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ISZ AMERIKOS
LIETUVYS

NUSIŽUDĖ
LAIKE STRAIKO UŽMUSZE 

SHENADORYJ SAROA PO 
TAM PABĖGO IN 

KONEKTIKA.

Marlboro.
9 diena czionais nusižudė Po- 
vylas Vaitkus, kuris kadaise 
yra gyvenęs New Britain, Conn 
ir vėlesniu laiku Penu, valsti
joj palei Shenandoah. Kada jis 
gyveno Penu, valstijoj, trys 
metai tam atgal, tai kilus ang
liakasiu straikui jis ten nužu
dė angliakasyklu sargu ir pa
bėgo. Per pereitus trejus me
tus stropiai policijos buvo jesz- 
komas bet nesurastas. .Jis slap
tingai gyvendamas save vadin
davosi Powell.

Kada jis atvažiavo in Marl
boro ir pas tūla ūkininką no
rėdamas gauti Garba save re- 
komendavosi minėtu vardu, tai 
tas ūkininkas nors jam darba 
nuteikė, bet ant jo turėjo nuo
žiūra ir suprato, kad su Vait- 

tokio negero yra. 
ūkininką isz-

- Kovo menesio

kum kas
Vaitkus pas ta 
dirbo keturis menesius laiko.

“Kovo 3d. Vailkus nuėjo in 
to ūkininko tvaria paszerjLc*'- 
vulius. Ilgai užtrukus ir ne- 
gryžtant, ūkininkas nuėjo in 
tvartu pasižiūrėti ka jis ten 
veikia. Nuėjės rado Vaitkų nc-

jis tapo palaidotas Soutbboro 
Rural kapinėse.

PALIKO $100,000 SAVO 
TARNUI.

New York. — Mrs. Josephi- 
na Taylor, kuri mirė praeita 
Ketverga, paliko didesne dali 
savo turto savo 'tarnui Fred- 
rikui Bucker už gera ir savži- 
ninga tarnavima del josios per 
daugeli metu. Velione viso pa
liko 250 'tilk.-tanezius doleriu 
iszdalindama 150 tu'kstancziu 
del giminiu o szimta tukstan- 
cziu doleriu del tarno.

MOTERES MOKES
MAŽESNES TAKSAS.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos moterėles mokos ma
žesnes taksas, jaigu Jones by
las bus priimtas ir kaip rodos 
jiereis ant naiidos’moteudiu.

Moteres mokes taksas pagal 
jujti užsiėmimus o gaspadine- 
les bus apsvar-tytos ant vertes 
nedaugiau kaip 39 doleriu. 
Kai f) kur moteres niokodavo 
po penkis ir daugiau doleriu 
taksu, kas buvo didele sunke
nybe del vyru,

30

nes turėjo ne 
tik už jave mokėti, bet ir už 
savo pa ežia isz tos 
masznos. Dirba r, jaigu bylas 
Jones’o pereis, tai moteres už- 
siimanezios namine gasqiado- 
rysta mokes ne daugiau kaip 
50 centu.

sako, buk vyra pažinojo vos 
tris sanvaites, kada ja ja 
privertė iszteketi už jo.

paezios

74 ’O užmetinejime Julije

tėvas

NEPRISOTINTAS 
ŽMOGELIS.

Marion, Ohio. — Edgar Hey- 
de ne ejd isz laižybn kiek jisai 
su valgis, ’tiktai pats gervaliai, 
ana diena suvalgė trisdeszimts 
asztuonis'kietai iszvirtus kiau
linius in laika septynesde- 
Hzimts minutu. Ne buvo tai 
viskas, nes užbaigė su szesziais 
sandvieziais, deszimts stiklu 
pieno, dvi bandukes duonos, 6 
bananes ir tris szmotelius keik
to.

SUSZALO
ANT SMERT

MOTINISZKA
MEILE KATES

VAIKAI ISZEJO JESZKOTI 
MAISTO PAGAUTI PER 

SZTURMA, ABUDU 
SUSZALO.

Lakeview, Ore. — Neturėda
mi ka valgyt per kėlės dienas 
ir motina serganti, du vaikai 
D. \V. Amhurgerio, 7> ir 10 me
tu, iszęjo pas kaimynus pra- 
szyti maisto,
nepasieki* savo tikslo, nes 
szalo ant >inert ant kelio laiko 
sniegines viesulo.-.

Vaikai likos surasti per kai
nuoja us siiszauke

žmonis ir visi nusidavė

PENKISISZGIALBEJO 
KATINUKUS PERPLAUK- 

DAMA PER UPE 
PENKIS KARTUS.

Isz Visu Szaliu
i---- - -----

JESZKO SKARBUI ■
SZIMTAI ŽMONIŲ JESZKO 

SKARBO UŽKASTO 1848 
METE PER ISZPANA.

Anglijos Kareiviai Shanghajuje Kinuose

- Far-Saini Joe, Arkansas 
meris Fredas Byrd, gyvenantis 
prie Buffalo upes, bijodamas 
kad upe neužilgio kils ir užlies 
visa

bot mažinleliai kitos 
su- Ii, kur

aplinkinia, persikėle ant 
puses upes pas savo bro- 

Vanduo nepasiekdavo 
tosios vietos nes radosi auksz- 
eziau, ant kalnelio. Su neku
rtais rakandais pasienio ir sena

LaikoA ra ūda L Meksika.
MeksikonNzkos - Amerikonisz- 
kos Kares! 1848 mete, kokis tai* 1 QI Q A I A 1 r 1 » * £ ■ 4 F1 ii

Iszpanas SekutfRino Guzman,

myna, kuris
kit us
pas Amlmrgeri, kur rado nesz- 
czia motina 
kojoms ly 
d iki vos
do no szmotelio duonos, vande
nio m* kurio. Motina likos nu
vežta in ligonbuti kur kovoje 
su m i rėžia.

Amhurgerio tame laike nesi
rado namie ir visai nesirūpino 
apie varginga padėjimą savo 
szeim vnos.

ku nuszalusioms 
keliu ir treczia kil

nosi ra-
g 

gyva. Siūboje

— Julije 
mei

li z-

.‘TTosios v v ra s’ Fra

MERGAITE PRIVERSTA 
ANT APSIVEDIMO’.

('leveland, Ohio.
Modik, penkiolikos metu 
gaite, 5421 Standard Avė.,
Vifcdil teismą idant sūdąs pripa
žintu josios apsivedima netei
singu, prie kurio likos privers
ta per smo tęva 16 diena Va-

nas Modik, 36 metu, pranesze 
palieijai buk Julije pabėgo nuo 
jojo su burdingierium. .Josios 
advokatas sako, buk jiji nepa
bėgo su jokiu vyru tiktai viena 
idant su vyru negyventi kurio 
baisiai neapkentė.

PENKIŲ SANVAICZIU 
KŪDIKIS VAIKSZCZIOJA.
Chicago. — Hermonukas Lo

eb, Įlenkiu Hinvaicziti senumo 
sūnelis daktaro (’ari Loeb, 
vaikszezioja be jokios pagel
bės pats po st ubą. 'Levas sako 
buk kūdiki.- gavo pajėgas nuo 
“szviesines maudvkles” kuria 
duoda savo šuneliui kožna die-- 
na su ultra violet spinduliais 
kuris kūdiki sudrutina.

szviesines maudvkles

j

lt « ,

kiile, kuri diena priesz tai ture- 
katiuukus, bet ma

žiulei! us užmirszo pasiimti.
Ant rytojaus farmeris pate- 

mino kad kate buvo visa szla- 
pe ir prie josios gulėjo katinė
lis. Tas pasiantrino ikožua die
na, kate perplauko upe su vie
nu katinėliu penkis kartus, pa
kol visa >avo szeiinvna neat ne- 
sze namo. Argi ne puikus pa- 
siszvinirtmas kales mot inos!

jo penkis

TRENKE SŪNELI IN 
SIENA.
— Jonas Sapievs- 
754 E. 14 ulyczios, 

uz

Erie, Pa. 
k i, 45 met u 
likos 
žveriszka

uždarytas kalėjimo 
pasielgimu su savo 

septynių, metu šuneliu. .Jonas 
a t ėja s girtas namo, sumusze 
baisiai vailka, po tam pagriebė 
ji už kojų ir t renku iii siena. 
Mo’tina kūdikio taipgi aplaike

itfMTOl i k a ž a n'd i ri i i i' ii Ž k a * a - 
skundo nelaba vvra.

348,000 PENKIOLIKOS 
METU MERGAITES YRA 

MOTINOMS.
New York. — Draugu ve Bal- 

suojaueziu Moterių New Yor
ke, apgarsino, buk Suvienytose 
Valstijose, randasi 348 tu’ks- 
taneziai mergaieziu, kurios vos 
susilaukia penkiolika metu pa
siliko motinoms ir da greit- 
cziau. T'osios mergaites apsive
dė su vyrais kurie turėjo nuo 
16 lyg 53 metu. Toji moterių 
d raugu ve dabar stengsis 
vesti tiesas, 
mergaitėms

v už
kurios pavėlintu 
apsivesti nejau- 

nesnems kaip szesziolikos motu 
seijumo.

STUDENTAI MOKINASI KAIP PRAUSTI KŪDIKI.
Suvirszum penki tukstaneziai mokiniu isz (diicagos pa

rapiniu mokslainiu, aplaike diplomus
Raudono Kryžiaus kursuose kaip pasielginet laike ligos, pri
žiūrėti serganezius ir neszti visiszka pagelba del tuju, kurie 
patys negali sau Įirigelboti. Szitie mokiniai isz Szv. Jono pa
rapines mokslaines mokinasi kaip ežia’iiupraust szita beiboka 
kad neverktu. Vienas net kaso sau galva kaip ežia imtis prie 
tojo darbo.

už geriausia mokslą

KARVE GERESNE UŽ 
MOTINA.

Farmeris atėjau in aptieka, 
padnodadu receptus, viena del 
karves, o kita del paezios ir 
sako aptįekoriui: “Susimilda

mas ponuli, tik nesumaiszyk 
receptu, paraszyk ant bonku- 
tes aiszkei, kuri yra del mano
paezios o kuri del karves, ba 
tai karve yra labai gera kuri 
man daug kasztuoje ir bijau 
kad nepastiptu. *

buvo labai turtingu žmogum. 
Kada • Aiperikonai inejo in 
Meksika, daugelis kareiviu ku
rie pabogO-zisz kariumenes, už
klupo tūla nakti ant G užmano 
gyvenimo, hplpleszdami ji nuo 

o ypatingai daug pi ni
kų rie susidėjo isz Ameri’ko- 

niizku auksiniu doleriu.
Guzpiau! pasiszankes in pa- 

gialba Aihcrikoniszkus karei
vius 
s

visko 
nu

pradėjo vytis paskui ple- 
zikus, kurie

yra apsiaubtais isz visu szaliu
matydami kad

t 
paliko pinigus pabėgdami in 
kalnus. Guzman adgavo savo 
dingusi turtą, bot labai pradė
jo rūpintis idant vela jam kas 
nepavogtu jojo turto. Pagal 
gyventoju apsakymus, tai Guz
man turėjo apie du milijonus 
Amcrikoni^zku pinigu aukse, 
kuriuos paslėpė urvoje vadina
ma Do Razo. Po jojo mirėžiai 
žmones jo sz k o jo paslėpto skur
lio,
atnaujino joszkojima szimtai 
žmonių tojo urvoje su vilczia 
suradimo tojo skarbo, bet lyg 
sziai tdienAi- niekas •'AesiM’ado 
Ameri'koniszko aukso.

bet nesurado. Dabar veda

('omo,

SZVENTOJO PAKAUSZIS 
ISZGIALBEJO 700

ŽMONIŲ.
Italije. — Septyni

szim’tai pelegrimu yra dėkingi 
už savo stebuklinga iszsigial- 
bejima nuo 
Szvento

smart, pakausziui 
Aloizaus Gonzalaus, 

juju patronui.
Vyskupas isz Como isznesze 

szvenlojo relikvije ant kranto 
ir visi pasažieriai taipgi iszli- 
po, Mekavodami szventam A- 
loiziui už stebuklinga iszgelbe- 
jima nuo smert, kada juju lai
vas užėjo ant uolos laike vie
šnios ir ne vienas nepražuvo.
NEPASISEKE SUTAIKINTI 

LIETUVA SU LENKIJA.
Paryžius. — Atrodo, kad Di

džiosios Britanijos pastangos 
sulaikin'ti Lietuva su Lenkija 
nuėjo niekais. Pranesza upie 
atsitiii'kanczius rimtus demar
kacijos linijoj susikirtimus 
tarp Lietuviu ir Lenku,' kur 
Lietuviai daro insiveržimu iii 
J.enkijos teritorija. Vienas to
li is susikirtimas tesesis keletą 
valandų ir daug buvę iižmusz- 
tu ir sužeistu.
7 MEKSIKONISZKI 

PASIKELELEI
SUSZAUDYTI.

Pon- 
kesdoszimt's asztuoni Meksiko- 
niszki „pasi’keleliai isz Micho- 
koacan ir Guanajuato pasida
vė valdžiai, isz kuriu septyni 

ikos suzau'dyti o likti-

Gonzalaus

Mexico City, Mex.

t
I

vadai 
šieji n Klaike kalėjimo baus
mes. A
SURADO AUKSA SENAM 

MURE.
Varszava. — Lenkiszko gen 

drolsztavo namuosia kada dar
bininkai pertaisinejo narna ir 
suardė sena mūra rado jame 
sena geležiuia kasa (seifą). At- 
musze dureles szopo's surado 
joje deszimts szmotu aukso 
sverinezius 80 kilogramu. I.yg 
sziai dienai neišzaiszkinta, kas 
taji auksa tonais paslėpė ir ko
kiam mote. 11

&<■

* 
1 ”.*57^’

> lįsi dedaShdnghajaus liuosnoriai, kurie susideda isz keliolikos 
sklypu kareiviu, kurie pribuvo apsaugoti savo tautieczius gy
venanti Europiszkoje dalyje tojo miesto, 
miestą nuo Kiniszku revoliucijonieriu.

Žemiau paveikslas parodo kari ivius 
teles in pavojingiaus.es vietas idant laike 

0 • a • a. a

♦J'”? ' * *•greitai jaisos naudoti.

rengei

t rankenezi us 
užpuolimo,

* gy- 
apsaugot i

urmo- 
galet u

)

VELA MUSZASI
200 UŽMUSZTA NIKARAG

VOJE LAIKE MUSZIO 
TARP PASIKELELIU 

IR VALDŽIOS KA
REIVIU.

Alanagua, Nicaraqua. — Val
džios kareiviai turėjo trauktis 
in užpakali nuo pasikėlė! i u 
kurie supliekė savo prieszus, 
užmuszdami 200 ir sužeido 
daug.

Eroplanai lėkdami pro pasi- 
koleliu abaza numotinejo bom
bos su baisioms pasekmėms.

Badai maža kuopele Libera
lu, užėmė miesteli Tonstepe 
apipleszdami ji nuo visko o gy 
vontojus iszvare.

Valdžios 
susZelpima, užkhųio volą 
pasikeloliu su geresniu giluku. 
Szikart paome daug amunici
jos, ginklu apie 200 revoliuei- 
jonieriu iii nelaisvi^.

Aluszai eina Matagalpos pro 
vineijoj. Amerikonai nosiinai- 
szo in taji reikalą, tiktai daro 
paredka ir prižiūri kad pasi- 
keleliai neperžengtu savo ru- 
božiu, nes prieszingai panaudo
tu ginklus ant juju apmalszi- 
nimo.

200

ISZ LIETUVOS

• i j

vaiskus ap laike s 
ant

NAMINE PRIEŽASTIE 
DAUG NELAIMIU.

Szilavotas, Klebiszkio vals., 
Mariampoles, apskr. —Trumpu 
laiku, nera/la nei dvieju metu, 
o kiek ten žmogžudyseziu, ir 
kitokiu baisenvbiu. 1925 mote 
Kovo 29 diena Ingavangio kai
me Pranvs Balcziukvnas isz 
virtuves per įauga gyndamasis 
nuszove Antana Senavaiti, 26 
metu amžiaus. To paties kai
mo Pranvs Balcziukvnas Mari
ampoles apygardos teismo nu ' 
batistas 4 metais sunkiųjų dAr- 
bu kalėjimo.

1926 metais Sausio 28 diena 
atkeliavo 4 pleszikai in Szila- 
vota pas kleboną kad klebonas 
jiem atiduotu 12,000 litu. Ple
szikai nerado klebono namieje 
lauke po burka vaikszcziodami 
jiarvažiuojanezio klebono. Be' 
gudrus žtnonys tokius svoezius 
greit suprato ir ant laimes 
klebono pribuvo du policinin
kai ir pleszikus sustvėrė. Ple
szikai buvo isz Panemunio apie 
30 kilometru nuo 
Pleszikus Kauno 
teismas nubaudė po 3 metus ii 
6 menesius sunkiųjų darbu ka
lėjimo.

Žudinstes visos atsitiko per 
vioszpatavima namines gor
ges.

Szilavoto. 
apygardos

namines

gimė

LATVIJOS PREZIDENTAS 
CZAKSZTIS MIRĖ.

Ryga, Latvija. — Latvijos 
preziden'tąs J. Y. Czakszlis mi
re Panedelio diena.

Jonas (tzalksžtis, pirmutinis 
prezidentas Latvijos,
Kurlandijoj 1859 meto. Buvo 
advokatu, po tam redaktorium 
laikraszczio. Alėto 1916 nuva
žiavo iii Stokholmą stengtis 
aplaikyt nepriguhninguma del 
Latvijos. Mete 1922 likos už
rinktas pirmutiniu prezidentu 
kai'po ir 1925 mdte. .

Kožnas yra tokiu, kokiu ji
)Dievas sutverė, o bot tankiai 

da arszdsniu.t

KUNIGĖLIO KEISTAS 
BIZNIS.

Szveksz.ua. — Vasario 6 die
nai czionai buvo rengta Lietu
vos Jaunimo Sąjungos vakaras 
įkuriamo turėjo griežti dudu 
orkestrą. Tas sužinojęs, kuni
gas paszaiiki* orkestrus vada 
Ar pasako: “Jeigu taip,tai turi 
griežti szi Sekmadieni ir “Pa
vasarininku” vakarėly j; o jei 
gu nogriežszi, tai tavo dukte
riai neduosiu szliubo Sekma
dieny j, bet sziokia diena.” .

Vargszas kapelmeisteris tu 
rejo su tokiu kunigėlio bizniu 
sutikti.

LENKAI DAR VIENA KAR
TA APGAVO LIETUVIUS.
Kaunas. — Einant Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus 
rnu su Lenkijos

susitari 
Raudonuoju 

Kryžium, tam tikras skaiezius 
asmenų turėjo būti paleista - 
isz Lietuvos ii Lenku kalėjimu 

toje

su
1 *

v v

su teise laisvai pasilikti 
Szalyje, kur s<*dojo 
kitigi turėjo Imti 
sąlygą tuoj iszvažiuoti. 
susitarimas buvo abieju
iausybiu patvirtinta. Lietuvos 
vyriausybe ji iszpilde \’asai io 
3 diena integraliszkai.

kalėjime 
paleisi i

o Len
kijos vyriausybe nelmvo pal<*i- 
dns paskirta diena 2 asimmii. 
motyvuodama tuo, kad anie ne 
buvo dar tiesti, o visus kitus 
asmenis atveži* prie* demarka
cijos linijos, ežia perskaito 

akta ir
ežia

bausmes dovanojimo 
paklausi*, ar jie nori pasiliki-

Tokiose
ar jie 
Liet uvon.

apystovose dalis Lenku atvež
tu kaliniu pareiszko norą vvkti 
Lietuvon. Lietuvos vvriausvbe 

* lt

o kilu 
atvežime in demarkacios linija 
vieton to, kad jie butu paleisti 
isz kalėjimo vietoj, numato 
sutarties nesilaikvmo takia ir 
per Tarptautinio Raudonojo 

baron do 
Draehentelsa nuvažiavo in Va r 
szuva to reikalo iszaiszkinti. 
Vasario 15 diena atvykęs Kau 

pranesze.

ar vvkti

2 asmenų nepaleidime.

Krvžiaus atstovą

na n p. Drachenfel.' 
kad pasilikę kalėjimo kaliniu*

Racz 
kauskas, einant sziuo reikalu 
vinių, Įialeisti Vilniuj \ asario 

at vyku
‘ p1!'Gryžinias bus organ i 

Raudonajam Kryžini

Vytautas Druskis ir S*

11 <1. ir kad kitięms
sioms Lietuvon, jei to jie 
uores. Gry žinias bus 
zuotas 
tarpininkaujant.

CUKRINES BRAVORAI 
VEIKIA.

Tindžinliai, Punemuiudio v.
— Vasario 13 
laike vietine policija 
krata pas pilieti 
pas kuri

rn

diena nakties 
padaro 

Marei joną, 
rado ant krosnies

cukrines raugalo, degtinei va 
ryti aparata ir dar buvo sulai 
kyti penki asmenys, kurto 
sriaubė cukrine. Be to dar.

asmenys. 
Be to 

priesz szia diena Žyliu kaime 
buvo atrastas antra bravoras 
pas p. But k u.

SUŽEISTAS AKMENIU; 
MIRĖ.

Invangio kaim<‘, 
vai. — Prisigi*re gerokai 
nes gorges viduryj kainu 

tkas
Ak mena i s met y< lam ios; 

pataikė in galva pale aki Jm 
gini Mareziulnni apie 27 metu 
amžiaus kuri 
na mirė.

vaidino apie dėsi 
vvru.

K lebi?
naim-

> susi-
jaunn

s in ketvirta die- 
Szeszi skarn la I ist a * 

taikos teismo nubausti po vie
na menesi apskriezio kali jimu.

BRAZILIJOJ DAUGIAU 
RASIA.

Rokiszkis. — Sanrvszy -u 
iszvažiavim,n in Brazilija ūki 
įlinkai naikina nuosavus jau 
mis auganezius miszkus. Szn 
nakario Mielinniene iszkirto 
ir pardavė didžiausi plota jau
no miszko.
miszkai, bet mstaivmai mu- 
kint draudžia. Valdiszko misz
ko medžiaga, neiszpirkta n k i 
ninku, yra parduota in užsieni.
DINAMITAVO DVI

SPAUSTUVES
A. B.

nay ir nuosavi 
instatvmai

(Kabelis
— Smurtinin

Eitkūnai.
Strimaicziui).
kai pradėjo terorą. Praėjusia 
na'kti susprogdino 
Bendrove ir 
nias” 
litu.
stumia, kraszta pavojum Pra- 
neszkite visiems.
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ADRE3SI UETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZUI.U:

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

Washington, D. C.

Isz Lietuvos.
O

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

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

Kas Girdėt
AVnshingtone, po ŽRne, ran

dasi nepaprasta ir labai jausli 
maszina, kuri svėrė musu že
me. Žinu na i apakai, e, kad mu
su senuti' žeme sveri' tiek, kiek 
sveri* puse szimio metu adgal. 
Pagal naujausia skaitlį tai mu
su žeme svėrė szeszis sekstili 
jonus arba sziliek: t»,(H)0,000,. 
000,()0<),0<)0.(MM).000 tonu.

norėjo 
ar randasi pas 

žmonis i-ziek tiek teisingumo, 
na ir emesi ant szitokio budo 

Apgarsino jisai 
laikraszcziuose, buk jisai ana 
diena, arti l’hilndelphijo 
paežio rado auksini ziegoreli, 
kuri lorniįlinkas gali atsiimti 
užmokėdamas kasztus apgarsi
nimo ir 1.1.

Ant rytojaus atsiszauke ko
kis tai apdriskęs žmogus, ku
ris pareikalavo 
pamesto ziegorelio. Žmogus isz 
pradžių dasiprato kad apdris- 
kelis nepametė ziegorelio, bet 
imdavę, kad jam tikėjo ir isz- 
emes i>z stidezians

Tūlas Amerikoną?
persitikrini ar randasi

i>zt vrniet i.

art i 
rado

S

sugrąžinimo

i>z sta’lczmus blizganti 
auksini ziegoreli atidavė ap- 
driskeliui, kuris noringai už
mokėjo deszimts doleriu kasz- 
tu, po tam dingo.

Gal no vienas pasakys, kad 
tasai Amerikonas buvo noisz- 
mintingas, kad be jokio davado 
atidavė ziegoreli visai nepa- 
žinstamui ir intikejo jam ant 
duoto žodžio.

Bot tai buvo jojo būdas isz- 
tyrinejimo žmonių teisingumą, 
kuris v’oai neiszpuole kaip sau 
Amerikonas mane: Tokiu pa
ežiu budu Amerikonas sugraži
no tokiu pat budu in viena san- 
vaite net pt'iikis 
įnertu “auksiniu 
kurio visai nebuvo 
tiktai misinginiai - paanksnoti.

Tokiu budu užsimokėjo Ame
rikonui isztyriliejimas teisin
gumo savo artimu, kurie buvo 
godu.* ant kito turtu, o pats ant 
to gerai papelnijo. — Kas Imvo 
teisingesnis f

szimtus pa- 
ziegoreliu,” 

auksiniai

prie- 
sako liukas 

(Szkot i-

Svarbiausia bedarbes 
žastis Lietuvoje, 
“fszeivin Drauge 
joj)* yra nenoras dirbti, nors 
kiek kaltes priklauso ir snu
kiai ekonominei buklei. Esą, 
“žmogus nenori rainiai kaime 
gyventi, atlikti viena kila dar
bą, eina jeszkoti pelningesnio 
darbo — eina miestan.’’ 
ton, jei jam ir sunkiau, tai jis 
jau isz puikybes neprisipažins 
prie klaidos ir negrysz in kai
mą, bot vargs mieste, klausys 
ka komunistai pasakoja, arba 
troksz bėgti iii Brazilija, Fran
ci ja ir kitus krasztus,
ten, kur darbo vra namie.

1 1

bet ne

KRUVINOS
SUGRAŽTUVESrt

(Nuo musu Korespondento.)
_______  i

Invangio Kaime, Klebiszkio 
valseziuj sziuoso metuose 
sario menesi 13 diena, 
tuviu Kahiszinskiuli's buvo su- 
graž.tuves. Ant lokiu pasilinks
minimu Kabaszinskai pogeide 

Juozą Savilioni 
kaimviia, kuris 

gyvena nuo Kabaszinsku 
tuntoj kolonijoj, arba daugiau 
kaip 'kilometras tolumo. Nors 
Savilionis labai atsisakinėjo ir 
nenorėjo (h diena įlalyvautie 
tuose susirinkimuos, bet atva
žiavęs suims Kabaszinsko ian 
Irecziu kartu ir nepaliko Savi- 

i važiuoti 
per tai taip 

geide Kabaszinskai parsikvies
ti Savilioni kad Kabaszinsku 
pas Savilioni buvo taip kaip 
sandelvs. Kabaszinsku ten bu
vo viskas, jaigu Kabaszinskai 
ko neteko tai pas Savilioni 
duonos, sekios, 
uu ar kokio inrankio tai viskas 
buvo pas Savilioni. Taigi ])ri 
buvus minėtam Savilioniui pas 
Kazv Ka'baszinska, neilgai vai- 
szinusis nes jau anie buvo 
ankszcziau namines gorges pri 
sirija iki baltu akiu ir Juozas 
Kabaszinskas apie 23 motu 
amžiaus pradėjo kirvi pa<‘inias 
kelt kruvinas musztynes. Ma
tydami kiti asmonvs Juozo Ka
baszinsko toki pasielgimą 
nndrausdami, ir 
kam Juozas Kabaszinskas nau
doja kirvi. A7ions jaunas vyras 
mist verias bonka smogo J. Ka- 
baszinskn kad joikirvis iszpuo- 
lo. Tas nelekiąs kirvio stverA 
kita koki inranki ir smogo in 
galva Juozui Snvilionui. Kazvs 
Kabaszinskas užsibare ant 
vo sūnaus sakydamas, 
porstokio kas tau darosi 
nūs nustvėrė^ mintuvu rauke* 
na smoge tėvui in galva, kad

pars ik viest i e 
savo geri ausiu

ta diena

Iszsi vadint 
draugi' pas save,
1 i on i.

Va- 
po ves

asz-

pas
paszaro piui-

m

ne
nežinodami

<r

sa ■
Juozai 
i”. Sn-

aiva,
ir lovas krito in žeme apsilie- 
damas krauju, ir Juozas Ka
baszinskas vol puolasi ant Sa- 
vilionio, nes jau Savilionis turi 
galvoj žaizda ir kailiniu ran
kove kirviu perkirsta. Radosi 
geru vyru kad Savi Ii on i 
taiso po padvada ir 
Savi lion i su paezia ir

Sa vi
liamus 

11 -ta va-

Sll- 

iszloido 
su savo 

vakais važiuotie namo,
lionis pribuvo in savo 
8ta valanda vakaro.
landa nakti atvažiavo Juozas 

broliu 
Antanu ir su kitais dviem 
pesztūkais. Užpultas namuose 
Savilionis liepe svccziam pasi- 

Tie pradėjo sveikin
ti akmenais, o Savilionis ma
tydamas kad jau jam ir jo szei- 
mynai pražūtis paleido szuvi 
isz medžioklivio szaiituvo pa- 
taikvdamas Juozą Kabaszin- 
ska kad tas nei žodi 
res puolė negyvas.

rasta

Kabaszinskas su savo 
su kitais

szalintie.
Savi lionis

iH'iszta- 
Pale nu- 

szauta rasta apkalstintas 
brauktas nuszautas 
niu lauke nuo stubos.

Savilionis areszt uotas iki 
iszeis tardvmas matvsini kiek 
bus baustas Savilionis.

areszt uotas

Amerikos Lietuviu* 
Ilustruotos Istorijos

Reikalu.
■■ ■>>...

Laikraszozinost' jau buvo pa- 
.' k(‘lbta,‘ kad Sosqui Uontennial 
ir Amerikos Lietuviu lluslruo- 
los Istorijos Leidėju Komitetas 
pradėjo knygos leidimo darbu. 
Kadangi panaszi tikslai ir gra
žiai užleista knyga, kaipo A- 
merikos Lietuviu etapini ys ne 
vien bus naujas musu literatū
roje kūrinys, bet lures ir tau
tinio pabudžio roikszmos, nes 
atvaizduos musu Iautos tro- 
ezia dali, taigi kad ji butu to
bulesne labai geistina iszgirsti 
tikslus visuomenes veikėju kri
tikos žodis ir jn patarimai. 
Nors knygos tvarkymo darban 

komisijon bus pa
žymiausi visuomenes

veikėjai ir kas tik<gali ir uores 
progos aktyviai dalyvaul kny
gos leidimo darbe, ‘bet 
met tiksli kritika turi 
re i kszrne.

Taigi sziuo noriu supažin
dinti visuomene su pagrindi
niais knygos dėsniais:

L Knygos tikslas. Parodyti 
kuo yra Amerikos Lietuviai. 
Palyginus kas buvo Lietuviu 
imigrantai Amerikon ir ant 
kiek jie pakilo laikotarpyje 
apie 50 melu susidarytu graži 
karakleristika ju ekonominio, 
visuomeninio, kultūrinio ir 

gyvenimo

patarėju 
kviesti

SZIUO 
visuomene

r ji oi u vi ii istorinei)

ir atatinkamus apraszy- 
rei kalingus nuszviesti

v i silo
są v o

kult orinio 
dvasinio gyvenimo pažangos 
kuri parodytu, kad Amerikos 
Lietuviai isz vienos puses yra 
usiprale lautieeziai mylinti 

pirmąją motinėlė — Lie- 
sąmoningi Su

vienyt uju Amerikos Valstijų 
naudingi pilioeziai. Svetimtan- 
ežiai pamatytu, kad Amerikos 
Lietuviai nėra vien prasti 
žmonelei, juodi darbininkai — 
pastumdėliai, bet yra ir gabus, 
kultūringi invairiu profesija 
žmones, turtingi biznieriai, 
bankininkai ir Lt... Lietuvos 
Lietuviai ingis tikslesni supra
timą, kaip Amerikoje gyvena 
ju broliai, sesers, gimines, pa- 
žinslami ir 1.1.. Galutinai tokia 
knyga gali Imti labai naudinga 

jaunuomenei, kuri 
lokumenlaliai ma

tys savo tėvu ir prateviu gra- 
iszmint inguma, 

isz-

lautieeziai
savo
tu va ir gabus,

t urtingi

ir musu 
aiszkiai ir i

ž.iae savybes: 
apsukrumu, gudrumą ir 
tverme, kas daugeliui netur
tingu ir bemoksliu padėjo pra
sigyventi ir sutaupyti didelius 
turtus. Dabartines .gadynes už
sikrėtusiai (ai-don ’t-kicrizmo) 
“1 don’t (*are” dvasia jatinuo-

PACZTINE
SISTEMA

lt /

merikos 
praeitin, suvartos vien atvaiz
dus 
mus,
vien KUO YRA AMERIKOS 
LIETIIVIAL

3'. Isžvaizda, form A ir t J... 
Knyga bns panaszaus dydžio 
kaip ‘‘Vilniaus Albomas” 
300-400 puslapiu, gražios po- 
pieros, gal net, su paauksuo
tais kraszfais ir dailiu viHzo- 
liu.
ju ir puse apraszymn ir statis
tikos žinia. •

Taigi gal. ji bus vienas isz I jokio al idoliojimo. 
gražiausiu ir indomiausiu da
bartiniu Amerikos Lietuviu li
teratūros kuriniu.

4. Leszos. Knygos leidimui 
leszos jau numatytos ir pilnai 
galima 
k Ians vine • 
keblumu, 
gos turinio 
sziandie Komiteto žinioje yra 

pus-t reczio 
visas 

manoma
i iszleidimui 
nonuržia n

,V *

apie

Puse vaizdu, fotografi-

pasitikėti, kad sziame 
bus 'daug mažiau 

negu pacziami“ kny- 
sutvarkvme. Jau

I ūksi miežio 
(a pie 

veltui, 
galima

$7,000.00 ir

vir> z 
doreliu ir 
000) 
Knygos 
skirti i 
k 1 iszes.

Knygos kaina. Manoma, 
kad knygos Ims nebrangesnes 
kaip po du arba tris dolerius, 
kad lengvai Imt galima ja insi- 
gyli. Apie du tuks'tancziu (2,- 
000) egzomplioru po viena do
leri'bus pasiausta Lietuvon. Be 
to Ims veltui iszdaliuta apie 
viena 
Amerikos Lietuviu Dienos isz- 
kilmiii dalyviams, knygynams 
ir gal net žymia ilsiems politi
kieriams.

Pirmi Inspudžiai. Isz 
atsilankymo Pittsburghre, Del

su ju apie- 
pa si kalbėjimo 

veikėjais, Cen

ki iszes 
gaut i

iszdaliuta
lakstanti (1,000) egz,

sa vo

stambesniais biznie- 
galiu dvasiai pareikszti,

I i ketas i.
negu 
verta

roite ir (’h i vagoje 
linkemis ir isz 
su visuomenes 
traliniu Draugijų Valdybų na
riais ir 
riais
kad daugiau patyriau ju prie
lankumo, pritarimo knygos rei
kalais y turinio projekte,

'Tam paliudyti 
prindnti, kad Gerbiamųjų C’hi-
eagioeziu tarpe sukelta $1,1.00,- 
Oy ir $450.00 pa si ž« d (‘j u s i u ir 
i.4z‘ minėtu kolonijų virsz 200 
klisziu.

\Knygos pelnas. Jei susida
rytu koks nors pelnas, tai kaip 

buvo paskelbta

naszlaicziu

pirmiau jau 
apie tai spaudoje 
tas

jis bus skir- 
szelpimui, 

szvietimo reikalams, V’ilniaus 
vadavimui ir k. pan...

Kun. S. Draugelis.

FARMOS IR NAMAI!

i/ ' / Ui -
Pirma iižrekordiiota paczti

ne sistema laivo Persijos impe
rijoj. Su lyg Xenophon, Cyrus 
vyrusis turėjo kurioms su pa
balnotais arkliais, iuvairiose- 
Europos dalyse, vienos (lidnoB 
kelione nuo viens kilo, kad ga
vus raportus isz provincija be

J u liaus (.‘ezariaiis laikais kn- 
rierni visose Rvmo dnlvse buvo 
taip puikiai suorganizuoti, kad 
viena karta, jam būnant Angli
joj jis parnsze dviejus laisz'kus 
Cicorini, Ryme, ir tie laiszkai 
dasieke Ryma in 20 dienas. Bet, 
tokia tarnyste buvo insteigla 
tik valdžioms arba valdinin
kams, j n vartojimui. Paprasti 
asmeniui, 
viens kilu turėjo samdyti 
gus

susineszimais

isznosziot i laiszkus 
turėjo rasti koki žrnog

/DARAKTORKU 
PIRMININKE.

Mrs. A. D. Reeve Lz Phila-
I e I fijos,

kiu rekordu, bet toms dienoSJCtf- 
bnvo sensacija ir per visa pa
sauli žinia paskambėjo. Per 
1926m. .apie $28,000,000 vertes 
siuntiniu iszHimsta iii svetimas 
szalis.

I ’a ežio 
nvsli’s vra • •
gali but siunczianii invairioms 
ratoms sulyg tolumo ir sunku
mo. Laiszkai gali but regis
truoti, tas juos apsaugoja, kai
na

Departamento
Daigiaii (įvairios.

tar-

yra 17 centu ir apsaugoja 
iki $50.00 vertos. Siausti laisz
ka “special delivery” kai nuo-“special delivery” 
ja 12 centu, tas roiszkia kad 
laiszkas greicziaus dasieks pa
skirta

pecial delivery

negu 
apie dviems 

ankszcziaus.

su 
ver- 

arlia 
u kuris

keliavo in ta ypatinga vieta ir 
kuris apsiėmė niinoszli laiszka. 
Ciesorius Diocletian, pabaigo
je Ireezio szimtmeczio, rodos 
buvo pirmas insteigti pacztine 

naudai

1

privat iszku

deiiijos, kuri likos
pirmininke
ku draugines, kuriu 
sibuvo ana diena.

iszrinkla 
rpvu ir daraktor- 

soimas ai ■
r n

1

apsunki mis 
prastai turėjo 
tvaru, \ ienas szios tarnystes 
garsus kurieras buvo W'illiam 
T. (’ody, vėliaus žinomas kaipo 
Buffalo Bill.

\’(“liaiisia
vra

arkliukus ir pa-' 
sverti apie 120 
szios

Anglija insteige pirma 
tik 1635m. Pirmais me- 

25

tarn vste 
mot u 

o lik viena no
ir ta <h*l gaisro. Ki<*k-
kelioueji“ 
vartojama

Iki ’
szios

paezl me 
r i ’i • •I riju

viola, negu paprastas 
laiszkas, apie dviems valan
doms ankszcziaus. Pinigai, 
sinncziami paizto pinig-laisz- 
kais in visas dalis Suv. Valsti
jų arba in svetimas szalis už 
labai maža kaina.

Pinigus galima taupyti pa
vedant “ 
riams, 
szimti. Pa k (etai gali but ap
saugoti ir užregistruoti ir siun- 
eziami “letter post ” 
bai brangu. Pirkliai gali siaus
ti tavoms paežiu “('. O. D.’’ 
(arba pinigai ant padavimo), 
ir pacztorius priims pinigus už 
tavoms nuo pirkėjo ir pirkliui 
bus užmokėta.

paezto taupymo’ sky- 
kurie moka antra nuo-

bot tas la-

oro tarnyste, 
egzisl avinio bu v 
laime — 
vienoje 
orlaiviu vartojama ir bėgimai 
mainomi. Iki 1926m. 
pelno isz szios tarnystes, bet 
vis egzistavo (ik patarnavimui, 

greit a gelž.- Į

kol uriolikli

nebuvo

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

tam vste 
žmonių.

■ Pirma Franci jos pneztine sis
tema pradėta tryliktame szimt- 
met yje 
pa ežia
tais ra los mainosi nuo 8 iki

’ tolumo. 18,'»9m. 
siuntimą paežiu 

1840metais pirma 
pacztine marke buvo vartoja
ma. 18'»5m. laiszku baksukai 
pirmiausia vartojami.

Amerikos kolonijose pirmas 
jiaeztas pasirodo Massachu
setts valstijoj 1G.‘>9m.

Pirmos ra tos Suv. Valstijo
se buvo nuo 8 iki 25 centu, su- 

lolinno. 1847m. paeztim's 
markes pirma syki szioj szaly 

Priosz to laiko 
paežtinis mokestis turėjo būti 
pinigais, l'žmarkiuoli konver- 
lai pirmiausia vartojami 1853 
m. Registravimo sistema pra
dėta 1854m. per administracija 
prezidento Pierce. Pirmas mo
kestis buvo penki centai; 1863 
m. kaina pakelta iki 20 centu. 
Dabartės kaina vra 8 centai, 
fjai'ko prezidento Lineolno ad
min ist racijos 
i nst ei g ta. 
aprūpino 
už dviejus centus — kurie pri
ėmė laiszkus užmokėjo ta kai- 

1863m. paezto virszininkas, 
Blair, in vedi? 
sistema, kuri

cent u 
mokosi is 
i n vesta

su lyg
UŽ

ir 1

pasirodė

O*

vartojamos.

fret' delivery”
kongresas

$ i

1825 m.
iszdalinima laiszku

kaip ir egzisl no ja
kuri taipgi jo

kio pelno neatne>za.
Wash ingi out* yra 

spauzdi nimo insteiga kuri kas 
produkuoja

kelio larnvStc » f

va Id isz k a

dien produkuoja 26,000,000
vieno cento kraskoreziu. Nese
niai buvo produkuota tik 5,- 
000,000, bei su invedimu naujo 

i(“ikalaujaut kad 
turi turėti 

cent u paezto marke, 
apart rogularb zkos paežio do
pa rt ament o k raskoiTes 
kaimi pasilieka |

ežiu. Nuo’ |6‘ 
spauzdi n imo 
ingtono produkuoja 
korteliu kasdien.

Nuo 1812m. pakilo reikalavi
mas greitesnes ir 
tarnystes

produkuota tik

mstat y tuo 
kiekviena kortehkI
dvieju

Mokame 3.ežia procentą ant 
eudčtu pinigu. Procentą prida- 
dain prie jusu pinigu l Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

kurios 
m senovei, pa

I id i no vartojimu szin k ra s ko r 
na i,i jos 
Wash-

net (>,400

la i ko 
mm zinės1

tankesnes 
o rei-

II. BALL,. Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Proa.
J. E. FERGUSON. Kas.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vulzbaženklis S V. Pat* Ofite.grOi I esnes

per juros. Buv 
kalas insteigti regulariszka už
sienine tarnyste. Greitus laivai 

” varto
jami, ir keliavo per 30 motu. 
Ju vieta užėmė daug greitesni 
“clipper” laivai. Viena isz 
greieziausiu kelionių padaryta 
1846 metuose, kuomet 
isz szitu laivu

vadini i “mail packets 
o per

laivai.

Giliaus per daugiau kaip
50 metų.

l'ėniyk Įkaro (Anchor) Vnizhaženklį.

Lietuviszkftb Graboriu®
K. RĖKLAITIS

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

W. Spruce St., 
MAIUNOr CITY, PA.

BOS MIRK E T ET..
TAUIQUA, PA.

na.
generolas 
d e I i ve r v ’ ’
irta ineme tik miestus su 50,000

free 
siste-

4 C vienas 
d a siek e New 

Yorka pirm greito pasažierinio 
laivo kuris keliavo paežiu kur
su. Londono laikraszcziai buvo 
iszdalinti New Yorke in 40 die
nu nuo atspauzdinimo. Dabar
tės mums tas rekordas nėr jo-

menei labai tikslu nuszviesti 
neabejotinas ateities gerovei! 
vedanezias
skiepyti j u szirdyse.

2. Turinys, 'rinkamais, t ii 
liai sutvarkytais .vaizdeliais ir 
fotografijomis su apraszymais 
ir :JAtisdikos žiniomis nu- 

a) Lietuviai imigran
tai Amerikoje ir Kovos už būvi 
“Aukso” szalyje;’b) tikybinio 
ir tautinio savaimingumo pa
laikymas: bažnyczios, mokyk
los, vienuolynai, organizacijos, 
klubai, spauda; c) profesijos;
d) biznieriai ir biznio instai- 

paskolos bendro
ves, fabrikai, krautuves' ir t J...
e) darbinin'ku klase; f) Ame
rikos Lietuviai Suvienytoju 
Amerikos Valstijų ir Lietuviu 
Tautos atgimimo darbe.

I'nrin't omenyje, kad Ameri
kos Lie'tuviu Rvino-Kataliku 

jau nutarusi yra 
iszleisti nuodugne 

Amerikos Lietuviu Istorija ir 
ta darba jau pavedusi atatin
kamam asmeniui; antra, ka
dangi pnaszi Amerikos Lietu
viu Iftorija yra grynai moks- 
liszko pabudžio kūrinys neata- 
tinkantis aukszcžiau minėtam 
tikslui — KUO YRA AMERI
KOS LIETUVIAI/ taigi nors 
Sosqui Centennial Lietuviu 
Komitetas nutarė, kad leidžia
moji knyga vadintųsi: 
qui Centennial ir Amerikos 
Lietuviu Iliistruota Istorija, 
vienok knygos leidėjai griesz- 
tai laikysis užsibresto pieno ir 
nesigiliirdami nuodugniai A-

ateities
priemones ir

.‘4 A'tis'tikos 
szvieši i

gos: bankai y

jas

A S-

Puikiausia Lietuviu kolonija Anie- 
iko, taipgi smarkiai auganc/.ioj vie

toj. Lietuviai nelaukite didesniu pir
kiniu kaip szitie. Pasirinkite viėną o 
busite be baimes nuo bpdarbes, pra- 
szalinsite nesveikata ir) netikėta su- 
sižeidima po žeme, kasyklose ir fab-

r

gyventoju arba dauginus.
Gal dramatiszkiausias iszsi- 

vystijimas paczfines sistemos 
Suv. Valstijose buvo taip vadi

namas “

&

rikliose. Kol da esate jirie sveikatos 
paduokite savo ranka o, mes jus isz- 
trauksime isz pavojaus.

120 akru geros žemes, geri,budin
kai, 40 akru girios, pi'le upes, 400 
vaisiniu medžiu, arti miesto. Preke 
$2,200, inmoket galima $1,100.

55 akru visa dirbama ūke, geri bu-, 
dinkai, arti miesto. Preke $1,200. In
moket $600.

160 akru geros žemes, geri budin
kai, 15 akru sodo, 2 mylfes in mies
tą, 35 akru girios. Preke $4,500. In
moket $2,000.

80 akru geros žemes ir geri budin
kai, 10 akru sodo. Arti miestu. Pre
ke $1,600. Inmoket $800.

16!) akru žemes, 
Gyvulei, jevai, maszinos. 
$8,500. Inmoket $5,000.

100 akru juod'žemes ir molio, ge
ri budinkai, daug gyvuliu. Arti mies
to. Preke $8,500. Inmoket reikė $3,- 
500. , \ ■

175 akru žemes, murino stuba, 12 
ruimu, tvartai, 45 karves, 20 aviu, 10 
kiaulių, 4 arkliai, traktįeris ir visos 
maszinos, puse mylės in miestą. Pre
ke $11,000. Reike inmoleot,, $6,000.

80 akru geros juodže^ies, geri bu- 
dirikai, daug gyvuliu ir maszinu, 2 
mylės in miosta. Preke $6,500. Rei
kė inmoket $3,500.

40 akru ūke, nauja stuba ir tvar
tai, prie upes, gyvuliai ir padargas, 
viskas už $2,500. Reike inmoket $2,- 
000.

40 akru tiko prie kranto ežero, 
puikus sodas ir giria, maži budinkai. 
Preke $800. ,

Platesniu žinių suteiksimo per
' I

P. D. Andrekus
Pentwater, Mich,

? >
Šveike tik 10 menesiu 1859 me- 

praszalintas I ranskonti • 
bet tas

pony express kuris

tais, 
nenliniu telegrafu;
“pony express” nebuvo nauja
idėja

pony express”
, nes Genghis Khaiq val

dytojas didžiausios imperijos 
invedo greitu arkliuku paczti
ne sistema tukstaneziais motu 
atgal. Amerikos “pony 
press”

Amerikos

i
DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI

Barometras

daiktas su tikru 
termometru, ir

Importuotas
kuris parodo permainos oro. 

• Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas 
Fahrenhein
prlesz gražu orą lele-inoteris 

L iszeina In tarpduri o priesz 
X lietu vyras iszeina in tarp- 
/jį dūri, prlesz permaina oro tai 
iHa abudu iszeina in tarpduri. 
71 Labai naudingas daiktas del 

kiekvieno. Taipgi revolveris 
f B. C. 22 kalibro kuris yra 

padarytas gražiai Ir druezei, 
szauja su B.C. kulkais. Kas

Amerikos “pony ex- 
varlojo tik rinktinius 

vyrus ir arklius. Sis'tema iii- r r- 
ome 190 stoezin, 420 arkliu ir 
80,jojiku. Paprastą kelione vie
natį! vyrui buvo 75 mylios ir 
vienam arkliui 15 myliu. Ark- 

paczto, 
reikėjo

22 kalibro

Pasninkas del vargszn, kurie 
vos užlaiko kuna irduszia prie 
gyvasties per visa meta — tai 
yra tikras Kryžiaus Kėlės, o 
ypatingai jaigu toki varg.szai 
keneze per visa meta nedatek- 
Jiu. Prtiszcziokelis, kuris nau
dojo tiktai aliejų ir bulves, 
vaiksztinejo kaip szeszelis per 
visa Gavėne, bet pasninkauda
vo lyg galui. Su kantrybe lau
ke geresnes dienos, lauke Pri
sikėlimo, lauko ir nesiskundė.

Kitaip yra czion laisvoje A- 
merikoje. Czionais pasninkas 
nopermaino birda gyvenimo, o 
nori irt s tukdaiicziai žmonių 
pildo prisakymus bažnyczios, 
tai ir be mesutes duoda sau 
rodą. Bet vargszams pasninkas 
nedaro jokio skirtumo — jieji 

i visados pasninkauja...

SKAITYKITE “SAULE” teismo .kaltintos.
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DIRBO NETEISINGUS 
PINIGUS.

Szilavoto kaime keletą 
dirbtu sidabriniu
arasztuoti Stasys Sabalatickas 
aniatnykas už padirbimu pini
gu. O savininkas Prūnys BaL 
truszaitis už praplatinimu 
teisėtu pinigu,
liauckas vra Lenkas nuo Vil
niaus. Jis szioj apylinkėj gyve
na jau apie kokia 20 metu.

ne
Stasvs Sabu-

MIRTINAI PASZOVE.
Klebiszkio vai. Eigulis 

Belkovyezius Rudos miszkia 
už maža szakute nuszove mir
tinai Antanu Kruszevycziu gy
ventoja Rudos kąimo. Dar 
Belkevyczius be teisino vaiksz- 
ežio,ja laisvos. Žmones kalba 

ir Belkovycziuskad mažai

*

geri budinkai.
Viskas už

jln turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiųstai 
dykai kožnain kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli.

Federacija 
rūpintis

uSes-

Preke $800.

lairzka.

Bojc 107

(t.23

linkai nesze 15 svaru 
už kiekviena laiszka 
mokėti $5.00. Kartais sunkus 
laiszkai turėjo markiu iki $27.- 
40 vertos ir galima tikėli, kad 
I ik svarbiausi dalykai apraszy- 
ti tuose laiszkuose. Kelione 
nuo St. Joseph ant Mississippi 
upes iki įSacramento, Califor- 
nijoj ome 10 dienu, bet suma
žinta iki septynių ir puse die
nu, kuomet nesze Prezidento 
Lineolno inszventinimo kalba. 
Tik viena syki paczlas pames
tus ir tik viena vyra Indijonai 
sugavo. Jo arkliukas pabėgo 
su neatidarytu maiszu. Arkliu
kai’turėjo biiti la'bai greitus, 
kad pabėgus nuo Lndijonu. Vy
rai noncszdavo ginklu, kad nė-

kuomet nesze

I

*

Tai 
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk- 
sztūose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3»75« 
PrisiuskitO 35c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite kada nplai- 
kyslto tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojanio kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Rasz.ykito sziandlen ant adreso:
rilAUTIUAL SALES UO. 121!) N. Irving Ave. Desk 25. Chicago. HI.1211) N. Irvimr Avė.

■ .1 - ----------------*---------------------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST GO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra 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.

...... mi,.,!,. — O,.*-...*-....!. III   —
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Atsitikimas Senuose 
Rūmuose.

I.
Mokytoja Petrą Balni liki

mas nutvojo in tolima Žemaiti
jos miestą, kuriame, be kuni
go, dvieju krautuvininku ii- ve
terinarijos l\‘ldszerio nebuvo 
nei vieno 
žmogaus. Balnis žmogus buvo 
savotiszkas, dažnai mėgstąs ka 
nors netikėto, 
nepriimtino, ai* feldszeriui 
pakeneziamo, pasakyt i, 
tu inteligentu tarpan nepateko.

Balnis ne taip jau gailėjosi 
notches tos palaimintos kom
panijos simpatijų; 
in kaima, iii ukininkus. 
jis rado ir simpatijų ii* žmonių, 
su kuriais szirdingian ir 
mintingiau, gi 
negu su deszimtim veterinari
jos l’eldszeriii.

Per kiaura žiema Balnis bu
vo namie, savo Imte greta mo
kyklos, ir ji tada lanke ukinin 
kai. Praszvitus pavasariui. 
Balnis pats pasileido in 
nes ii* trumpu laiku tapo visu 
apylinkes ūkininku laukiama^ 
sveczias.

Va ikszcz jojant

feldszerio 
intel igentiszkesnio

ai* tai kunigui 
no 

todėl

jis pasuko
Ten

ISZ-

i ♦pasLr.neketi,

Praszvitus
žn lo

apylinke je. 
Balniui, dažnai sukeldavo in- 
dommno atokiai nuo miestelio 
stovinti sodyba. Aplink gim
tais dengta narna augo didelis 
sodas ir tęsęsi toli in laukus, 
už miestelio: ten buvo ne lik 
vaismedžiu, bet ir pusziu. ber
žu ir kitokiu medžiu, 
tikro dvaro esama.

Balnis tacziau daug
praeidamas stebėjosi, kad apie 
ta dvara niekas nekalba, jokiu 
dvaro g\ventoju nepažysta, 
nėra matos, nors apylinkes gy
ventojus visus pavardėmis pa 
žinojo. Kiek kartu jis buvo ža- 

pasi kla m t i ko nors apie 
bet visuomet pa

Mat vt

kart u

dejos 
ta dvara, 
mirszdavo.

Karta Balnis, praoidamas 
pro ta sodyba,'pasiTko brėžiai! 
ir, pasistiepęs ant pirsztli, (‘nu
žiūrėti in jos kiemą. Sodas bu
vo labai apleistas medžiu 
kos nudribusios lig žemei, ten 
vėl daugy 1h* kiumo*ksznin ir 
dilgėlynu. Per tokia tankyno 
sunku buvo inžiiireti, -kas da
rosi kiemo. Vis dėlto Balnis po 
atydžin tyrimu nusprendė, kad 
kieme ir namo no gyvos du- 
szios nėra: namo langai ir du
rys buvo aklinai užkaltos, kie
me ir sode takai apžėlė, gal ke
li metai nevaikszczioti. Aplink 
gyvenamąjį narna nesimato jo
kio kito trobesio tik sulinkus 
menka budele, isz kurios stono 

du m t ra u k is 
, gyvenama. — Keis

ta sodyba, — pamanė Balnis.
Priėjės emo žvalgytis vartų. 

Labai nustolio, kad kelias isz 
vieszkolio in sodyba iszartas, 
sulietas su dirva ir apsėtas 
vasarojumi. Vartai buvo sker
sinėmis kartimis užkalti.

Balnis labai sudomintas nu
tarė patekti in sodyba. Erne 
žvalgytis, ties kuria ežia vieta 
butu patogiau tvora

nuo

Balnis.

sza-

T
man, kas ežia per Rodyba ?

Senis patrynė abiem ran
kom szlaunis, pajudino lupas 
ir tarė:

— Argi nežinai, kieno tai 
dvaras? Tai gal isz toli atke^ 
liaves esi ? Vietiniai visi žino... 
Dvaras garbingi!* ponu Motie
jaus ir Barboros l’szepadals- 
kiu; ju nesant, asz esn pilnatei
sis ju dvaro valdytojas ir ju 
noru reiszkojas. 1 ',v

Balnis su szypsonn pažvelgt- 
in tokiu auksztu tonu kalbanti 
seiinka, kuris, isz visko matėsi 
senas iszmanksztintas dvari
ninku tarnas, kokiu dabar dat 
kiek nori gali rasti Lietuvoj, 

roisžkejas ir dvaro 
padare kvioezia-

ma in rnmus mostą, bet, pa 
žvelgęs in užkaltus ju langus, 
mnsto nubaigė. Vieni, matyt se
nukas daro isz pnproezio, pats 
mažai ka suvokdamas.
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“Noru 
valdytojas > >

Sakykite, 
ponai Pszopadalskiai, 
ežia, savo dvarus ir norus pali 
ko? — vis dar szypsodamasis 
teiravosi Balnis.

Senis vol paglosto
Rodėsi, jis

szlaunis

kyszojo geležinis 
ir, rodosi

sod v ha.

perlipi i,
kaip urnai toliau nuo vartų 
tvoroje pamato mažuti* spra
ga, pro kuria, matyt, kažkas 
landė ir siauru vieno žmogaus 
pramintu lakeliu va i k szt i nėjo 
in miestą ir atgal.

— A-a! Vis dėlto gyvu žnio- 
lyg nudžiugo 

pro tvora, 
nuėjo keistojo

n i u randasi! — 
Balnis ir inlindes 
dairvdamm is 
rūmo linkui.

Jis buvo jau visai arti bude
les, kaip atsidaro jos durys ii- 
pasirodė žila gauruota galva. 
Balnis nenorom sustojo. Isz vi
lui ko buvo matyti, kad toji 
galva yra žmogaus, bet paslap
tinga aplinka suhele sziurpa. 
Galva taip pat nejudėdama ky
szojo pro duris. Pagaliau ji, 
matyt, sutelkusi drąsą, iszvil- 
ko ir visa liemenį. Tat buvo 
paprastas, apsileidęs plaukais, 
senukas.

— Ijaba diena — pasveiki
no Balnis seni.

ir pajudino lupas, 
nori kažka atsiminti.

Ponas Motiejus, 
paveikslas tebekaba kampinia
me rumu kambarv

kurio

, greta levo 
Evardo paveikslo, mirė...

(1 Barbora, jo žmo- 
iszkeliavo

but i ? Tai

in
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SUNAIKINS LAIVINI TILTA ANT RENO UPES.
Stmoviszkas tiltas pasta lytas ant senu luotu (laiveliu) kuris biria per .Reno opia Co

logne, kuri miestas pirko .1827 mole, liks dabar sunaikintas, o hi jojo vieta bus pastatyta nau
jos mados tiltas isz konkreto.

nakti ponia vos gyva liko. Gel
bėjau, vos'iszgelbejau. Su ma
nim ponas ir gyvas būdamas 

tai ir numiręs 
Lv-

malonus buvo, 
dabai* maloniai apsieina.
gini dvejus metus iszkentusi, 
ponia ka besugriebdama kelia
vo ir iszkeliavo. Tiek lig sziol 
ir bematau... Dabar per vasara 
sodo vaisius parduodu ir isz 
to gyvenu. Kartais ponia ir pi
nigu atsiunezia.

O paskum kodėl niekas 
Kla usinojo

kaž koks ponaitis, 
Leidžia 

ligi

žiūriu, gi mano 
su lango

neaps i gy veno ? 
tolinu Balnis.

— .Gvveno! Atvažiavo vie- 
na vasara
su laiszku isz ponios, 
•— sakau — tai gyvenk... 
nakti pabudau nuo Iruiksznio. 
Iszbegau.
sveezias laksto sode
rėmais ant sprando ir žviegia. 
Mat, kai ponas užklupo, ta) 
sveczias smuko pro įauga si 
visais rėmais. Sztukos, manai..

— Tai gal koks žioplys bu
vo, pelių nusigando... — paab(‘

nai mirė, 
na, su vaikais 
Varszuva. \’ažiavo ir iszvažia- 
vo, mane viena dvaro palikusi. 
O kaip, sakyt, asz d\aro galiu 

asz pasistaeziau bu
dele ir apsigyvenau joj. Dvar< 
juk be priežiūros nepaliksi i.

— Kod(‘l gi tu rūmu, lan
gai taip užkalinėti? Ir, matyt, 
senai. — Teiravosi Balnis.

Senis pažvelgė in ji pilkomis jojo Balnis. Ta abejone pavei 
akimis ir nieko nesakęs nuėjo 
link suolelio palei ankszcziau 
buvusi gėlyną kurio lyses dar 
lebežymejosi. Balnis 
paskui seni, kuris apsižvalgęs 
atsargiai atsisėdo kviesdamas 
ir Balni tai padaryti.

Kai pažiūriu in tamsta.
— prabylo senis, — tai net 
sziurpas 'krato: juk jau 
o gal ir daugiau metu 
ta dvara ne 1 
žmogus kojos

ke in seni nepaprastai.
— Taigi, geras žioplys! O 

paskum klebono brolis su prb 
nusekc stavu taippat žiopliai? O Žy 

das kromininkas, taip pat žio 
plyš ? 
nes 
ant

vienas
i neinkele.

t rys, 
kai in 

sv(‘l imas
a.

jei asz įkartais nueinu in mlo«- 
ap

— Kaip 
Mot iejus 
nai ateina...

JL”?

Ponas

Szalis 80 Kalbu. * i tfnrr /

su kokiais savo kraujo žmono
mis, bet su grynais 
Labiausia jai liko kalvio 

Na,
buvo! Pienas ir kraujas! 'Taigi
nekalbant apie kilus vaikus, e 
ponaitis Vladinlovelis 
kaip du vandens laszu 
szus in Prana.

Na, ponas ir juto ir

(’zia sztai, saliomis, —■

nu h Pranas.

muži'kai-š.
su- 

ir v v ra s gi

buvo 
pana-

siuto
Karta gryžo naiki i su svetimais 

vežimą irakliais. Savo arklius, 
pinigus, kiek turėjo pralosze: 
dar skolos pasidarė. Inejes no- 
jucziom in savo 

gi jo lovoj,
miegamoji 

žiuri — gi jo lovoj, greta sv 
ponia, tvarsėsi ne kas kitas — 
dvaro 'kamisorius. Nesenai dar 

atsidanginęs in musn 
ne

Geros žiurkes, kai žmo- 
iszboga vos puse plauku 
ga I vos bei szsi neszda m i.

Nagi, kunigo brolis iszgirdes 
apie nelaime su

buvo atsidanginęs m 
dvara. Ponas Inoj, žinoma.

komisareliui teko 
\dsus dantis susidėti, bot pat- 
nuėjės in savo kambarį is? 
szirdgelos skustuvu ome ir pa 
sipjovo. Galima sakyti: pinigai 
varo, o žmona nuvaro poną in 
kapus. Užtat ja ponas naklinil> 
ir smaugė.

O ar galima 
kas tu rumu viduj? — paklau
sė Balnis senuko.

— Kodėl gi ne,
— sujudo senukas ir nuapuro- 
no in savo budele, isz ‘kur tuoj 

raktais rankoj.
Sena: jau ir asz pats bo- 

Nebetraukia, lie

paglosto:

pamatyt i,

kodėl ne.

svecziu, neti 
kejo. Knygų mat prisiskaitęs... 
Taigi prisikalbino prisiuva 
geras buvo Ruselis — kad kai ■ 
tu su juo nakvot u. Asz — k: 
gi: leidau. Tenakvoja sau tuo 
labiau, kd ponas jokiu insaky- 

■ mu dėlto man nedave. Tai pas 
kum prisiuvąs mikli vos pabė
go, o ta gudroeziu 'kunigo broli 
tai vos gyva radome.., Sziaip 

O Szmulke

ta, arba jis mano budelėj
lanko... O sziaip niekas...

— Kas tai toks — “
— paklausė Balnis.

tai kas?
. Jis paslankus, daž-

Atvirai kalbant,
jei kas jo gailėjos ir branginti kromininka (ai del juoko insi-

taip atgaivinome.
11 • • I J • 1

buvau ton.
bepaslenku. Ankscziau tni bn- 

npži ii- 
riu. Juk, rodos, ežia mano pa 
ties dalis taip brangus tie rū
mai, — bnrszikejo senukas, kol 

>s langines ir
atidarė rumu duris.

Balnis su slapta 
ženge in narna.
peleniu, drėgmės ir kitokie san
deliu ar rusiu kvapai. Kamba
rin stovėjo inreugti, rodos va-

daro dažnai .aplankau

at įdare vienas k it

bainu1 in-
In uosi muszo

žmones

— tai tik asz.
Senis pradėjo tarytum pats 

su savimi kalbėtis.
Palauk: sakei gi, kact 

ponas Motiejus miros — pa
daline Balnis, pamanęs kad so 
uis nebesuvokia ka sakas.

___ t N .
o va i k szt i n o ja ir tiek.
ir iszvijo visus isz dvaro, 
tai ponia su vaikais butu kaž 
kur in pasaulio k ra szt a bėgu
si? Ne-e! Vietos neturėjo, ba
landėlė; dvare gyvendama...

snikei gi, 
mi res

fa i kas? Mii’e tai mirė, 
Tas tai

pomis gyvas būdamas nelabai 
jos t(‘sigaiiojo, o jau mires — 
ligi sinęTt kankino:

rytais, 
mėlyni r n ozai, 
kad ponas nabpsznikas 
smaugė.

Balnis pradėjo 
kad su juo kalba pa|<vaisz<‘s 
senis, taip rodėsi nepaprastas 
jo pasakojimas. Tacziau pa ju
to keista sziurpa ir nejueziomis 
pažvelgė in užkalinėtus 
langus ir duris.

— Na, sen u k,

sin^tt
hudavrt,

atsikels 
apie kakta

leidau: tepagaudo, sakau, 
Tai *kad žinotum!

Ant rytojaus, 
ne tik kromo bot ir kelnių ne- 
invariau in minus pasiimti...

Balnis susimasto. Senis rim 
tai ir intikinamai kalbėjo, ta- 
eziaujo pasakojami nutikimai 
Balniui buvono tikėtini, kvaili 

Ar ir juokingi.
— Tai kodėl ponas tok* 

rustus visai nepažystamiems 
žmonėms? — palklause vėl se
nio.

— Dievas ton žino. Bet kad 
žmones poną isz 
smaugė, tai nėra

k riikszta.

<’>

no
I’ai 'kad

jau iszauszus,

kar ežia dar žmones gyveno 
tacziau, pažvelgus in stora dul
kiu sluoksnį ant baldu, paveik
slu ir kitokiu daiktu matėsi, 
kad visa tat nuo senai nejudi
nama guli.
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Tai visi mato 

ja

i nsi tikinti,

rūmo

ežia tai jau 
per daug: sakei gi kad ponas 
mires o ežia vėl — ponia smau
gęs. Kokiose knygose* radai ta 
paraszyta?

Senukas rodėsi užgautas.
— V'a tai tau! Tai gal asz 

ežia meluosiu! Juk du metu 
kankinosi visi tarnai iszbegio- 
jo, asz pats ir kambarius va
liau, ir valgi...
kambarius ir ka... Nieko negel
bėjo. Dar viena karta po tokio 
RZventinimo nalkti atėjo ponas 
Motiejus ir pakiszes man szpy- 
ga po nosia tarė:

Ir Hz.ventinom

Pasakyk 1 asz jusu tebijau!
“Vn, -kiek

Ta paezia

iszgerti kartais

visu pusiu 
k a sakvti. 

Visi, kaip tik kas iszmane: tai 
ežia už skolas taksavoja, tai 
ežia del žemes sklypo oda. Na, 
ir pats ponas buvo labai nera
maus budo: mėgo ir kortuoti, 

ir motoru ne
vengė. Tas \ iskas, galima sa
kyti, poną ir privedu prie mir
ties. Negi isz džiaugsmo nkus- 
tuvu gerkle piauna.

— Ar tai ponas nusižudo?
— O kaip gi... Nusižudė. 

Ateinu ryta beldžiu in duris — 
tyli. Atidariau, gi ton — krau
jo latakas. Ponas sėdi kedejo 
prie stalo, galva nusvirusi... 
Kiek klvkimo buvo!

— Tai ko gi jis nusižudo? 
Argi tik del skolų?

— Kur ten del skohi! Žmo
nele ponia Barbora, nors ange- 
lisako gerumo moteriszke bu
vo, bet viena silpnybe: su vy
rais negalėjo isžkesti nosigla- 
monejus.

Ponas pro vartus, ponia ir 
bosig|amoneja. 
pats maeziau...

Kiek ir asz 
Ir ne tai, kad
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SARGAS PRIE KANADOS
AMBASADOS.

Kapralius Hugh M. Lamont, 
likos paženklintas kaipo sar
gas prie Kanados ambasados 
Washingtone. Jojo privalumu 
yra atsakyti ant visu klausymu 
savo tautioezin kurio pribuna 
in Washingtona atlankyti am
basada. <

rodo senukas — ton valgoma
sis buvo... O ten ir miegamasis 
kur per kiaurus du metu konto 
vargsze ponia... Sztni ir pono 
Motiejaus paveikslas, — 
de in. keturkampa ant 
kabanezia, dože: 
veikslas buvo visai in dožo pa- 
naszus, 
kojos.

Senukas, pasilipęs ant kėdės 
nnszhioste dulkiu stora dangti 
ir in Balni pažvelgė jaunas vy
ras, su rusezia 
veido iszraiszka. Rudos jo 
akys žiurėjo su aiszkia neapy
kanta, 
negailestinga kerszla. 
nusisuko nuo paveikslo; ’krau- 
gerisz;kos akys ji sujaudino il
si i kol e sziurpa. Dabar jis rado 
beveik galimu, kad toks žmo
gus ir po mirties gali buvoti 
gyvųjų tarfie.

() sztai ir pono kamba- 
kurianie savo amželi

S n v. Valstijose randasi žmo
nių isz beveik visu pasaulio 
kampu ir tie žmones vartoja 
savo i)ifairius kalbas. Ii* tu 
kalbu v ra 
prastam 
bai indomii, bei kalbu atžvil
giu yra indomesne szalis arba 
vieta, lai yra Bengal provinci
ja Indijoj kur kalbama net 80 
invairiu kalbu. Provincija yra 
truputi <lide.Hie už musu Kan
sas valst'ija, ir tonais gyvena 
datigiaus žmoni u negu gyvena 
musu New Vorko, Uennsylva- 
n i jos, Illinois Ohio, Texasi ir 
Michigan valstijose. Bengal 
produkuoja Indiszkoja kana

Kas met eksportuoja 
apie $125,000,000.
po.

1SZ

pakankamai. Pa-
Amorikieczini tas la-

TARADAIKA

rys

vn I st i jose.
-

HZ

paro
si (mos 

iszt i esu Pa

nes paszolusiai apdul

ir net žiauria 
Rudos

tarsi žadėjo kaž kam
Balnis

stovi, kaip 
liepė viską

pa
baigė. Sztai ir kode taip tebe

stovėjusi; ponia 
kambary palikt! 

gailėjosi, kam krauja isztryne.
Nors kėde tebėra kraujuota.

Prie didelio raszoino stalo 
stovėjo minkszta, su didele al- 
losza, patogi 'kode. Tiesa, dai 
matęsi kažkokios rudos demos 
aut audeklo. Viskas apdulkėjo 
kaip ir kituos kambariuos. 
Balnis atydžiai viską aj)žiure- 
jo, pasiklauso pakartojamu 
senuko vis tu pat žinių 
pono ir ponios kanezias, 
savo, (kaipo ponu noro reiszke- 
ja ir pasuko eiti lankau.

— O ar leistum mane per
nakvoti? — pasklausc Balnis.

t— O kodėl ne. — Atsake 
senukas. — Ar ma gaila ? Mano 
ponas apie tai jokiu insakymu 

nedave. Eiki jei nori. 
Tik jau galas vienas: ligi ryto 
neiszikesi:

Balnis lotu žingsniu szypso
damasis iszejo isz keistos so
dybos 'kiemo.

(TOLI AUS BUS.)

pasiklauso
apie 
apie

man

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON. LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA.
I r 

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
d uolos už tokia pipfia preke.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

l»

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos ameriko.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

r. * K ....

Laidoja kimus numirėliu.

GERIAUSIAS DEL
SILPNU STRĖNŲ.

Ar jus keneziate del raiszumu silp
nybes, skaudamu sirenų? .Jus gali
te gauti visai greita pagelba panau
dodami Johnson's Red Cross Kidney 
Plastor'i. .Jis szildo, szvclnina ir gai
vina nusilpusias strėnas ir szvelnyju 
masažuoja pieveles kiekvienu jusu 
kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkama cirkuliacija ir normali 
stipruma. Johnson’s Red Cross Kid
ney Plnster’is suteikia nuostabiai 
greita rozultata, del to, kad jo vais
tai persisunkia tiesiai per oda in ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryžta, 
beveik urnai. Tik nueikit in bile vais
tine ir pareikalaukite Johnson's di
deli Rod Cross Kidney Plazter'i su 
raudona flanele užpakalyje.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialise 

Vito* Kronlazkoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai < ir Motera* 
Ne Serganti bet riagi ka tik pajiege 

dirbti. s Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomi*, Ket
vergei* ir Petnycziomi*. Ofiao* va« 
landos: 9 ryta iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
Antras Floras,

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.* 
ST. OLAIR, PA.

......- ■ -----------------------------  -- - - . — - -- - ---------- J

Lietuvius tas mažai apeina, 
Kada isz hažnyczios iszeina, 
Tuojaus priesz bažnyczia 

sustoja, 
Na ir sau fu nes pa-sakoja.

Motercs eiti nepraleidineja, 
Jomarka pa keli lieja, 

isztikro suvis proto neturi, 
Nesusipranta ir ant to nežiūri. 
Begėdžiai, nemokate apsieiti, 

Nežinote, kad namo reike eiti, 
Prie bažnyczios neŽiopsoti, 

Kvailiszkai plovoti.
Ne senei Pen nsyl va n i jojo, 

Vienoj(» didesniojo apygardoje, 
Žmones da ne visi isz 

bažnyczios iszojo, 
Kiti apgulė tvoras stovėjo.

Buvo tai po miszparo, 
Ii* k a daro:

Pradėjo bjaurus žodžius 
mėtyt is, 

Klykti ir koliolis, 
Labai toli girdėtas, 

N e s i sa rma t i na k i t a t a ucz i u, 
Ne Amerikoniszku žmonių. 
Tuojaus Lietuvius pažinsi, 
Prie bažnyeziu ir karezemu, 

Ir prie sztoru.
Ant geležinkeliu keliauja 
Ar strytkaiiu važiuoja, 
Kaip bloznai apsieina,

O iszeja isz bažnyeziu ne 
kitaip apsieina.

Kodėl kunigėliai tylit 
Juk tai prie ju priguli, 

Laikas mandagumo mokyti, 
Taisės klaidas iszrodyti.

Juk tai padyvyje ne kam, 
Tiktai patiem kunigam, 
Jaigu nenori klausyti, 

Su lazda reikėtų mokyti, 
Kaip bažnyczioje apsieiti, 

O iszejus, tuojaus szalin eiti.
Pasirėdė poniszkai,

0 apsieina piemenisZkai, 
Nuo kitu tautu atsiženklina, 

Už tai “kreizi Lits” pavadina.
Lietuvoje kas kitas, 

Tokis paprotis invykes, 
Kaip in bažnyczia susirenka 

Tai iszeja apie reikalus 
pasiszneka.

Amerike taip nesiekia, 
Kožnas pasimeldęs namon 

ejna, 
Kad Nedelioj pasilsėti, 

Laikraszteli koki pasiskaityti,
Su savo szeimynele 

pasidžiaugt

y

lazbalsamnoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
<zia nuo paprasesdausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
Laidotuvių, veseliu. kriksztyniu far 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187S-M.

Apie reikalus pasikalbėt, 
Taip daro svotimtaueziai, 
Bot kitaip daro Lietuviai;

Ant nieko nežiūri, 
Pasigėrė t a ja diena guli 
Vyrucziai, jaigu norime 

guodono ingyti, 
Turime ta laukini būda 

permainyti.
Argi jau mes paskutiniai, 
Jaigu pasmirdeliais mus 

vadina,
Gerai szita dalyka 

apsvarstykite,
Ir nuo to atpraskite, 

Kad priesz bažnyczia 
nestovėtu,

Kad moterėlės praeiti galėtu, 
Ba (ai labai bjauru,

Ir ne gražu,
O niekad neturėsite jokios 

sarmatos, 
Jaigu klausysite Taradaikos.

t

Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, krlksz- 
tiniu, vosoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
820 W. Centre St., Jtiahanoy Chy, Pa, gg Gillet Rd.

* i

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, gaivoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata- 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagtuna isz virsi 
minėtu ligų, tai greiezinus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
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, puslapiu 992 su Juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite saitaip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. T.' Įima. Parsiduoda visur.

LAOKAWANNA PAVIETO 
ŽMOGUS PATARIA

Mr. Joseph Sawko, 1514 Main 
St., Peckville, Pa. raszo: “Var
gino mane dusulis per ilga lai
ka ir niekas man nopagelbejo 
pakol pradėjau vartoti Dr. 
White’s Lung Healer gyduole. 
Pateminau jog gavau palengvi
nimą nuo pirmos bonkutes.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe plgul- 
kas 25c praszalina bile koki pensą- 

ad.

p«.
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Isz Shenandoah, Pa. Isz Lietuvos
H

t

— Puikios dienos.
— Sziandien Sz. Patriko.
— Subatoje pripuola Szv. 

Juozapo.
— Kasikius visai mažai 

dirba, iki sziam laikoj dirba 
tik po tris dienas ant savaites.

— Szia sanVaitia o ir atei- 
nanezia, valdžios agentai tyri
nės po Sknlkino pavietą, kas 
turi szuni, o jaigu noužsimoke- 
jo už laisnius tai bus skundže- 
mas arba szuni nuszaus. Visi 
locninykai szunu norėdami ap- 
sisaugot nuo nesmagumo pri
valo tuojaus iszpirkti laisnius, 
nes kitaip papuls 
nereikalingus kasztus.

— Seredos vakaru Ashlan- 
do ligonbutyje mirė 
Stabrila kuris

v b a i

in beda ir

■f'1

4*1

Juozas 
buvo a]nh'gili

tas per gaza Marijos kasyklo
je praeita Betnyczia. Jisai bu
vo Lenkas ir gyvena New Bos
tone. Paliko paezia ir 5 vaikus.

Helena Jarauskiuti*, 15 
metu mergaite isz Staniklio, li
kos atiduota per savo tėvus in 
]>ataisos narna, nes josios ne
galėjo suvaldyt, trankėsi nak
timi? po visas pa bu Ikes ir kaip 
kada kėlės dienas nesugryžda- 
vo namo.

Apie pusiaunakti Sere
dos nakti važiuojant isz Ilazle- 
1ono, artimoje Hometown pati
ko baisi automobiline nelaime. 
Automobiliuje važiuojant isz 
llazletono radosi keli jauni vy
rukai isz Mahanojaiis — visi 

.... kokios 
(laike szio raszy- 

mo) susidūrė su kitu automo- 
bilium, ir pasekme buvo baisi. 
Ant vietos likos užmusztas J. 
Rooney isz St. Nicholas, kuris 
dirbo pas Guinaira, mirtinai su- 
žeido j imu Noonan kuris badai 
mirė, kaipo ir kitus sužeido ku- 
i'iu pravardžių negalima buvo 
dažinoti. Sužeistieji randasi li- 
gonbuteje.

— Lukszio isz Lietuvos par
vežti ‘krutami paveikslai bus 
rodomi dar antra karta Pane- 
di lyje, Kovo 21d. Szv. Juozapo 
parapijos salėjo, 7:30 vai. va
kare. Kurie dar nemato turėsi
te proga 'pamatyti kai]) musu 
tėvyne Lietuva progresuoja, 
pamatysite taipat ir kitas Lie
tuvos* grožybes. 'Tad pasinau- 

langiau ne- 
(123

Airisziai. 
priežai t ies

isz Mahanojaiis
Nežino isz

(lokite, proga, nos < 
mat vsite

IN SKAITYTOJUS 
SCHUYLKILL PAVIETO.

numeryje

M
I

Saules” 
randasi pilnas raportas Schuy
lkill Pavieto nuo 1926 meto. 
Raportas parodo ineiga ir isz- 
eiga pavii’tavo kent rotoriaus, 
taipgi kiloki dalykai kaslink 
vedimo viso pavieto 1926 me
le.

S i

ANT PARDAVIMO.
Namas ant- vienos szeimynos 

po No. 118 \V. Market Street, 
es ant adreso

320 E. t ’e n t re St.,
Mahanoy (’itv,*Pa.• • F

Kreipki! (t.22

*
*'
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◄ Reading 
s. lines >

k

paliko sveika— Garnys 
dukrele del Augusto Utaras, 
197 Ohio ulyczios aut Heights.

Garnys -taipgi paliko 
sūneli del Frano V v- vį drūta

naucko, 315 S. Ferguson u Ii.
j- 1’tarn i ako ryta atsibuvo 

laidotuves 
giszkio,

Tamosziaus Kune- 
kuris mire Wilkes- 

Barre, o kitados gyveno Win. 
Penu. Laidotuves buvo isz na
mu szvogerkos Stcmberienes, 
su pamaldoms Szv. Jurgio baž- 
n y ežioje.

Girardville, Pa. f .Jonas Kar- 
p.auckas, gyventojas szio mies
to kuris, persikrausto in Fila- 
delfije, mirė lenais Panedelio 
diena j
uis paliko paezia, dvi dukteres 

Laidotuves atsibuvo 
rvta su

Szv. Vincento bažnyczioje.
t Mariute, deszimls metu 

lukrele Kazimiero Levnlio ant 
Second uli., mirė Utarninko 
ryta, sirgdama koki tai laika. 
Laidotuves at.'ibus su bažny
tinėms apeigoms Szv. Vincent 
bažnyczioje, Subatos ryta.

Mariute buvo labai malonaus 
budo mergaite mylėta labai per 
savo I(‘vėlius ir drauges. Pali
ko nuliudusius tėvelius, 

viena sesute.
siems pažystamiems ir 
nenn
ga aeziu už padovanojimu pui
kiu žiedu ir atsilankymu ant •r
szermonu kaipo ir užpraszo 
ant laidotuvių.

mirė
m trumpai ligai. Velio-

ir sunn.
Seres los pamaldomis

(

o

tris 
Vi- 

gimi- 
szeimvna sudeda szirdin-

nuliudusiuS' 
brolelius ir

Gilberton, Pa. — Helena Pap- 
cziokiene, persipjovė sau bai
siai ranka nepaprastu būdu. 
Maža dukrele sėdėjo ant lan
go, motina bijodama idant 
mergaite neiszpultu laukan be
gu ja ja paimti ir tame laike 
jicrpuole, trenkdama su ranka 
in stiklą, 
žaiduli.

I )a k t aras susiuvo

Scranton, Pa. — Policijų nu- 
szove ant smert Petra Saldoni 
isz Carbondale, kuris su keliais 
draugais szove in policijanta 
Howard Franklin, kuris su
gražino szuvi užmuszdamas 
Saldoni, bet Kitu draugu nesir
ėmė.

Rochester, N. Y. — Vasario 
18 diena Augszcziausiam Teis
me atsibuvo byla Petro Norke- 
liiino priesz Miką Kazlauska, 
kuris buvo paveržės Norkeliu- 

meik‘. 
teisi--

Emilijosno moteries
I sztk lausi us 1 i nd i n i nk us, 
jas Rodenbeck pripažino Mika 
Kazlausku kaitau paveržimi 
svetimos moteries meiles ir už
dėjo pinigines
Kazlausko $12,500 Norkelium 
naudai, 
kitiems kurie

pabaudos isz 
) 

Tai graži pamoka ir 
senberniams,

bando ardyti svetimas szeimv- 
nas!

Noi’keli unas iki 
1926, gražiai su žmona sugyve 
no, nusipirko dvieju szeimyni. 
narna, nes yra geras maszinis- 

dirba prie American 
Piano Co. Bet ežia prisipainio- 
jo szeimynon senbernis ir nela
basis užkerojo moteries meile.

Nonkeliunas yra geras Lie- 
| i uvos pan inius 
(los kariumenej

Kovo 21.

tas ir
i ,

ZAKRISTIJONO SŪNŪS 
PIKTADARIS.

Szvek’szna. — Vasario mene- 
, laike

klebonijoj! kun. N.

saulb
................................... ... I ■ II -T-l ■!' .1 <

Keli Žodžiai in Musu 
Dvasiszkus.
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NEDELINĘ EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
20 MORCZIAUS

Speciali* trelnn* Sabato* naktį.

Isz Iszeis
Shamokin .............................. 1:30
Mt. Carmel................................ 1:30
Ashland ...................................2:21
Girardville.................................2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25) ..‘3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena

DUBELTAVAS
TIKSĖTAS$3.50

Ąąt. Readingo Geležinkelio

jtuvos patriotas, tarnavo Kana
dos kariumenej 3 metus. Per 
pasaulini kara apsivedė Kovo

I •> , 1918, Londono, Anglijoj kur 
szliuba davė kun. Matulaitis, 
Lietuviu parapijoj. —V.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetuskey
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville. Pa.t. f.)

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma- 
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszauikitc ant adreso:

t. f.)
526 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

šio 12 diena vakaro 
Miszparu, 
kabinetan inlindo koks tai pi
lietis. Czia kaip tik pasitąi'ke 
ateiti szeimininkei,

i nežinomas pilietis szove 
” ’ 1 , bet i

Eikite ir mokykite visas 
tautas, ’ ’ 

musu
— toki 'palicpima da

vė musu Iszgauytojas savo 
apasztalams. Bažnyczia mus

i

in kuria 
> [len

kis įkartus, bet nepataiko. 
Szeiminin.ke užsidarė viename 

o pilietis tuojau 
paspruko su kun. N. braiinin 
K”-

Ta pat vakaru policija 
laike tos pat bažnyczios 
krastijono 16-kos metu sunu, 
kurs prisipažino klebonijoj bu
vęs ir nurodė,kur randasi pa- 
imtasai brauningas.
GRINIUS APSIPACZIAVO.

Kaunas. — Praneszama, kad 
Dr. K. Grinius vede Orloviene, 
szliuba paimdamas staeziati- 
kiu corkvoje. Ta žinia paduoda 
“Lietuvis” ir “Rytas.”
SUDEGE LINU

APDIRBIMO PUNKTAS.
Szelmiuoso ties Vilkaviszkiu 

sudegė gerai inrengtas 
Valiuoniszkio linu apdirbimo 
punktas. Nuostoliai siekia 20,- 
000 litu.

ŽUDINSTA.
Klebiszkio vals, 

miszkia Eigulis .Juozas Milu- 
szauckas nuszove mirtinai An
tano Mukiiczauckti apie 30 me
tu amžiaus gventoja, Subacz- 
pieves už malkaviina. Zmogžu 
dys Apygardos teismo nubaus
tas 6 sanvaites valseziaus da
bokles.

kambariu y

Liet u vis

bet

su- 
za

Rvtas.

P-

Pagraižio

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau savo marezia Ona 
Asztuoni metaiKaminskiene.

adgal kaip ji pas mus buvo at
važiavus su dviem vaikueziais, 
Ignotukas ir Stasiukas. O kaip 
ji isz mus iszvažiavo in Dubois 
ji apsivedė su antru vyru, po 
vyru pravardes nežinau.

Praszau jai paežiai
szaukt arba kas apie ja žino 
praszau praneszt nes turiu la
bai svarbu reikalu.

Petronele Kaminskiufe 
1001 E. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

a t Si

LUKSZIO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI

Su'batoj, 19 Ko-Easton, Pa., 1
vo, Parapijos svetainėje.

Freeland, Pa.,
Kovo, St. John’s

Mahanoy City,
21 Kovo, Parapijos svetainėje.

Shenandoah, Pa.,

Nedėliojo 20 
svetainėje.

Panedelyje

Scredoje 09>

Ketverge 24

Nedėliojo 27

Utarninke 
22 Kovo High School Auditor
ium.

Uoaldale, Pa.,
Kovo, Parapijos svetainėje.

Frackville,'Pa.,
Kovo, Vasaiczio sve’taineje.

Kulpmont, Pa., Petnycziojo 
25 Kovo, Lithuanian Lincoln 
svetainėje.

Plymouth, Pa.,
Kovo, Parapijos .svetainėje.

Pittston, Pa.,* Panedelijo ir 
Utarninke, 28 ir 29 Kovo, Pa
rapijos svetainėje.

Sugar Notch, Pa., Petnyczio- 
je 1 Balandžio, Parapijos sve
tainėje.

Wilkes-Barre 
ir Nedėliojo

Pa., Suimtojo
3 Balandžio,_ j, 2 ir

I ’a i*a pi j os s v e t a i n eje. 
Pa.,

Utarninke ir Scredoje, 4, <5 ir 
6 Balandžio, Parapijos sve'tai- 
.noje.

Forest City, Pa., Ketverge 7 
Kovo, Parapijos svetainėje.

Balandžio

Scraąton y Panedelyje,

Nuo pleiskanų 
Naudok

^Ruffles

g
* I

M 
MI

S.1M.Ž

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviazkas
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kllne Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

mokina kad impedžiais apasz- 
talu yra: popiežius, vyskupai 
ir kunigai.

Viri žinome, kad kunigysta 
yra pastanavinta ir paszvensta 
per pati Dieva, per Jeziisa 
Kristusa, yra‘luomu taip svar
biu, taip dideliu, kad apie tai 
ne vienas krikszczionis nepri
valo abejoti.

Pripažinstu kunigams teisy
be, kad .kunigai reikalauja pa- 
gnodones nuo žmonių, stovin- 
czin ant žemesnio laipsnio už 
juju luomą, nuo taip vadinamu 
svictiszku žmonių, nes būda
mas szeporin geradejyseziu 
Krist ūso, Imdami pildytojais 
noro K rišt ūso, tai yra ne maža 
duotis, sunki užduotis.

Kožnas geras simus katali- 
kiszkos bažnyczios apie lai ne
abejos ne ant valandėlės.

Bet kaipo musu materijalisz- 
kam, arba kuniszkain sviete,

y

y

kuniszkain 
ii(‘siranda dalvko vieuszalinio *
tai yra tokio, ant'kurio galima 
žiūrėti isz vienos szalies, taip 
dedasi ir su mušii dvasiszku 
luomu.

Jau tar]> paežiu apaszitalu 
turėjome virina, kuris iszdave 
savo garbinga Mokytoju, savo 
Dieva žmogųzkam kūne, pana- 
sziai turime ir tarp musu dva
siszku j u, bet da bjauresnis yra 
sziandieninis padėjimas. Kris- 
tusas turėjo tik dvylika apasz- 
talu, o vienas isz ju Ji iszdave, 
o kitas isz juju iszsižadėjo Jo, 
noriais tai buvo tik ant trum
po laiko (kada vdliaus kruvi
nomis aszaromis už tai graudi
nosi.)

Nėra ko stebėtis, kad musu 
sviete, kuris yra taip daug su- 
materalizuotas arba prisiriszos 
prie svictiszku gerovių, tarp 
popiežių, vyskupu ir kunigu 
turėjome ir tdirimo ypatas ku
rie pasirodė netinkami tojo 
garbingo pasiilgt imo. Idant 
mane nesudintu kunigiszki 
laikraszcziai apie atskalunys- 
ta, pridursiu ant davado tik 
kelis prilyginimus. Skaitome 
apie gyvenimą popiežiaus A- 
leks.'vndro 'VI, kuri neprivalo 
ginti ne arsziausi dvasiszkieji, 

jansenickus
• k u n i iru s 

Amerike, kuriu priviso

• ■

............... .. iXnra m

ir redaktorius randami nesma
giam padėjime — suvaržytas.

Jus kunigėliai mokate užlai
kyti paguodone justi luomo, 
jaigu jums kokis “homo lai- 

padarys skriauda -r- tas 
yra teisingu, bet steugkites 
apie tai, idant pirmiausia justi 
konfratmi ne instumtu in bala • ' * * • justi $vhsiszko luomo.

Laiki’ftsztis turi tiesa spirtis 
to nuo jus,'kallbu tai in jus vei
kale visuomeniszko. Nereika-! 
launąmo, idant ant musu dva- 
siszkuju pultu tokios bjaury
bes. Jus, kunigėliai, turite tu
reli po savo globa savo dva- 
siszka luomą. Jaigu kunigas 
bus 'nedoras, jaigu pats duoda 
pikta pa veizdi savo nvelems —• 
o kurios sziandieniniam laiko 
pradeda kunigu kaltes geriau 
suprasti nekaip praeituose lai- 

tada bus niekai.
Czion reike radikaliszkai im

tis prie darbo ir pataisyt teby- 
ri padėjimą. Ne norime rodyt 
kelia, ne diktuoti, kokiu keliu 
miiHi d\’asiszlkioji privalo eiti, 
nes tai jusli paežiu užduotis, 
bet tik ’tick pasakau, kad pri
valumu jusn yra temint, idant 
gangrena neužkrėstu moralisz- 
kurna ir ueinsiskverbtu tarp 
doru dvasisz'kuju.

CU8

kit ose,

I
< 4
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SKAITYKITE!
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svictiszku gerovių

atsimenamo kelis 
(neprigulmi.ngus) 
czion
po visas pakampes — visi isz- 
ejo isz tos paezios avinyczios, 
bet ne ėjo tais paežiais keliais. 
Teisingai iszsitaro vienas ku
nigas, kad tai yra szaszai pra
siplatinę ant patogaus veido. 
Bet faktu yra, kad ant pato
gaus veido katalikiszkos baž
nyczios, tankiai iszauga tieji 
szaszai. O jaigu niekas ant tų
jų szaszu netemina, tada tuom 
užsiima laikraszcziai, kuriu 
privalumu yra teminti ant to
kiu szaszu idant daugiau nc- 
prasiphrtintu.

♦

Lai augszcziatr pabal'pyti žo
džiai būna kaipo pradžia mano 
straipsnio, o priežastis paduo
sime žeminu.

Laikraszcziai kurie neprigu
li prie jokiu partijų, tik stovi 
apgynimo žmonių, teisybes ir 
visuomeniszkos gerovei ir gei
džia būti teisingais, buna tan- 

nema lon ia m pade j i me. 
Jaigu raszo apie Loki ten bjau
ru atsitikima su kunigais, tada 
kunigiszki (Llerikaliszki) laik
raszcziai novos apsaugodami 
dvasiszkuju gerove, iszvadina 
toki laikraszti laisvamaniszku, 
atskalūnu 'bažnyczios ir tikėji
mo, o žmones dažinoja apie to- 
kes bjaurybes, iszmotineja to- ■ ■ ■» • * • v i

laikraszcziai

kiai

kiam laikraszcžiui, kad nieko 
apie tai nepatalpino, buk yra 
pareidavęs ir laiko szali -dva
siškųjų.’

Panasziam padėjimo randasi 
keli laikraszcziai. Tankiai atsi
tinka parapijose ergeliai apie
kuriuos laikraszlis užtyli nes 
tarnauja del visuomenes — ir 
vienam turi būti geras ir (kitam

Silent io.
t
i 

---------------------------i
i

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius dnigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Mes Duodame
—- -Lu------

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, 0. tai mes 
teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO
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SKAITYKITE!
. 1 ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ............................... ' .

♦Skaitykite ka Mi’s. .Lizzie . 
♦Stripay, 120 E. Seventh St., ' 
Mt. (‘armel, Pa., sako apie 
Dr. MendelsoliiY^a stebėtina 
iszgydyina: Jiji sirgo 11 me-

sako apie

du, gydėsi pa^t 4> daktarus be i
• I • « (►»■* * 5 • •

jokios pasekmes ir buvo liep
ta jai eiti ant operacijos, Ji- 
ji sako: “Sirgau per suvirsz 
11 metus, turėjau 6 daktarus 
per ta laika, nekuria dakta
rai paliepė man nusiduoti in 
ligonini t i del operacijos. 
T rot inau ant vogos, mano 
kraujas sieke tik 60 laipsniu 
n
-silpna, visada kentėjau gal- 
duriai buvo pilni gazo ir 
vos skausmą ir svaiguli, vi-

jaiicziuusi nuvarginta ir •

riiksztumo. Turėjau užkietėjimą ir buvau be apetito. Turė I nervuota ir turėjau dieglius
j

jau moteres’betvarke, buvau
pecziuose. Priesz nusidavimu pas Dr. Menxlelsohn’a ka tik 
nenumiriau per trotinima daug kraujo. In dvi sanvaites Dr. 
Mendebohn iszgyde nuo mo teres betvarkes ir in szeszis 
menesius likau visiszkai sveika. Dabar sveriu (langiaus ne
gu kitados,

in
I

kraujas siekia 100 laipsniu ir patariu sorgam t 
tiems kreiptis pas ta Dr. Mendelsohn’a nes po 11 metu ken- 

Mrs. Lizzie Stripay, 
M t. Carinei, Pa.

t o ji m o dabar esmių -sveika.
12(1 E. Seventh St.

1 Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri-■***'•*• ««« , ■■ IIVI I vv urvu* VVIOIM^a 1O4.VIII

nūjima apie j ūso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu gulima 
visiszka iszgydinia, tai kreipkitės pai mane. Asz pats gydau ligonius 
ypati.szkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu
teipgi motore pagalbininke del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada

f * f 1 J* » t t ♦ • t • . • ■ • * . ■••••«1 sirgote ir ne buvote vistazkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite
neiszgydomi ir arti mirties, bet atei kite pas mane tuojaus. Ne atidė-
kite ir nepatarkite ant tolumo ar kasr.tu idant aplaikyti geriauaia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste.

I Galite pas mane atsilankyti be tlu mocziuus nes asz pats kalbu visas
I kalbas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate
I •

toliau nuo czionata, tai ntraszykitc laiszka kokia sanvaite priesz laik , 
o tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paczta neg}du.

I

I DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
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Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite
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VELTUI! VELTUI!
Pireiktlaukito veltui duo

damo* pnvyzdinls bonkutčs 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jųa Hbandytumct jį!
F. A D. TtICHTER ft CO.

Derry & So. 5th Sti.
Brooklyn. N. Y.

H1
■hf

H 
7\

gn
X?*

UAM

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio Ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir page!* 
tingesnio.

35c. vaistinėse.
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Geras

Ball Band’’ (Raudona Bolė) guminės kurj»ės 
rūšies ir 
Paklausk 
ir jis tau 
drūtos itf . yra

matai.
ysc-įį,

į .
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug Žinoti apie guni«p i jį.
budus pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti
< 4

angliakasiams turi reputaci 4 del 
ilgaus nešiojimo per daugelį met u. 
bile angliakasio kuris jas nešioju*, 
pasakys kad jos yra stiprio*, 
smagios.
Lengva jas paginti kuomet matai. Žinok 
del raudonos* bolės. Raudona bo’.ė yra ant 
kiekvieno čebsto ii kiekvienos kurpės.
Čionais parodytos rūšys, Boot ir Hitnincr, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasykloje. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtos, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kita sykį nueisi j 
krautuve. 

Ik

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street M i* ha v* aka, Ind.

‘‘N’uiuiui Kuris Išinvkn Milijonu* Del Itušics”
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