sako, kad su jais konųiani- 
je pasielgė neteisingai o antrie
ji apie mokesti.

ta pusgyvis 
Baltakis,

Cleveland, Ohio. — Pereita 
Nedėlios ryta, po nakezia, ant 
Hamilton avė., prie namo ras- 

Lietuvis, Kazys 
kuris nugabentas in

Igonbuti mirė. .Jis buvo Dr. V. 
Kudirkosdraugijos narys, bet 
artymu giminiu neturėjo, to
dėl buvo palaidotas su draugi
jos patarnavimu tiesiog isz 
graboriaus Sknnskio namu.

Justinas
atpirko nuo Antano

Brooklyn, N.Y. — 
J uk n i s, 
Bandžiaus valgyklos bizni 175 
Highland Blvd.’

— William Endziulis — 
jaunas Lietuvis smuikininkas 
vėl pradėjo savo darba koncer- 

grojo Sym-t not i. Spalio 28 d.
phony orkestroje Washington 
High School New Yorke, o szi 
Ketvirtadieni vakare nuo 8-iiiu 
Lapkriczio 4 dienos gros Bush
wick High School, kur Andziu
lis iszpildys solo. Mylint i muzi - 
ka lankvkites. Koncertus duo
da miestas kas Ketvirtadienis 
skirtingose miesto dalysi*.

— Automoblius suvažinėjo 
Lietuvi berniuką, 8 metu sunu, 
Kazio Bujausko,
108 Union Av. \ aiKiukas su 
perskeltu deszniu žandu ir su- 
trckszta deszine szlaunimi nu
vežtas in St. Catherines ligoni
ne.

gy venanezio 
Vaikiukas

ANT PARDAVIMO.
Namas su bizniu, buezerne ir 

groserne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

BailUS MilžiniszkasBalius gaĮįus
PANEDELIJ, 15 LAPKRICZIO 

LIBERTY SVETAINEI, TAMAQUA, PA. 
DEL NAUDOS SZ. PETRO IR POVILO PARAPIJOS

Griež net du Benai: “ 
viszka Orkestrą del senesnuju.Kas atsilankys; ilgai paminės, 
nes tokio baliaus szioj apdink ej dar nebuvo. Taigi visi kas 
gyvas in balių 15 Lapkriczio.

Alpine Syncopators” del jaunu, Lietu-

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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Foreign Language Informa
tion Service pagamino keletą 
interesingu
Suv. Valstijų didžausias indus- 
įrįjįifl. T *
szimtus tukstaneziu svetim-sza 

Kiekvienas

straipsniu apie

y
Ros industrijos samdo

4 C open pit” kasimas

cziaus in liejamąsias rindcles, 
kurios vadintos “sows”, isz 
kur bego in mažesnes rindeles 
pavadintas “pig,”

Plienas padarytas i n vairiais 
budais. Metallurgistai betyri
nėdami su geležies ruda, rado 
kad miszinys neiszdirbtos ge
ležies, kalkakmenio ir gelžga
lio

sows

atauszti.

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztraūktas isz viso
kiu Bcnraszcziu, Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinei# 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50

mas yra labai brangus. Didieji 
gariniai saptai ir gelžkelio ka
rai yra labai brangus ir ju už
laikymas labai brangiai kai
nuoja. Prie kiekvienos szito- 
kios kasyklos turi būti didele 
atdara, liuosa vieta pavėlinti 
lengva priėjima Bet nepaisant 
to visko, 
geresnis.

Antra svarbia vieta užima 
anglis. Conellsville distriktas, 
netoli Pittsburgh’o yra tipisz- 
ka anglies centras. Czia ran
dasi Standard Mine No. L Szi- 

kaip tos industrijos riszasi su ’ta kasykla kas dvideszimts-ke- 
szios szalies dkonomiszku 
veniniu.

I’irmiause imsime:
Amerikos Plieno Ir Geležies 

Industrija.
.1854 meto Suv. Valstijos pro

dukavo mažiaus kai deszimts 
nuoszimti pasaulio geležies ir 
tik apie ketvirta nuoszimti pa
saulio plieno. Sziandien, szioj 
szalis produkuoja (langiaus ge
ležies ir plieno negu visos pa
saulio szalvs sudėtos.

liu. Kiekvienas straipsnis 
stengs iszdestyt. naujai-atvy- 
kusiam procesus ir produktus 
inimtus tose industrijose, ir

gy- tarias valandas iszsiunczia I,- 
200 tonu anglies savo kokso 
pecziams — kurio dega kaip 
krutamuju paveikslu perstaty
mai Dante’s peklos. Visa ang
lis turi but padaryta in koksą 
pirm
furnaces 
ežiams), 
kej apie

— ir gera plieną.
“open

Tonais, 
Suv. Valstijos pristato beveik 
'puse viso pasaulio “pig“ ge
ležies ir daugiau kai puse lieto 
plieno stukiu (ingot steel). 
924m. visam pasauliui 
kuolą 64,600,000 didžiu 

geležies ir 73,500,000 
tonu plieno, isz tu, 

szios szalies dalis buvo 31,400,- 
pig“ geležies ir 37- 

800,000 tonu lieto plieno stu- 
plieno liejimu (cast-

“pig 
didžiu

000 tonu i i

4 C P’g

produ- 
tonu

isz tu

kiu ir 
ings).

Szi szalis turtinga geležies 
ruda. Daugiausia geležies ru
dos pristato Minnesota, Michi
gan, Wisconsin ir Alabama 
valstijos.
OOOtonu geležies rudos iszsius- 
ta isz Lake Superior kasyklų 
in plieno malimus Pittsburgh’e 
Youngstown’e,, Chicagoj ’e ir 
kitose vietose, kur raudasi ge
ležies ir plieno
Anglis, kalkakmenis ir kita ne 
iszdirbta. medžiaga, kas re i ka
linga produkuot geleži, randa
si visai netoli plieno centru.

Produkuoti geleži trys daig
iai reikalingi — geležies ruda 
koksas ir kalkakmenis. Gar
siausi geležies rudos depozitai 
yra Minnesota valstijoj, 
nesotos ruda labai 
panaszi in raudona žeme, ran
komis lengvai sutrupinima, 
l.vg paprasta žeme. Czia gele
žis labai lengvai iszkasta ir 
pergabenimas labai pigus. Šū
vi rsz puse vartojamos Suv. 
Valstijose geležies rudos, isz
kasta Minnesotoj, ir beveik vi
sa iszkasta isz taip vadinamu 

open pit” 
open pit“ kasyklos yra gilios

Tos g ‘

Wisconsin ir
Kas met apie 6,000-

Chicago j

industrijos.

Min- 
min'kszta,

lengvai sutrupinima

kasyklų. rnros

ilios duobes pa- 
že-

szviesos, jokio 
girdėti,

4 4 

4 4

duobes.
naszios in dideles skyles
mej. Aplink jas nematyti jokio 
judėjimo, tik ežia ir ten kelios 

triukszmo ne- 
vien tik inžino purta- 

vimas', rudos toli, toli skylėj.
Per viena nakti galima iszimti 
isz vienos dideles duobes net 
15,000 tonu geležies rudos. Ta 
ruda pasiusta in plieno centrus 
kurierandasi netoli anglies ka
syklų, nes koksas, kuris reika
lingas sutirpinimo procese yra 
pagamintas isz anglies. Ame
rikoje, kaip ir kitose szalyse, 
geležies ruda nugabenta km 
randasi anglis, ir ne anglis kur 

ekonomiszkiau 
Kai kurios ‘ ‘ open

randasi ruda, 
taip daryti.

|pit” kasyklos panaszios in di
deles stadijas su invairiais ly- 

1 gurnais ir augszcziais, kitos 
I kvadratiszkos; kitos ilgos ir 
siauros su inlenktais galais 
lyg vaszai; kitos ilgos — apie 

ilgio, su 
žemes pavirsziu iszkastu apie

| r> - j ................... -n-
j viena arba dvi mylės

100 pėdu arba (langiaus iki 
raudonos rudos.
garinis spatas pasiekė

Pirm negu 
ruda,

| imiiji/iAivi iv ii i< jiiiim vii-

szutines žemes turi Imti pra- 
szalinta. Isz Minnesota kasyk
lų, ruda pasiusta in Duluth ir

į milijonai Ikubiszku jardu vir-

I

1j Two Harbors, kur inkrauta in
į laivus. Ko v imas labai skubiai 
atliktas. 10,000 tonu laivas in 

Į tris valandas gali būti pri-
1 1 • • j

| Bet szitas

krautas, ir in kelias miliutas 
po tam pradeda savo kelione.

i “open pit” kasi-

ii, . ■■■ ■ 1 I ■■■•■ *1— —■ I. ■    r- ■. ...U. I

098 darbininkus kuriu algos 
dasieke $107,771,949. Szios 
plieno korporacijos pri ėdi nes 
organizacijos randasi Pennsyl- 
vanijos valstijoj. — Bethlehem, 
Johnstown, Coatesville, Leba
non, Reading ir Steelton ir La
ckawanna New Yorke ir Spar
rows Point Marylande. Orga
nizacija turi laivu pastatymo 
ir laivu pataisymo instaigas in- 
vairiose szalies dalyse, geležies 
rudos, anglies ir kalkakmeniu 
nuosavvbes ir okeano ir ežeru 
laivus. Kitos svarbios plieno ir 
geležies industrijos organizaci
jos yra Youngstown Sheet and 
Tube Company, Youngstown, 
Ohio; Jones ir Laughlin Steel 
Company, Pittsburgh, Pa., 
Wisconsin Steel Company, So. 
Chicago, Illinois; ir Common
wealth Steel Company 
Louis, Missouri.

mokyklTlankancziu
VAIKU MIEGAS

$107,771,949.

turi eiti

Jai ne, tai turi daugiams mie
goti. •

Vaikas turintis septynis me
tus turi miegoti vienuolika va * 
landų kas nakti. Jai jis keliasi 
septyniose ryt mot i,
miegoti ant asztuoniu vakare, 
kad iszmiegojus vienuolika 
valandų. Butu geriau jai jis ei
tu miegoti ant septynių ir kel
tu septyniose ryt met i, ir apart 
to pasilsėtu dienos laike. Poil
sis dienos laiku tiek pat reik i- 
lingas kiek ir miegas nakties 
laike. Vaiko kuna galima pri
lyginti prie mažo enžino. Ne
galima reikalauti, kad jis eitu 

ar dvvlika

i

(iron scraps) ugnia'kure 
open heart h, gazo liepsna i li
kai liūtas iki augsztos tempe
ratūros už keliu valandų pada- 
ro plieną
Szita procesą pavadinta 
hearth heat ”, ir net sziadien 
vartojama, 
plieno 
gelžgaliu. Jie yra reikalingi ir 
tode Isuvartojami. Kitas būdas 
pagaminti plieną yra 
mer procesu” 
nas — vanadium, chrome, ni
ckel chrome ir nickel plienas— 
elektriszku pecziu pftgiimintas.

Galu gale tie visi* procesai 
prisideda prie lieto plieno sin
kiu produkcijos. Kuomet lietas 
metal is in rindeles pamatinis 
žingsnius atlktas. Po tuo reike 
tik formuoti reikalingas for
mas. Nėr galima minėti visus 
daigius, kurie pagaminti isz 
tu stuk i u.

Kasmet pasirodo 
mas plieno ir geležies kompa
nijų — gal todėl kad visuomet 
i n va irios kompanijos susivie
nija. Pa v., 188 m. 341 insteiga 
produkavo “pig iron,” bet 
1890 m. buvo tik 304 insteigos, 
1900 m. tik 224, ir 1905 tik 91. 
Bet kapitalas ir produktu ver
te buvo didesni negu 1880 me
tuose. Didžiausia kombinacija 
atskiru užsiėmimu pasekmin
gai užbaigta 1901 m.
United States Plieno Korpora
cija formuota. Buvo formuota 
suvienijum Carnegie Steel Cor 
po ra t ion,

”, ir net
Tas parodo kodėl 

instaigose nesiranda

Pittsburgh,

valandųdeszimt s 
be poilsio.

Tėvai, paprastai, nelabai ti
ki, kad daug miego ir regularis 
miegojimo laikas yra reikalin
gas vaiko augimui. Reikia ži
noti, kad miegalius vaikas ne
gali gerai mokintis mokyklose. 
Alkanas vaikas taipgi negali 
atkreipti atydos ant pamoku. 
Maistas, veiklumas ir miegas, 
tai trys dalykai, kurie labai ar
timai surisztd. Maistas vra sta
tymo medžiaga augimui.ir tai
symui. Maistas yra kuras, ku
ris duoda szi 1 urna ir tvirtuma.

— F. L. I. B.

paprastai
‘ ‘ Boss-

. Geriausias plie-
A.blast

))

i c 1

įl

investi. Tie nauji pe
le o k so 

Su v

negu pasiusta
(suskaldymo po- 

Conellsville apielin- 
dvidezimt-asztuntas 

nuoszimtis anglies durnais nu
eina, ir tie durnai turi priedi- 
niu produktu (by products), 
krie verti tiek kiek verta ang
lis. Sulaikyti toki iszcikvojima 
“priediniu produktu kokso 
pecziai”
ežiai sutaupo viską ir 
(langiaus 
Valstijų Plieno Korporacijas 
insteiga Gary, Indianoj, 
daugeli szitU priediniu 
duktu pecziu dviejose 
B veik puse 
vartojama i 
peczius, liekamas 
ugnia-kiirams 
ir pecziu inkai!iniimii. 
vienas tonas anglies 
netik 75

pagaminta. su mažoji-

f

i
4

į

turi 
pro- 

eilese.
gazosutaupyta 

inkaitinti paežius 
vartojamas 

(open hearths)
Kiek- 

p ris ta t o 
nuoszimti kokso ir 

10,000 pėdu gazo, 
nūs i 
svaru

smalos ir 
“ammonia

, bet 5 galo
ti no 20 iki 1 

sulphatt
25 

arba nuo 3 iki 5 svaru skystos 
amonijos. Isz gazo Užtraukta 
nuo 1.1 iki 3.7 galonai benzo- 
liaus, ir truputis teluol svar
biausias sudėtinis stipriausios 
ekspioduojanezios medžiagos. 
Galimo sa-kyti, kad viskas isz
tra u k ta isz anglies.

Troezias sudėtinis vra kalka- 
calcite“ pageidau-

ir truputis teluol

men i s — “
jamas — rastas keliose vietose 
Suv. Valstijose. Yra pasiustas 
suskaldymo pecziams, kur 
vartojamas virinimui “pi

Kuomet

pecziams, 
virinimui “pig 

iron.” Kuomet atlieka savo 
tikslą iszoina su kitais nevalu
mais kaipo graužai (slag) — 
szitas priedinis produktas var
tojamas keliu pastatyme arba 
isz ju Potland cementas pada
rytas. Kiek metu atgal tie 
graužai buvo niekam neverti. 
Sziadien dideles cemento in
steigos’ Pittsburgh’e, Chicagoj 
ir Duluth produkuoja su vi rsz 
12,000,000 baczku cemento kas 
met.

Pittsbugh’as buvo 
didelis plieno industrijos 
centras. Nes visai netoli radosi 
anglies kasyklos, turėjo už
tektinai natnralio gazo, ir gelž 
keliu parankumai buvo kuo- 
geriausi. Cleveland’as pusiau 
keliu tarpe rudos ir anglies, ir 
Mahoning ir Shenango Valley 

Ohio valstijoj, yra 
centrai, 
didelia 

i nst a i ga 
gclžkeliu 
Lake Mi

pirmas
plieno

d i strik ta i 
plieno' ir 
South Chicago 
plieno pagaminimo 
netoli didžiausio 
centro pasaulyje ir
chigan suteikia lengva ir pigu 
pergabenimu rudos. Yra dau-

geležies 
turi

gybe kasyklų Illinois ir India
na. Gary vra tik kelios mylios 
isz South Chicago.

Geležies ruda, kuri rasta ru
dos lovose, suiniszusi su gele
žiu, oxygenu ir 
nevalumais. Yra

su kaikuriais 
suskaldymo 

pecziaus darbas iszimti oxyge- 
na ir palikti geleži. Modernisz- 
kas suskaldymo peczius suėda 
2,000 tonu kietos grynos med
žiagos kas dien, Visas gdežis 
kuris suvartojamas pagaminti 
plieną turi kada nors pereiti 
per suskaldymo pecziu, kur su- 
tarpintas su koksu ir kalkak
meniu. Suskaldymo pecziai vi
suomet dega.
departmentuoso gali sustoti, 
bet kasdien suskaldymo pa
ežiu# turi gaminti “pig iron,” 
taip vadinamas nes sutarpin- 
tas metali# bėgdavo isz pe-

Darbas kitose

188 m.
pig iron4 (

kuomet

Federal Steel Co., 
The Lake Superior Consolida
ted Iron Mines, The American 
Bridge Company ir kitu di
džiuliu industrialiszku kompa
nijų. Elbert H. R. Gary, Fed
eral Steel Kompanijos prezi
dentas, Andrw Carnegie, Car
negie Steel Kompanijos savi
ninkas, Charles M. Sehwnb, 
Carnegie Kompanijos 
ninkas, ir J. P.. Morgan, ban- 
kierius buvo svarbiausi figū
rai invykdinti ta suvienijimą. 
Korporacijos turtas dasieke 
$2,500,000,000. 1925 m. pelnas 
buvo su vi rsz $173,000,000. Pa
ežiais metais samdė 249,8 
darbininkus, 
buvo iszmoketa. $156,740

Szitos (korporacijos priedj- 
nes kompanijos invairiu užsi
ėmimu turi — 112 suskaldymo 

366 plieno insteigas, 
rusziu metalui 

koeziotuves suvirsz 100 gele
žies rudos nuosavybių, 438,- 
354 akrus anglies (kokso) iv 
320,495 akrus garinio ir gilzi
nio anglies. Priedines (subsi
diary) kompanijos turi 
kokso insteigas su 16,427 po- 
cziais ir 3,284 “priediniu pro
duktu” peczius. Ju gelžkeliu 
linija turi 3,862 mylias, nuosa
vos ir pasamdytos, 464 gari
nius inžinus ir 61,916 karu.

1925 m. Suv. VakHįju Plieno 
Korporacija
darbininku, ir tu metu Gruo
džio menesy turėjo 149,649 už
registruotus alkcionierius. Isz 
tu akcijonieriu 47,647 buvo 
Korporacijos darbininkai ir ju 
akcijos vertes iki 80 milijonu 
doleriu. Tos korporacijos di
džiausios priedines kompani- 

National Tube Co.,

Charles
virszi-

samdė 249,833 
kuriems algoms

Mokslo Biuras vra užsiinte
resavęs mokykla lankaneziu 
vaiku sveikata. Todėl būda
mas užsiinteresavęs j u sveika
ta jis lygiai 'interesuojasi ju 
miegu, nes miegas yra vienas 
svarbiausiu faktorių vaiku 
sveikatoje.

Reikia žinoti kaip svarbus 
yra miegas vaiko sveikatai, ir 
jo progresui mokykloje. Taip
gi reikia žinoti kokius ryszius 
turi miegas su valgiu ir vaiko 
svarumu.

Ar žinai kad vaiko miega ga
lima pasverti? Negali iszmie- 
ruoti kiek valandų vaikas mie
ga bdt gali žinoti ar jis užtek
tinai miega.

Kad aiszkiau ta supratus, tu
rime žinoti, ka gydytojai ir ki
ti mokslininkai sako apie val
gio vartojimu musu kūnuose. 
Pirmiausia, valgis reikalingas 
kad sudrutinus szirdi, virszki- 
nimo raumęnis, ir kvėpavimo 
raumenis. Kitais žodžiais val
gis pirmiausiai turi palaikyti 
gyvybe. Bet, yra kiti kūno rei
kalavimai ir valgis turi juos 
parūpinti. Szio reikalavimai 
yra dvieju rusziu: veiklumo ir 
augimo. Tas pats valgis negali 
būti vartojamas abiem.

Sakysim, žmogus turi 
džio szmota. Jis gali sunaudo
ti ji statymui ar taisymui savo 

gali sudeginti

NAUJI SZERAI.
faktorių

me-

Power

pecziu, 
584 invairiu

57

samdo 250,00(1

Illinois Steel Company,

jos yra 
American Steel ir Wire Com
pany, American Bridge Com
pany,
Tenessee Coal, Iron and Rail
road Company, Carnegie Steel 
Company, American Sheet ir 
Tin Plate Company, Federal 
Shipbuilding Co.

Kitas didelis plieno ir gele
žies suvienijimas ir kuris susi
deda isz 54 kompanijų yra 
Bethlehem Steel Korporacija, 
kuri buvo inkorporuota 1904 
motuose, ii r kurios galva yra 
Charles M. Schwab. Turtas 
$617, 855, ir pelnas 1925 metais 
buvo beveik $39,000,000. 1925 
m. Korporacija pasamdė 60,-

Jai jis ji
jis negali statyti su

k a tai reiszkia

kuriuo

namo, arba jis 
ji, kad susiszildžius 
sudegina, 
juo.

Valgis yra kaip tas medžio 
szmotas; jis yra kuras ir staty
mo medžiaga. Jai jis visas var
tojamas kurui, suszi'ldymui ir 
kimo veiklumui, mažai arba 
niekas nelieka pataisymui ir 
statymui.

Žiūrėkime
vaiko sveikatoje.

Ar esi kada mates vaika ku
ris yra mažutis, bet labai gy
vas? Tas vaikas niekuomet nė
ra tykus, ir koks vaikas sunau
doja visa savo maistu kaipo ku
rą. Labai mažai jam lieka su 

galėtu kuna statyti.
Kad tikrai ta fakta isztyrus, 
reikia sužinoti ar vaikas auga 

Tuomi galima 
sužinoti ar maistas eina jo kū
no naudai. Jai vaikas nedaro 
jokios pažangos svarume, yra 
du dalykai, kurie labai svar
bus. Reikia padauginti maista 
ir sumažinti veiklumą. Vaikas 
turi gauti daugiau statymo me
džiagos, ypacz geresnius ir di-

svarume ar ne.

V * . T • • v • I

dėsnius pusryczius. Keikia žiu- (
reti kad vaikas anksti gultu ir 
gautu pora valandų daugiau 
miego negu kad pirmiau gau
davo. Poilsis dienos laiku, taip
gi labai naudingas.

Kokiusu ryszius turį miegas ( 
su augimu? Miegas' suhiažina 
teikiama. Didesne dalis vaiko 
augimo invyksta kuomet jis 
miega. Todėl ir buvo sakoma, 
kad galima vaiko miega pa
sverti. Ka tikrai galima kas 
menesi. Klausymas reguliario 
ir nuolatinio augimo yra svar
biausias vaiko fiziniame pro
grese. Ar tavo vaikas užauga 
per menesi tiek kiek reikia?!

Pennsylvanijos Power ir 
Light Kompanija pradėjo par
duoti naujus szerus arba taip 
vadinami Preferred Stock’a, 
kurie moka szeszta procentą 
ant meto. Galima dabar juos 

ir gali
te pirkti tuos kompanijos ofi- 
suose arba per bile koki darbi
ninku dirbanti prie tos kompa
nijos. Dideli apgarsinimu apie 
tuos szerus rasite ant kito pus
lapio.

pirkti po $98 už szera,

MONROE PAVIETO SZTOR- 
NINKAS TURI VILTI.

M. N. Warner, sztorninkas 
isz Reeders, 
Pa., raszo: “
Healer ir Dr. White’s Cold ir 
Grippe Pigulkos tikrai yra ste
bėtini. Jie pagelbėjo vienai far- 
merkai atsikratvt nuo sunkaus 
kosulio ir perszalimo kur ki
tos gyduoles nieko jai negalėjo 
pagelbeti. Prisiunskite man po 
tuziną tu dvieju gyduolių.

Monroe County, 
Dr. White’s Lung

t *

Pagelbėjo kitiems, pagelbės iv 
jums.

First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

KVITU knygele Draugystėms del ist- 
mokej’imo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.

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

nog sudėtu 
Preke

PARANKIAUSIAS 
KELIAS 

(i LIETUM
/

I
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Baltijos Amerikos 
Linijos

X Kalėdos 1 
Lietuvon

"ESTONIA” 1 GRUODŽIO
Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA
Per laisva j i Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA’

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St. New York
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