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GAILESTIS
PER VĖLAI

60 ANGLEKASIU
NELAIMĖJE

KLETKA UŽKIMSZO KA
SYKLŲ SZAFTA, BET VI

SI LAIMINGAI ISZEJO 
IN VIRSZU.

Scranton, Pa. — Szeszesdc- 
szimts anglekasiu likos užda
ryti Peck szafto kasyklose Jo- 
ssupe, kurtos priguli prie Glen
dale (*oal kompanijos. Bet po 
keliu valandų baimes, visi gi
lu kninga i gavosi in

r» * 
gavosi in virszu 

džiaugdamiesi, kad juos nepa
tiko didesne nelaime.

Nelaime atsitiko kada tusž- 
cz.ia kletka nusileidinejo in gi
luma kasyklų. Tame pagedo 
ratas ant kurio sukosi plienine 
virve, kletka žaibinin smarku
mu nupuolė in szafta kuri nž-
kimszo.

PASEKMĖMS.

Haldeman

cropland 
in Francijc,

Daugiau kaip szimtas ang
lekasiu ant pirmutinio levelio 
iszejo per kitus atidarymus, 
bei tieji, kurie dirbo žemiau,į 
turėjo laukti nekantriai, pakol 
kletka iszgavo isz szafto ir v*i- 
sus iszgabcno in virszune. Isz 
pradžių buvo manyta kad dau
gelis anglekasiu likos nžmusz-; 
ta, bot paskalas buvo neteisin
gas.

VISI BANDO INGALETI 
ORĄ, BET SU MAŽOM

Washington, D. C. — Tekin
tojas George 
kuriam draugavo motore Rūta 
Elder iszlekdami 
“American Giri”
likos iazgialbeti ant mariu per 
ląiva Berendrecbt, nes lekioto
jo*! buvo priversti nusileist že
myn isz priežasties sugedusio 
inžino. Po tam eroplanas eks- 
plodavojo. Abudu lekiotojai 
nuplaukė laivu in Paryčiu. Rū
ta Elder vra vvruota motore 
kurios vvras vadinasi Lvle Vo- 
mak ir tarnauja kariumenoje 
prie Panamo kanalo.

Praeita Petnvezia iszleko isz B
Paryžiaus in Buenos Aires, 

Brix ir
Buenos 

Brazi lijo, lekiotojai 
Costes, 2,000 myliu toflujno ir 
badai laimingai atlėkė*

Vokiszkas eroplanas su tri
ni i vyrais ir tūla akt orka Lilli 
Dillenz isz Viedniaus, pasek
mingai atlėkė in Lizbona, Por
ingai! jo isz’kur iszleko in Ame
rika.

Ant galo kita moltere Mrs. 
Grayson lanke tinkamo oro 
idant iszlekti in Kopenhaga, 
Denmarkoj isz Ameriko. Ar vi
si turės gilinki, tai sunku in- 
Kpoti.
ALUS IR VYNAS PRAILGI- 

NO JAI GYVENIMĄ.
Saint Louis, Mo. — Iszger- 

dama po du stiklus vyno ir tris 
stiklus alaus, kaipo ir trepsė
dama tropais in virszu, nema
žiau kaip kokia deszimts kartu 
ant (liepos yra priežastim ge
ros sveikatos Mrs. Kristinos 
Pirl, kuri ana diena apvaiksz- 
tinejo 98 metus savo gimimo*

VOGĖ IDANT NUPIRKTI 
POMNIKA.

Brooklyn, N. Y. — Ona Vei- 
ner, 28 metu, likos aresztavota 
už vogimą isz depart ament i- 
niu k romu visokius ’ daigtus 
kuriuos parduodavo savo kai- 
miakoms už puse prekes. Kada 
sudže josios užklausė del ko 
taip dare, Ona pasakė, kad ne
turėdama pinigu pirkti pomni- 
kus del minusios motinos ir

sumaije, tokiu. iėjii fcsųczi^H|H| 
btidu pinigus aplaikyti.
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PAĖMĖ SZLIUBA PAS
SKVAJERI; GAILĖJOSI 

PERPJOVĖ SAVO 
VYRUI GERKLE.

Cleveland, Ohio. — Manyda
ma kad labai “sugrieszijo” 
paimdama szliuba pas skvaje- 
ri, vieloje bažnyczioje prie al
toriaus, Paulina Vrenkoviezie- 
ne, taip nusiminė kad in peli
kes dienas po yinezevoniai, no
rėjo papjant savo vyra su brit- 
va po tam pati norėjo atimti 
sau gyva st i.

Vrenkoviczius apreiszke pa
licijai, buk jojo pati kas vaka- 

verkdavo ir vaikszcziojo 
o 'kaimynai isz jo- 

zaūdijo, kad 
szliuba, priek tam 

tankiai kerszimlavo savžudins- 
ta ir nnžudinimu savo ketver
tus vaiku. Mat V re n ko vieži e- 
ne buvo naszle kada iszlekejo 
antru kartu.

Bijodamas kad jojo motore 
neisZpildytu savo kerszto, vy
ras ta nakti atsikėlė isz lovos 
ir atsisėdo ant rakinezores ir 
pradėjo snaust. Tame paszoko 
isz. lovos jojo pati, pagriebė 
britva, priszoko prie vyro ir 
pradėjo ji pjaustyt. Insiutusia 
molt ere apmalszino, 
jam buvo perpjovus gerkle ir 
supjuusczius veidą. Palieije 
pribuvo ir nuvožė motore iii 1T- 

ofibutl. ”KdrrntS’‘ir savo su- 
sipjanste, bet iszgis kaipo ir 
josios vyras.

ras 
nusiminus, 
sios s 
skva’jeri

ome pas 
priek

norints

savo

BOB-DEMPSE PAGULDĖ 
DU BANDITUS.

New York. — Mrs. Mare Ry- 
gel, žino kaip apsieiti su ban
ditais, 
jaja, novos 
kambarius ant ramios 
in jaja revolverius su paliepi
mu iszkel'ti rankas in virsz.u. 
Bet Mare iszkele ranka taip 
staiga i, 'kad kumszcze pataiko 
in žando, kad vienas isz bandi
tu sukrito kaip negyvas ant 
grindų o kita pradėjo vytis 
lauke. Palieije suėmė ir antra, 
o kada stojo priesz magistra
to, Mare ir kitam apdovanojo 
kumszczia, net ir antrasis atsi- f r B
gule ant grindų be žado.

neš ka<la du atėjo pas 
jeszkodami kelis 

, atkiszo

kuris paliko

PALIKO VAIKUS 
TUSZCZIAM NAME 

BE VALGIO PER 
TRIS DIENAS.

Milwaukee, Wis. — Kaimy
nai pranesze palicijai apie tūla 
beszirdi tęva,
vaikus tuszcziam name ant 257 
Devynioliktos nlyczios, be 
maisto ir vandens per tris die
nas, su paliepimu, idant vaikai 
neiszeitu laukan. ,

Fredas 10 metu ir jojo bro
liukas Charles Beckard, 7 mo
tu, likos surasti tuszezdam na
me per kaimynus kada girdėjo 
name verksmus vaiku, 

sirszalusiuis

nlyežios,

iszba- 
dejusius ir sirszalusius, ku
riuos paėmė po savo apgloba, 
o palicijai paliepė sujeszkofi 
tėvu.

Beckard pardavės namu ir 
rakandus po mireziai savo pu- 
czios, apsigyveno kitoje daly
je miesto visai nesirūpindamas 
kas atsitiks su vaikais. Vaikai 
sake, kad per tris dienas nieko 
nevalgo ne negero ir bijojo te
eiti laukan idanit juju nenu
baustu tėvas jaigu kada su- 
gryŽtu adgal.

Sudže prispyrė tęva mokėti 
vaikams mėnesinė ant užlaiky- 
ipo ir dabar jieji gyvena pas 
savo dede.

I
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UŽVYDIMOTERE NORĖJO 
PASITIKRINT APIE TEI
SINGUMĄ SAVO VYRO.

APGAVO MOTINA
DUKTĖ PAĖMĖ VISA 

TURTĄ NUO MOTINOS, 
ATIDUODAMA JAJA 

IN UBAGU NAMA.

AVilmington, Del.
Fannie Kron, 66 metu pabėgus 
motore, užvedė teismą priesz 
savo (lukteri Mrs. Gizella Alt
man, buk jiji prikalbino jaja 
apgavingu budu atiduoti* ja'i 
visa savo turtą, kuri paliko 
motinai mirasis 'ąunus. Kada 
dukrele turėjo visa turtą savo 
rankose, po tam nuvožė palie
gusią motina in prieglauda dek 
ubagu idant jai nebūtu sunkė-

— Airs.

L

Varszava. — Geležlkelio tar
nai neszdąmi sunku kupara 

age nito Bogovs- 
staiga i paleido ir kuparas

) lakele v ingo
Jc i o, 
nukri'to tropais žemyn. Isz kn- 
paro davėsi girdei moteriszkas 
kLiksmas ir dejavimas. Palici- 
jo subėgo da-žinoti kas tai bu
tu, mrvnydami kad Bogovskis 
yra kokis kupezius 'ba'ltojo la

J)G* DaM’irdu's apie tai kita *voro jr t nujaus ji aresztavojo, 
L.'LL .... __ ', nu
važiavo in prieglauda ir parsl- 

, pas 
gyvena*

Turto buvo snvirszuin penki 
tukstaneziai doleriu. Sudas pa
liepė nesavzin ingai dukrelei 
sugražinti motinai pinigus.

d riki o Beria Levinskieno

veže sena motinėlė namo 
kuria dabar malsz'iai

‘>0 metu

TĖVAS PRIVERTĖ 15 ME
TU DUKRELE ANT APSI- 

PACZIAVIMO KURI NE 
NORI GYVENTI SU 

VYRU.
Philadelphia. — Penkiolikos 

metu Rože Morelli, kuri apsi- 
vyravo priverstinai trys mene
siai adgal, dabar jeszko per
siskyrimo - nuo savo
vyro Juozo, kuri neapkenezia 
ir nenoiį juoiji gyventi.

* Prie'žast'i•pakluoda sekanezia: 
“Asz jojo nemyliu, nemyliu jo
kio vyro, mano Ievas privertė 
mane idant už jojo tekeczia, 
kad galėtu ait si k ra tyli nuo ma
nes ir nemai’tyti, asz nenorėjau 
už jo teketi. Priek tam jojo 
motina nuolatos ant 
bardavusi ir 
muszdavo. “

Rože nenorėjo sngryžti pas 
savo vyra, todėl paliepė pro
kuratoriui užvesti teisina ant 
persiskyrimo.

iVgenlas iszsikalbinojo, buk 
ku'paro tuvi tiktai 1 ‘sem po
li U’S ’ ’ 
duoda kromininkams, bot kada 
palieije atidarė kupara 
jame jauna ir paltogia motore, 
kuri Imvo pusgyve ir verkenti.

“Mano paežiule!“ suszuko 
BogovjJkis ir pradėjo bueziuoli 
aszarotus veidelius savo pa
ežį u les.

Paeziule pro verksmus pasa
ko palicijai, birk nuo kokio tai 
laiko pradėjo užvydet savo vy
rui, nužiūrėdama, buk jisai va
žinėdamas .po miestus, gal su
sidraugavo su kitoms mole- 
roms ir totjel pasislėpė kūpa re 
idant ji sekti ir persitikrinti 
ap'ie jojo isztikimysta del jo
sios. Moterėlė prižadėjo ateito
je seilėti namie.

I uri 
savo

’tiktai “ 
'tavoro, koki par

rado

nėk ar (a
manės
mane

STATIS BARAKUS DEL 
STRAIKIERIU.

Pittsburgh. Anglekasiu 
unije pradės statyti barakus 
del 500 straikuojeneziu angle
kasiu szeimynu, kurios likos 
iszmestos isz kompanieznu šlu
bu, o ant žiemos neturi kur pa
sidėt. Kontraktai ant baraku 
jau likos iszduoti.

TURCZIUS INŽENGE 
IN KLIOSZTORI, JOJO 

MOTERE TAIPGI.
Bilboa, Iszpanije. — Turtin- 
, l)Ovaike pora, ‘žymi tarp 

augsztos kilmes žmonių, nema
žai nustebino savo pažinsta- 
mus ir gimines kada apreisz
ke, kad persisk'ire vienas nuo 
kito inžengdami in kliosztorius 
ant viso gyvenimo.

Yra tai Lucianas Zuburia, 
advokatas, turintis 

po visas dalis 
miesto ir jojo pati Carmona de 
Zuburia. Zuburia jau tekelia
vo in Ryma in žengti in Jėzui
tu zokona, o jojo pati iszvažia- 
vo in Burgosa, kur inžengs in 
moteriszka kliosztori.

g’a bevaike pora

turtingas 
visokį turtą

W. D. BOC2KOWHKI, Fre«. A If
F. W. BOCZKOW8KI, lAIUr

RELIKVIJŲ
MOTERE APGAUDINĖJA 
TAMSUNELIUS, UŽDIRB-
DAMA GERUS PINIGUS.

MOTERES DVASE
RODOSI KAS NAKTĮ ANT 
STOGO FABRIKO; KONIA 
VISI GYVENTOJAI JAJA 

MATE.

Stzis k 7 /4 4 H
nuo keliu sanvaieziu

apie pasirodymu dvasios 
stogo 'maszinu fabriko 

Unia” kuri yra pasirėdžius
numinu

vraV

Cholmnas, Lenkije. — 
miestas 
nieko daugiau nekalba kaip 
tik 
ant 
< <
baltai ir su ilgais plaukais. 
Daugelis žmonių mate taji ne
paprasta regėjimą, kuri szoka 
ant sitogo ir iszdarineja viso
kius nepaprastus krutėjimus.

• Ant galo insimaisze in tai 
pailicije, kuri nieko negalėjo 
isztyrindt pridžasti pasirody
mo moteriszkes dvasios.

Akyva yra, kad, kada moto
ro kyla in debesius po pusiąu-

ISZ LIETUVOS

KAUNAS SKUNDŽESI 
TAUTU LYGAI.

Geneva. — Lietuva nusiun
tė skunda in Tautu Lyga prie
szais Lonkijo, kad toji uždare 
Lie’tnviszkas mokslaines ir 
a resztavojo 
niujo, novos už tai, kad Lietu
viai agitavojo priesz Lenkije.

mo'kslaines 
daraktorius Vil

SOVIATAI DAVE ATSTAU- 
KA 44 PRIESZAMS.

Moskva. — Keturosdeszimts 
keturi komunistai likos isz- 
braukli isz Gentralisz'ko Komi
teto už lai, kad agitavo prie- 
szais valdžia ir pa'kurstinejo 
žmonis prieszais Soviatus.

Tarp i szlt remtųjų randasi 
Preobrejenski, Sorebuiakov ir 
Sharov, /pagiUlbinlinl^aii Troc
kio, kuris taipgi likos isztrem- 
tas isz Komunistu Internacio
nalo.

Preobrojenski

PALEIDO VISUS 
LIETUVISZKUS

KALININKUS.
V a raza va. — Ma rszalka J uo- 

zas Pilsudskis, lanlkydamasis 
Vilniuje ana diena, paliepė pa- 
liuosuoti visus Lietu viszkus 
politi'kiszkus kalininkus, kurio 
radosi Lonkiszkuose kalėji
muose. Polit'i'kieriai tame mato

nakt, viduryje fabriko duoda
si girdėt nepaprastas baladoji- 
inas rodos, kad kas iszverte ve
žimą plytti ant stogo- Moteres 
dy^sp vis pasirodinėja nak- artimesnių sutaiką tarp Len-

I
Si

timis. kijos ir Lietuvos.

Moskva.— Tn Viliana (Lat
galoje) atėjo kokia tai .rnote- 
riszke su relikvijoms szvontu- 
ju,'kuri per keliolika molu isz- 
bnvo pas t ūda popa už gaspadi- 
ne- Toji molteriszke tupi su sa- 
vi'in relikvijos ir uždiį‘ba ant 
ju gerus pinigus.'Jiji turi net 
ketures tokias relikvijos: Szv. 
Andriejaus misingini bliuda 
isz kurio pana Manija valgo; 
arkaniolo Galbrieliaus plunks
na isz sparno Ikur.i pamoto kal
bėdamas P. Marijai apreiszki- 
ma ir to asilo pusna-gius ant 
kurto Jėzus jojo bėgdami isz 
Egipto.

Pagal kožnos relikvijos 
szvontuma reike mokėti už pa- 
bueziavima ir prie ju pasimel- 

l’ž pasimeldimą prie 
vienos relikvijos reike mokėti 
tik po 50 kapeikas, bet prie ki
tos net visa rubli.

Tamsnmcliai plaukia būriais 
pas 4 a ja apgavikių ir laukia 
kantriai savo eiles pabueziuoti 
taisės “szventeiiybes” ir no
ringai moka pinigus. Ir kaipgi 
žmones 'notikes, in taisos 
“szventenVbes,” • 7

do buvusi gaspadine -papo!
BADAI ITALAI GEIDŽIA 

SUKELTI BALKANUOSE 
KARE.

Viednius. •— Studentas Agi- 
adh Bebi, isz EI. Bassau, Alba
nijos, puikiam kotelyje Prago
jo, Czekoslovakijoj, patemines 
minister! Zeira Bay, kuris ne- 
senei pribuvo apimti savo (liū
sta, szove in ji du kartus, po 
tam pasidavė pats in rankas 
palicijos.

Ministeris įniro kelionėje in 
ligonbute. Buvo jisai szvoge- 
ris Abmed Bey Zogu, preziden- v - -to Albanijos. Žadintojas pri
buvo isz Rymo iszpi'ldyti savo 
užduoti, badai pakurstintas 
per Italijos diktatorių Musso
lini.

Ant Balkanų vela gali kilti 
baisi kare in kuria gali insi- 
maiszyt visa Europa.
ADVENTISTAI PRANA- 

SZAUJA BUK KRISTUS 
ATEIS ANTRU KARTU 

ANT ŽEMES.
— Pabaiga svieto 

volą likos iszpranaszabta, bet 
tuom kart per Septinta Diena 
Adventistus, kurie laike savo 
seimą czionais praeita sativai
te. Savo pranaszavimus ima 
nuo visokiu ženldlu ir svieli'sz- 

a't si tikimu kaip: viesulus, 
drobejimai žemes, vulkanu at
sigaivinimas, politikiszki neri- 
maseziai ir kiti atsitikimai ku
rio reiszke prisiartinanezia pa
baiga svieto. Maurice Tiecho, 
vienas isz “apasztalu” prana- 
szauja, buk Kristus ateis būry
je aniuohi taip dideliu debe
siu. Teisingus pasiims su sa
vim in rojų, kur gyvens 1,000 
metu, po tam sugryž vela ant 
žemes ir gyvens linksmybėje.” 

Adventistu sekta atsirado
* /

RASTAS ŽMOGAUS 
LAVONAS.’

Tarp Gubernijos ir Meszku- 
eziu I.’! kilometru nuo Szinuliu 
tarp Beniu rastas žmogaus la- 

, nes ai- 
Zuiones,

venas. Eina tardymas
menvbe nenuustat vta.
ten gyvenantieji tvirtina, kad 
tai yra kieno nors užmusztas 
irtyczia padėtas ant geležinke
lio begiu.

I I I ■ VI» ’’#1

labai

39 METAS 
r T-L-- — J'1- —3

T A URAGES SUKILĖLIAI 
LAIKOSI MISZKUOSE.
Tauragėje buvo aresztuota 

sz viso 131 asmuo. Tsz ju buvo 
60 darbininku (o Elta imdavo, 
kad darbininkai sukilime ne
dalyvavo), 400 amai ninku, 10 
ūkininku, 10 szauliu, o kili in
teligentai. Bet dauguma suki
lėliu da norą suimta ir jie vis

d i iria.

iu isingin i
Marija valgc

kozuos

hadai

Paryžius.v

k u

in 
jaigu juos ro

apaszbalu’’ prana-

Washingtone J 863 mete ir 
sziadien juju randasi apie 250,-
000 sariiiriu.

PER SUNKUS 
UŽSIĖMIMAS.

— Ddl ko tu utbagauji? 
-r- Ba noriu valgyt.
1 Tai dh<bkie.

Kiii.pl M^bh f iii <la dau-
giau noriu valgyt. * K

Toks paprotys už- 
musztus ant begiu padėti buvo 
... „i paplitęs 1923 molo kai 
viena karta net keturi tokie in
gy velia i rasti ant begiu užmes
ti. Užmuszejai, norėdami nuo 
saves kaltos pėdsekius nutrin
ti, dėdavo savo aukas ant be
giu. Anais metais daug tokiu 
užmųszimu buvo vis dėlto 
ankseziau, ar vėliau iszaiszkin- 
ta. Keikia manyt, kad ir dabar 
kaltininkais bus surasti.

NELAIME DOTNUVOS 
STOTYJ.

Pasijudinus isz vielos t r 
kiniui Nr. 22, pilietis Dauseika 
aį)ie 50 metu amžiaus norėjo 
suskubt n vagonu. Taczian pa
slydus kojai, nelaimingasis nu
puolė ant begiu. Dauseikai nu
pjauta kairines rankos delnas. 
Nukentejusis t buvo kilęs isz 
Sulcevos palivarko, Krakių y.

an-

SPROGUSIOS BOMBOS 
AUKOS PANEVEŽYJ.

Kauna#,. — Rugsėjo 21 diena 
apie 11 valanda per szaudymo 
pratimus 4 pėstininku pulke 
Pane vėžy j del neatsargaus var
tojimo sprogo szompoline gra
nata, kurios sunkiai sužeistas 
vienas karininkas ir vienas ka
reivis ir lengvai vienas
ninkas ir 13 karieviu. Sunkiai 
sužeistasis karini Ūkas neatga
vo sąmones, 12 valanda mirė.

kari

KIEK KAUNE RANDASI 
VISOKIU BIZNIU.

Paskutiniais
daviniais Kaune buvo: 12 
spaustuvių su 280 darbininku;
2 litografijos su 42 darbinin
kais; 1 fotocinkografija su 10 
darb.;,3 kartonu dirbtuves su 
206 darb.; 2 popierių dirbtuves 
su 14 darbininku.; ; 
fabrikai su 95 darb
fabr. su 58 darb.; 6 mėsos per
darymo instaigos su 37 darb.;

regi set racijos 
Kaune buvo:

k maszinu
4muilo

9

------------------ ----------------------- ---------------------------- ---------------

1 elektros stotis su 184 darb.-, 
6 tabako fabrikai su 398 darb.;
3 dogtuteu dir-vos su 203 darb.;
4 metalo dirb-vos. su 373 darb.;
3 avaliniu dirb-ves. su 192 
darb.; 6 audiniu dirb-vos. sn 
206 darb.; 10 lentpjūvių su 171 
darb.; 4 malūnai su 58 darbi
ninkais ir 1.1. Visame Kauno 
mieste yra i n va iriu rusziu pra
mones bizniu 101, su 3,355 dar
bininkais.

SUĖMIMAI.
Vieszintai, Panevėžio aps. — 

15 diena Rugsėjo menesio nak- 
ti arosztuoti Vieszintu valscz. 
virszaitis Sziaueziulis, Panevė
žio apskr. tarnybos narys Stro- 
lia ir kiti.

Spėjama, kad a regztai pada
ryti sanryszyj su Tauragės in- 
vykiais. ‘ •
LEKIOTOJAS SUSIŽEIDĖ.

Kaunas. — Rugsėjo menesio 
24 diena, apie puse dvyliktos 
valanda karo aerodrome besi
keldamas lekiotojas Moczi li
kos valdomas naikintojas 
kliuvo eksadriles orlaivio.

Naikintojas apdaužytas, ket
virtos eskadriles eroplano nu
laužta sparnas. ‘

Lakunaš Mocziuka'^ižeistas; 
beLpavojaus gyvybei nėra.

uz-

• • •dar laikosi miszkuoso apie Jur 
barka. Vietos gyventojai remia 
juos maistu ir kitais reikalin
gais dalykais, 
juos neinveikia 
neszanna, 
k a ri n i n kai
Viena diena 
iszejo 
aulomobliais

kareiviai
IS 

nepadaro, 
part izanai

Kariuommn- 
nes 

gi vieni Smotom 
nieko 
szitie

isz miszko, invažiavo 
Jurbarku n, 

ginklavo policija ir vėl iszva 
žiavo. Lietuvos laikraszcziams 
uždrausta apie tai raškyti.

DK-

STATISTINES ŽINIOS APIE 
BEDARBIUS.

Sziu metu Vasario menesi vi
sose savivaldybėse Lietuvoje 
buvo užsiregistravo bedarbiai: 
2989 vyrai ir fX)9 mot ores. Ko
vo menesi — 3,620 vyru ir 909 
moterų, Balandžio — 2,276 vy
ru ir 781 moterų, Gegužes 
314 vyru ir 159 moterų, Birže
lio — 867 vvru ir 498 motoru, 
Liepos — 378 vyru ir 137 moto
ru, Rugpiuczio — 102 vyru ir 
46 moterų.

SUS ISZIAUDYMAS TIES 
KRETINGOS MIESTU.

Rugsėjo menesio 10 diena jio 
2 valandai Kretingos miesto 
nuovados virszininkas Grvža-, 
tikrindamas su szauliu rinkti
nes vadu sargybos, miesto jia- 
krasztyj už kapiniu sutiko 3 ne 
pažystamus vyrus,
nuovados virszininkui 
de laba ihtartini ir jis užklau
sė, kur jie eina. Gavės atsak) - 
ma in Kulius, nuovados virszi
ninkas suriko: 
kas auksztvn!

iminant ie.ii
pasirc-

Stok!“ “Ran- 
po ko nej)ažys- 

tamieji kelis kartus iszszove in 
juos. Nuovados virszininkas 
Grižas sužeistas 3 szuviais in 
koja, szona ir in vidurius ežia 
pat vietoje ir krito, o rinktines 
vadas pasileido piktadarius 
vytis, teczian piktadariai pasi
naudoję grioviu, kurmais ir 
nakties tamsumu 
darni pabėgo ir kurmuose j>a 
šlepe. Iszgirde szuvius, in in- 
vykio vieta tuoj atbėgo netoli 
sargyboj stovėjęs szanlys, jioli- 

bet tamsia nakti ir dar 
krūmuose sugauti nepavyko. 
Piktadariai nubėgo Latvijos 
sienos link (siena apie 14 klm.) 
Apie invyki tuoj buvo jmanosz- 
ta Palangos policijai ir jiada- 
ryta visi kiti reikalingi žygiai 
piktadariams sugauti. Rugsėjo 
menesio 11 diena apie! 11 va
landa nuovados virszininkas 
Grižas, neataves sąmones mirė. 
Vedama kvota.

ei,ja,

4 4

le urmą is 
atsiszaudv- 

si-

GALVA UŽ GALVA.
Kaunas. — Sziu metu Va šo

rio 15 diena Vieszintuose girta
vo Smiliuku kaimo gyventojai 
sentikiai broliai Szorochovai ir 
Savinas Dorobejus. Visa diena 
iszgirlave, vėlai vakare gryžo 
namo. Prie namu Jonas ir Arti- 
mejus Szorochovai 
Savina laikyti, o
nas Szorochovai su kirviais su- 
kalde Savinui galva, kuris ežia 
pat mirė.

Kariuomenes teismas Petrą 
ir gna
mirtimi suszaudant,

sugriebė 
Petras ir Ig-

Szorochovus nubaudė 
o Joną ir 

Artimeju Szorochovus po do- 
sunkiuju darbuszimti metu

kalėjimo.
Vyriausias Tribūnas atmetė

įttVAihetkHiju skiiiltįĮus, i r bau:-
me bus invykdyta.
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r ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

r
t
!

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
Automobiliai su kožnn metu 

daugiau prasiplatina po Ame
rika taip, kad juju radosi 102(> 
mete daugiau kaip 20 milijo
nu, arba vienas automobilius 
dvi kožno s/.csziu žmonių. 
PmmsyIvanijoj in ‘laika septy
nių numesiu nuo naujo meto, 
juju randasi 1,009,7)22 
vienas <

arba 101,777 daugiau 
kaip praeita meta. l ž laisnus 

surinko

i .i. •

I

MOKYS ITALIJOJ.
Bert WesterfieldRa v

SAULE

užimtas visokiais roi-

pasidaro

KAIP MIRUSI ŽMOGŲ 
PAŽINTI.

szeszi ii Dr. 
profesorių 
m i jos Yale

mu.

arba 
lei ko7.no penk i u žmo

na

poli i t i kiškos ek< mo
lini versitete, likos 

paženklintas profesorium Wa- 
shinglono universitete Italijoj, 
kur mo’kis Italus ekonomiško 
gyvenimo.

Penney Ivanije surinko $24,- 
707, 880. O kur padotkas'nuo 
gazolino

langeli pertrauLenkije po < 
ku ant galo buvo pasekminga 
gaut i 70 milijonus < 
skolos nuo Amerikoniszku 
bankieriu. 
milijonus doleriu verties bun
du. Charles S- Dewey, 
bininkas Suv. 
torio skurlio, 
savo <

loleriu pa
nuo

Ameriko paleis 47

pagial- 
Valstiju m iii i s- 
padekavojo v 

HZ

liūsta, apimti dinsta fi
nansų rodininko Lenkijoj.

Oi los flaperkos, ko josios 
neiszras! Sztai llarrisburgo 
flaperkos pradėjo kramtyt ta- 

cziu. 
pardavėjas

flaperkos, 
Sztai

Vienas tabokos 
sako, buk flaper

kos ateina iii sZtora, nusiperka 
“ežiu”, insideda in burnelių ir 
kramto kaip Airiszis. Viena 
flaperka atėjus in cigaru szto- 

net užpyko
kada jiji paprasze 
kramtyt, o jisai vietoje 
pa<lav(> jai gurno.

Baka

ra

’ *

ant pardavėjo, 
tokio 
ežiu ”

k a
. <

Persiskyrimai vedusiu poru 
aplaikyt'i ki'toj valstijoj, 
Pennsylvaiiijoj yra 
žinli per Pennsylvania, jaigu 
ypata gyveno visados Pennsyl- 
vanijoj. Taip nusprendė Do
mestic Relations Sudas teisme 
ant persiskyrimo Jack Kaplan, 
kuris gavo persiskyrimą Rono, 
Nevadoje, nuo savo paezios gy- 
venanezios I’ennsylvanijoj.

nuvažiavimo

o no
nepripa-

Ant nuvažiavimo delegalu, 
kurie perstatė szesziolika like- 
jimiszku >zaku Kinuose, 
re ant savo 
Sliangliajuj panaikint i 

o in 'jn vieta
kri kszezioidszka 1 ikeji-

nutą
siusi rinkimo 

visas 
su t vei4t isza kas, 

viena 
ma. 'Pasai dalvkas turės dideli 
žeiiklyvinim ant ’ viso svieto. 
Sziadien Kinuose vargina tuos 
žvaira-akius visokį misijonie- 
riai pasiulindami jiems savo 
tikėjimus ir iszpažinimus,
kivip: Anglikai, Vokiecziai,

ir 
Anglikai,

Amerikonai ir kiti. Tosios ti- 
kejimiszkos szakos kovoje ir 
peszasi tarp saves, o tasai var
gingas Kinetikas nežino ka da
ryti ir koki ti'kejima sau iszsi- 
rinkt. Naujas planas Kiniszku 
mirijonalistu turi tikslą suor
ganizavo! kata'Jikiszka bažny- 
ezia.

A na

mvna 
geide

kožnas

diena Richardas llencv 
isz San b’rancisco užvedė teis
ina ant persi.-ikyrimo nuo savo 
paezios, su kuria-pergyveno 44 
melus drauge, iszaugino szei- 

ir turi anūkus. Hency 
persiskyrimo nuo pa

ezios kad už daug ant jojo iie- 
žiuvavo ir nedAvinejo jam ra
mybes ant senatvės. Isz pra
džių manyta, kad sudže senu
kus sulaikius, bet ant to nesu
tiko ir juos perskyrė.

Dabar senukai eis
savo keliu. Jisai pasiėmė pini
gus ir dita artt loto ant 'kurio 
Įįastivtc savo nameli ir sena ra- 
kinezore. Daugiau įlinko nerei
kalauja. Eis gyvenimo keliu 
pats vienas lyg grabo, be savo 
drauges piįc ^zouo. ,

gyvens pati namie, 
|(»t i sau malsziai ir 

maustyti apie kvailumą ir ne 
bus kam su jaja pesztis už nie
ką.

Bet ar senukai bus tuom už- 
ganadiiitiAr mintys praėju
sio gyvenimo jiems duos mal- 
szuma savžiiies? Ar laikas per
gales juju pasisziauszima ir 
puikybe kurio negailėjo apnial- 
szyt arba pasiduot viens kitam 
ir gyventi sutikime ant 
ves? Lai'kas parodys.

Mot ere 
kur gales sei

Žmonos neboja mirties; Kiek 
i kas metai irirsgta žmonių;

Gyvu žmonių palaidojimas.

• D-videszimtiis szimtmetis yra 
perdaug 
kulnis, kad rimini galvoti apie 
mirties problemas. Žmogus pa 
prašini pasidaro toslamentn, 
lipsi 
si'ba 
ežio 
voiiima 
juo tol 
žemiszkais dalykais rupini is.

Du bilijonai žemoj gyvonan- 
cziu žmoni u Ibe didelio susirū
pinimo lankia galo. Jie leidžia 
laika, kaip kaliniai kad leisda
vo Eraneijos kalėjimo, kuomet 
siautė teroras. Jie gyvai disku- 
suodavo invairius klausymus, 
nežinodami, kuriam 
pirmam su savo galva atsisvei
kinti.

Kas metai palaidojama apie 
40,000,000 žmonių. Vienas mi
lijonas tonu ‘žmonių mėsos, 
kraujo ir kaulu tampa užkasta 
in žemo- ,Kas melai mums ten
ka atsisveikinti ant visados su 
savo 
pažinstamais.

I laiko ir mes nukeliausime ten,, 
niekas jau nobogryž-

j u toks

gini inemi s

senai-

Daugelio žmonių kurie atva
žiavo isz Lietuvos ai si veždami 
su saviim senas maldaknyges, 

nuo levu, giminiu
savimi

apla'i kyląs 
arba kunigu ant atminties, tu
ri jaises apiplyszusias ir he ap
daru. (leisdami užlaikyti ir ant t
tolinus laja brangia a'tminti, 
galite prisiunsli jaises in 
dyste, o 
geriau

laja
re-

Ims jum apdarytos da 
ne kaip buvo naujos. 

Zin(He sena knyga lai ne szian- 
dimiines, kuriose maldos ir po
teriai perkraipyti ir permainy
ti kad negalima suprasti ka 
žmogus skaito.

GYD1K15 SU ŽOLĖMS

Geriaurtlns budax Ryditis nu žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytos ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo invai- 
riaustas žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai ouo 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 iszgastięs, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys* 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata, 
ro, balt-liges ir t.t po 85c, pakelis 
Joigu kenti koki nesmagumą isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
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, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataioga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkur 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

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

H. BALL, Prcsidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

draugais, giminėmis ir 
Praeis dar kiek

isz kur
ta...

'Po'ks jau visu musu likimas. 
Be nežiūrint iii tai, kad mir

ką s d i o n i 11 i s r o i s z k i n y s, 
negali tikrai pasakyti 

mirt is.

lis vra
niekas
kas yra mirtis. Daugiau (o.
Yra atsitikimu, kuomet negali- 

, kur 'baigiasi gy- 
prasideda mirtis. Kar- 

ar

m a 
vvbe

pasakyt i
» o 
v ra

—:------------T"   idaugi szunes pasižymi nepa-1 
prastu uoslnmu, tai visai gali
mas daiktas, jog jie pradeda 
idau'gli, kai užuodžia numirėli.

Pažinimui mirusio žmogaus 
Britu daktaru komitetas reko- 
mf’iiduoja sziuos budus. Inpjo- 
vima rankos Itoj vietoj, 
daktarai paprastai įskaito pul
so greit įima. Jeigu žmogus yra 
gyvas, lai isz žaizdos (mat, ar
terija tampa prapjauta) pra
deda kraujas •bėgti.

J

Už ka jos ji myli
‘ --- 1''

Klausyk, vaike. Baigsis tuo, 
kad mums 
tavo siela...

n

4 4

prisieis nžmilszt i I 
Ar tu supranti, 

kad ji visai netinkh sziam pa
ti 'kitas gyvenimas 

neprieinamas. Neverk.’’

*

kur raidini.
mums

Taip kalbėjo žmones, kurie 
mylėjo ja ir omosi kankinti ir 
nžmu'szti ta ssela, nors jiems 
buvo gailflpjos, — lai buvo ste
buklinga, niki) siela 
ma

į

Jeigu 
krsujas nepasirodo, tai žmogus 
yra negyvas. 'Tos ruszies opo- 

eija, suprant'amas daiktas, 
it inkų darvl i t ilk daktarui.
Aitras kimias yra jau gana 
nas; jis susiveda prie to, kad 

ant lavono padedama, sakysi
mo, labai tvirtos go Mt vežios. 
Jeigu žmogus yra gyvas, tai 
toj vietoj, kur randasi gorsty- 

oda parausta- Tnnkini 
ten net pūsles atsiranda.

Treežias budus vra visai So
pa vojiligas, ir kie'kvieniam pri
einamas. Reikia tpaimti siūlą 
ir.su juo klek galima tvireziau

AMERIKONISZKAS 
AMBASADORIUS 

IN MEKSIKA.
Dwight Marrow isz Now Jer

sey, kuris per 12 metu prigulė
jo prie ban'kioPiu J. I*. Morgan 
& ('o., ir draugas prezidento 
(’oolidgio, 
ambasadorium in Meksi'ka ant suveržti pirs/Jta. Jeigu žmogus 
vieto's J. R. Sheffield 'kuris pa- 
dekavojo už taji (liūsta.

draugas 
li'kos ipa žen k lint as

ka d žmones bu-
*

n era

o'O

ežios rr,
$

yra gyvas, tai pirsztas prade
da'tinti. Jeigu po keliu valnn- 
du u'žriszimo pirsztas visai nu
pursimai no, tai žmogų galima 
skaityti negyva esant.

Jeigu pasinaudojama
tais budais,
pasa'kyti, ar žmogus yra miręs 
ar ne.

Tokios

tai tikrai
visais 

galiami

laikosinuomones
.Britu Mokslo G i Idos komite
tas. —K. A.

.   " -   v*- ■ *»""     ———

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

, net inka- 
iiniNii Žemifzkani pasauliui. 

“Asz neturiu turėti sielos... 
Bet kodėl gi a«Z gailiu turėti 
skilvi Ikeptuiis ir kitus orga
nus

o ne 
Bet kam 

Arba 0u, gal Imt, 
karaliene hjlzbieta

h’ilosofijai ežia nėra vie
tos, vaike, ir neturi nieko (ben
dra su reikalu... Ja gali tureli 
karalienes arba elgetos, 
vidutiniai žmones... 
las aiszku. 
laikai save 
arba Duze?!

Tuomet auna mergaite geru 
noru atidavė savo siela. .Ii ži
nojo, kad ji ne karaliene Elz
bieta ir ne Duze, ir nidkuomel 
nebus jomis. Savo paezios nu
sižeminime atidavė ji savo sie
la...

Ir taip stovėjo ji,
alkana

APSAUGOJIMAS AKIU 
LAIKE DARBO.

Darbininkai kurie dirba su 
pagialba olektrikiniu nitinin 
mnszinii ir prie visokiu tekelti, 
d aha r naudoja stiklus, kurie 
apsaugoja akis nuo smarkios 
szviesos, dulkiu 
s k ii'druczi ii.

ir plieniniu

tais yra įsunk u pasakyti, 
žmogus yra gyvas, ar ne. Sztai 
kod(4 yra manoma, 
tais tampa 
žmones.

Sakyti, jog ir musu laikais 
pasi'taiko nemažai tokiu atsiti
kimu, kad gyvi žmones tampa 
užkasti in žemo, vargu galima. 
Daktaras paprastai gali pasa
kyti, ar žmogus yra miręs, ar 
ne. Bet pasaulyj yra daug ir 
tdkiu kampeliu, kur prie miru
siojo nėra g 
pakviesti. 'Pen, žinoma, 
pasitaikyti tragedijų, nes pa
prastas pilietis, kaip jau 
kiau, ne visuomet gali pasaky
ti, ar žmogus yra miręs, ar no.

Pastaruoju laiku vėl pradė
ta m iri ies klausvmas 
šuoli. D r. E.
Brieslau universiteto sako, jog 
kai kurio Vokiocziu daktarai 
negali tikrai pasakyti, ar paei- 
ontas yra mires, ar no- Esą yra 
buvo atsitikimu, kuomet dak
taras pripažino pacientą miru
si, o tasai po kiek laiko atgi
jęs.

Londono daktaru suvažiavi
me buvo irgi diskusuojamas 
mirties klausvmas. 'Ten buvo « 
pa’tiekla trys budai, kaip pa
žinti mirusi. Suvažiavimo ko
mitetas raportavo, jog Angli
joj. »i t1 
yra tiesiog neinmanomas, kaip 
gyvo 
Bet osa nerviszkii žmonių

kad kar
pa lai dot i ir gyvi

galimybes daktaras 
Ten, žinoma, gali

sa-

mirt ies
Dr.

disku-
Pictniskv isz *

Amerikoj toks dalykas

žmogaus palaidojimas.
nu

raminimui ne pro szali ir visi 
t rys budai pavartot i.

Senovėj žmones-daug mažiau 
težinojo apie gyvybe ir mirti, 
negu sziadien yra žinoma. Už
siliko rasztai pasakoja apie to
kius atsitikimus, kaip belaido- 
jami žmonos atgydavo. Galėjo, 
žinoma, atsitikti, kad 'kai ku
rio žmonos atgijo tada, kai jie 
buvo palaidoti. Kokio likimo 
jie sulaukė, — apie tai nėra 
reikalo kalbėti.

Tie senovės , pasakojimai 
kartais in varydavo žmonėms 
tiek baimes, kad jie sugalvo
davo keiseziaiisiu'dalyku. Pav. 
Lady Garvagh savo testamen
te pažymėjo, kad pirm palai
dojimo butu jai gerkle per
pjauta. - ,

Pasakojama taipgi, kad se
novėj išsilaikydavo grabuose 
rasti kniupszeziomi's gulin- 
ezius lavomis. Arba gel, kad 
pas numirėlius išraugdavo na
gai ir plaukai. Tai, girdi, yra

senovės

inro-dymas to, 
v o palaidoti gyvi.

Bet, liesa pasakius, lai 
jokis inrodymas. Žmogus yra 
negyvas, kuomet jo -smagenys 
nustoja fun'keionuot i. J’aczian 
kilo's kūno ląsteles per kai ku
ri laika dar gali veikti. Jeigu 
veikia, sakysimo, plauku ląste
les, lai plauikai nepaliauja au-

Pravartu taipgi |iastebeti,
jog ne visi mokslininkai sutin
ka su tuo, kad numirėliui plau
ku.! auga- J u manymu, 
girnas barzdos” 
to, kad tankiai numirėlio oda 
labai susitraukia. O kuomet 
oda susitraukia, la syk 
esantys plaukai labiau iszsiki- 
sza.

Nous 
leidot i 
t ies 
vienam žinoti. Ur, 
saiko, jog dar visai nesenai at
sitiko toks dalvkas. Mirė mo
teris. 'Pa fakta pripažino dak
taras. Mo'ters lavonas lapo in- 
deta's iii gra'bh. Aplinkybes su
sidėjo taip, kad prisiėjo grabas 
atidaryti. 'Patai tapo padaryta. 
Susi rinkusioji t iesiog 
iszvirlo, 
kad gralio gulintis 
pradėjo 'krutėti.
nugabenta in ligonine ir iszgel- 
beta nuo mirties. I

Laike paskutines ligos su 
Amui Hold, pagarsėjusia artis- 
te’ 
dalykas. Daktarai pripažino ja 
mirusia esant. Dviem valan
dom praslinkus tapo' pastebė
ta, jog ji kvėpuoja. Daktarai 
dėjo vi'sas pastangas jos gy- 
vasli iszgelb(4i, bet veltui., Po 
trumpo laiko artisto nus'tojo 
kvėpuoti, ir szi karta aut visa
dos.

D r. Pietrus’kv vra tos nuo
mones, jog nėra tikra budo mi- 
rusd žmogų pažinti- Jeigu žmo
gus ne'kvepuoja ir jo szi rd i s 
neplaka, tatai dar nereiszkia, 
kad jis yra negyvas. Sakysi
me, nuo elektros su p u r tymo 
žmogus nustoja kvėpavęs ir jo 

pali'auja plakusi. Ta- 
eziau tankia) jis gali būti at
gaivintas.

Tarp, senovės žmonių bada
vo labai keistu 'budu mirusi 
žmogų pažinti. Pa vyzdžiui, In
dijoj buvo vei'sle. Indai mano, 
kad žmogaus'kūnas yra surisz- 
tas su sieila sidabriniu siulu, 
kuri tik tie szuno gali matyti. 
Jeigu siūlas iiutrn'ksta, tai 
žmogus mirszta. Prie mirusio 
žmogaus Indai atvesdavo szu- 
nis. Jeigu szunes pradėdavo 
staugti, tai būdavo ženklas, 
kad žmogus yra tikrai miros. 
0 staugti szunes, girdi, prade
da v o todėl, kad jie ipaste Vėda
vo nutrukusi gyvybes siūlą.

rszau-
paroina nuo

< t

susitraukia, 
susi t raukia, joje

yra d idol o retenybe pa
gyra žmogų, bet mir- 

))‘a'žymiai pravartu kiek- 
Pj(d ruskv

81.

kuomet 
grabe

s)ta bais 
jie pamate, 

lavonas 
Moteris tapo

irgi atsitiko nepaprastas

szirdis

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no sternpomis). Iszraste ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy-‘ 
dunloH už tokia pigia preke.

II

MALDA-KNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szultinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjinni litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. .. .

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25C 
puslapiu, baltos celiuloides apdare- 
lluis, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms....... $1.50

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke .........................................$1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekurčia naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz 
Jėzaus Kristaus....................

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso. . ..

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pusibudinimas ppje Apniislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszku būda.....................................10c

No. 198 Gromata arba Muko Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be m^su iszganytojaus Jeruzolimo. 
Užgyventose szalyse per katalikus,

57G

i
Mažas Naujas Aukso

........ $1.50
katalikiszka

Arcibrostvos 
Musu 
. .10c

10c

Žinoma, joki's apsiszviotes 
žmogus sziadien neliki, ? kad 
butu koks ton gyvybes siūlas. 
Jis. labiau yra linkės manytų Mw „___ w ______ ______
kad mirusio žmogaus kūnas p^u cejkHnt VuVzkėles"pakabina

sau, — malo- 
asz dova- 
y yvargsze,

, dre-\argsz<‘, szahvnti, 
banli, žilstanti...

Asz Įnirau nieku ir pasili
kau nieku — maustė ji.

Bet vis tiktai ji pajuto, kad 
sunkiau -pasidaro 

sielos ir

4 i

jai dar 
vent i, be 
jeszkoli jos.

Ji priėjo miszka ir tarė: 
Miszke, ar ne tu turi ma-

savo
xy- 

miejo

4 4

. siida?”
— “Ne”

— asz t min t ilki ai vien
miszko siela.”

Iii daugeli daiktu ir žmonių 
ateidavo ji 'ir ?klaii'sdavo- ju 
bot visi t urojo savo sielas.., .

Pagaliau ji atėjo in poetą, 
kuris gyveno tolyje nuo visu.

“Ar tie tu turi mano si(da, 
poetą, ta siela, kuria asz ati
daviau gyvenime ?”

Poetu szvelniąi atsake jai: 
Asz saugoju savyje visas sie

ktinos žūsta sunkiamo 
gyvenime,

no

4 4 

las, 
kiek vienos

kožnas nezloja ta gromata apsiūta in.

Užduoda tam tikra kvapą. Ka- kaipo , azkaphri.
' » ''j

«<

— suosze miszkas, 
savo,

mergaite, -

pasaulinėje sieloje.

savo
puiki ji buvo.

“Pasiimk ja 
niai tarė poetą, 
noju tau tavo siela.

“Ne, — pasiprieszino jauna 
asz palieku ja pas 

tave. (’zia jai goriau- Tegul ji 
luina tavo
Tu svajoji, kenti vietojo manos 
ir už mane... O asz galiu dabar 
iiiu/laiik'uii 
kiek vienos 
ir

žūsta 
dienos

negali pražydėti, pirma laiko 
mirszta... Nes asz niekas kita, 
kaip Dievo saugojimo vieta, 
visoms vvstanczioms ir su- 
triuszkintoms .moterų sieloms- 
Manyje jos visos tolinu gyve
na — ir liirdna siela puolusios 
moteries,

ir apleistos, ir parsiduo- 
danezios, sensta'iiezios ir kup
rotos, apviltos ir serganezios, 
paezios praszcziairsios ir 
ežios negražiausios... Ne 
nas moteries sielos atomas ne- 
pražusla pasaulio erdvoje. Nes 
tai, kas prakleda vysti gyveni
me — Dievas tuojau pat indo- 
da in poetos siela, kad tai ga
lėtu iszsiskleisti puoszniame 
pražydejime, pasiekt? savo ga
lutino, paskutinio grožio...

Niekas nežūsta. Sztai tavo 
siela, vaike. Pažink ja. Czin, 

sklei
džiasi žydedama. Ir jau beveik 
taip pat puiki, kaip karalienes 
Elzbietos ir Duze siela...”

Jauna mergaite vos pažino

ir jautrios imicstie-
t <‘S,

pa
vie

vaiko. Pažink ja
manyje, yra ji, auga n

1

toliau 
d ienos

tarnauti 
gyvenimui

žiauriai pri<‘voh‘i... Sekma
dieniais asz atoidinesiu in ta
vo, ne — in mano siela ir bu
siu vėl tuo, kuo asz 'buvau — 
pati savimi...

ateidinėk
— szvelniąi tarė

ui

— “'lai 
dieniais... 
poetą.

Ir ji (»me ateidinėti in ji 
gyvenimo be m pešt ingomis 

szvmiladieni u
v o

r i 1

1 ?

sekma-

sa-

valandomis. Ji 
gryždavo in savo siela, in savo 
svajones ir kancziirs, in savo 
aszaras, in save paežiu...

Ir ji m:rn\4layq: — “Paiki, 
netoli matu žmones, gimines ir 
bicziuliai! — Isz meiles jums 
persiskyriau asz su savo siela 

maža, silp
na-.. Ir sztai iszauga ji poet oje 
didele ir stipri ir grasina jums 
isz ten... Ir visa tai, ka jus už- 
muszeto ir atemete nuo manos, 
— užlaiko jis .puoszniame pra
žydejime... Paiki, melagingi, 
negeri žmones!... Kaip vietoje 
vienos nukirstos smako galvos 
iszaugilavo szimtas nauju, taip 
pražysta pnoszniu pasiputusiu 
žiedu musu sut riuszkintos szir- 
dys sieloje poetos. .Jame už
laiko Dievas 
los atomus.

Taip korszija poetą už gimi
ningas jam sielas užmiiszikams 
ir iszdavikams...

Keršytojas, 
musu,

Ir ji ma*ny<davq: —

ir atidaviau ja

T

pasaulinius šie-

ni/.laikytojas 
mes mvlime tave!

• ♦

Dr. 1'. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
—■ ""l^ll|,,l '—yr-     —■» — w         »
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Lietuvos Laisves Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME 

Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY

FIRMA instoigta nuo 1872
NEW YORK

•r

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—$----------------------------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau

<« M W V • 1 • t • 1 • "IX — 1 • i   del žmogaus kuris dirba ir C2edi.ua.del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas aliga su padauginimu Procento.

B ■■ ~■ '*.1— —  C 1 ■      ■—       ■- - -- ; ■ 'u-nnji *
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ir.su
C2edi.ua
czedi.ua
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opertskas
Sniegas paliovė krites. Ir be 

to jau szalta temperatūra dar 
labinu nusileido, puiku szalti 
pagalios pakeitė ūkanotos lie
tingos dienos, suspejusios gero
kai inkiret Amsterdamo gy
ventojams, vejas per viena va
landa iszvaike debesius, apvalė 
dangų, ir užtekėjusi saule 
skaiseziai sužibėjo dangaus 
lynej. Visa i 
pro t i sz k a s 
iszbego in gatve, 
pasigėrėt szviesiu, sveiku, nor 
ir szaltu oru, kiti pasirūpino 
ingyt szineles ir pradėjo cziuži- 
net ant ledo, kas paprastai su
teikė smagumo Olnndiecziam:'. 
Žmonos,
< Maudus, s

ramiais.

w - • * . . . - -- - - - - J nio 1
miestą apėmė be- ‘ 

džiaugsmus, 
skubindami

S

VISI

blogai pažystantieji 
kaito, juos esnut la

bai ramiais, bet jie klysta: 
Szventadieniais ir liuosu laiku 
Olandai pasižymi ypatingu gy
vumu. linksmumu, garsiai juo
kiasi ir szposauja. 5 
Venecija su savo begaliniais 

vi- 
prekybai,

-J

t

pagal viena plana pastatytu, 
bet iszsiskirianežili ypatingais 
pagražinimais, statyba ir daik
tais; rodaneziais užsiėmimus, 
skonius, palinkimus ir net na
mu savininku nuomone. Am
sterdamas tuo laiku buvo ingi- 
jos žydinezio laipsnio gerove, 
jo prekyba darydavo didele 
apyvarta, namai buvo puikia* 
ir turtingai papuoszti. Tarp ju 
buvo ypatingai iszsiskyre 
kitu van-der-Gassono
juose vieszpatavo tikrasai liuk
susas, pradedant nuo inurmuri- 
niu prieszkambario sienų, isz 
kur nusileisdavo laiptai su pa
gražintais tnrekliais. Visos sie
nos buvo apniuszlos gražia kle- 
jonka; stori kilimai donge 
grindis;

nuo 
namai:

tSAULE•f

CAMBODIOS NAUJAS

in Anglija, 
bevardini instru-

A įvažiavęs 
savo maža 
manta, vėliaus praminta noper- 
sku, parode vienam {molingam 
žmogui, kuris suprato, kad tas | • • • n 1 . M
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I * t

n 
I I 
i š : i

|i

VEDUSIEJI ILGIAU 
GYVENA UŽ 

NEVEDUSIUSI
naudingas daiktas pasekmin
gai prasiplatins. Nikalojus pa
rode savo iszradima vienai 
draugijai, inejo su ja in kon
traktu. ir per kelis menesis isz 
paprasto darbininko persikeitė 
in žinoma iszradeja.

Daug metu praėjus, kuomet 
Nikalojus ir Žakina apvaiksz- 
cziojo savo sidabrines vestu
ves, faktas labai paprastas O- 
landijoj, kuri pasižymi ilgu sa
vo gyventoju amžium, jiedu 
iszgirdo, kad esą atkasi* Gerku- 
lanunio ir Pompi'jos griuvė
sius, kur tiedu miestai pražuvo 
nuo iszsiveržiisiu isz Vezuvi
jaus pelenu ir lavos — iszlirpu- 
sios žemes, ir kad skaieziuje 
indoniiu radiniu rasta pilnai 
dabartiniams laikams pana- 
szus noperstkas, kuri esą but il
ga įima. paskaityt už naujausia 
iszradima. Geri seneliai*, lape 

pardavė fiimnet
i apie saV’o 

jaunyste savo praanūkams’, kii- 
rie isztrauke isz jo sekanti pa
mokinimu: “ 
po menuliu, ir niekuomet 
neverta nusimint.”

savo iszradima

amžium

s
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BALTRUVIENE I

Iszmincziai tatai jau senai 
t virt indavo, bet senberniu ir 
senmergių i n t aka pasaulio gy
venime iki sziol buvo daug 
st ipresne už szia iszniiuti. Da
bar statistikos
jau inrodyta, kad ved<* apytik
riai iki sze-sziu ir net iki <le- 

ilgiau gyvena

skaitlinėmis

szimties melu
kaip nevedi*.

Szlni koletas szios statisti
kos skaitmenų isz kuriu kiek-

KARALIUS.
naujas

llazlelone dvi merginos, 
Bambliais piszkino naktimis

si ori
kilojo kanalo- puseje 

ties langais tęsęsi sodas, kuris 
buvo prižiūrimas, kaip 
nas; akis žavėdavo jo alėjos ir 
takeliai, nubarstyti žvilgancziu 
geltonu, kaip auksas, smėliu, 
jo tuliponais, giacintais ir ane- 
monais paežiu invairiausiu ir 
ryszkiausiu spalvų nebuvo. To
ji, kuri buvo, kaip maža kara
laite, kurios dainavimas kadai- 
sia. buvo girdot 
vakaro, 
neteko; jinai atsidavusi savo 
vargui, savo nuliudimui, savo 
rupeseziiii; jos tėvas rustus ir 
si ragus taip-pal no vieno žo
džio neisztardavo. Visi tie tur
tai ir patogumai, kurie negali 
duot laimes, dar daugiau liūd
numo priduoda. Kaip jau nu
mato Nikalojus van Benszatin, 
ju bėdina meile negavo pritari
mo pas laivu savininką. Žakina 
perdaug
vo valdžia... Van-der-Gassenas 
buvo atkaklus.
piktas, jis vis-gi labai žiauriai 
pasielgi*, kaip ir daugelis levu 
panasziuose atsitikimuose. Se
ansai draugas buvo žiauria: 
iszvytas, ir Žakina tapo atiduo
ta po nužeminta giminaites 
priežiūra ir apie iszvytaji szir- 
dies dranga jokiu žinių neturė
jo. Iszlikima jaunoji mergele 
mokėjo kentet. Jinai tyczia pa
didindavo savo likimo žiauru
mą, gyvenant’, ' kaip belaisve 
savo kambarį uosi*, kuriu neap- 
leisdavo, ir nuleisdama save 
ant mandagaus, bet atkaklaus 
tyl(*jimo kaslink santykiu su 
tėvu. Jos dienos slinkdavo vie
nodai, nuobodžiai, bet jos at
kaklumas nenusilpda vo. Jos 
galvele buvo tolydžio palenkta 
:i(*s iszsiuvinejimu, vienintelis 
smagumas, kuri jinai sau leis
davo; tanu* jinai, kaip ir visos 
moterys anų laiku, buvo didele 
Žinove. Bet kuo daugiau jimu 
iszsiuvinednvo, tuo labiau ga- 
Imdavosi jos akys, ir tuo skau

džiau jinai durdavo savo plona 
balta pirszcziuka. A’iena karta 
jinai buvo priversta sustot: 
kraujo laszai, panaszus rubi
nui, uždengė jos veidą.

Karta pasitaikė, kad Žakina 
buvo viena, laikinai paliuosuo- 
ta. nuo kmopanijonos, neatski
riamai prie jos besirandan- 
czios; ja apėmė kartus nusimi
nimas ir liūdnumas. Jinai ap
siverkė, nesistengiant sulaikyt 
aszaru ir apriszo plona balisti
ne skarele savo nedidele, 
jausminga žaizda. Jau ne pir
ma karta jos darbas būdavo 
panasziu atsitikimu pertrau
kiamas. Gal-but, jos oda buvo 
delikatnesne 
moteris.

Jai dažnai prisieidavo mest 
savo darbu del insidurimu. Bet. 
tuomet su ja būdavo Nikalo
jus; jis ja suramindavęs ir pa
linksmindavęs. Ka jinai dabar 
beveiksianti, kuo užpildysianti 
savo laika taip liūdna ir nuo
bodu ? Apie tai begalvojant, ji
nai pajuto stipria rūstybe, nes 
jos akys susidūrė su turtingu
mu, kuris ja apsupdavo ir skir
davo nuo numylėtinio: visi tie 
paveikslai, sienų pagražinimai, 
graviūros, galbūt, dar branges
nes neg audimai, puikus mebo- 
liai su szilkiniais priegalviais, 
sidabrines vazos, 
kaulai, farforas ir didelis žem- 
lapis, kuriame szeimininkas at
žymėdavo savo laivu kelione,

1..!^^ X_! J_! 1......   »_
ir jma! Staiga tarp visu savo sva-

Monivong, naujas karalius 
('am'bodijos, I\iiii'joj# kuris ap
ėmė sostą po mirėžiai 
v6 karaliaus Si'sovalli. ('ambo- 
dia randasi Indo-Kinuose, po 
globa Prancūzo.

nuolatos
Na ir kaip girdot, tai 

tas in vyks,
Kad dovana neiižilgio alnesz 

ga rnys.
Da dauginu ten panasziu 

randasi,
Jau apie ja i sos eina visokis 

gandas,
O ir iii Malianojii atvažiuoja, 

pa kampos labdžioja.
♦ * ♦

Riczmande 
miesteli, 

l’žli'kau Lietuviu didžiausia 
dali,

Na irezimi ant keliu dienu 
apsistoja u, 

o valei per miestą vožliojau
M ištinau, reiki* gerai 

apsidairyt,
Idant Lietuviu pamatyt, 

Prie vieno namo priėjau, 
Ir luo'jaus szirdelo supratau 
Kada vaikina purvina 

painacziau 
'Tame durys atsidaro, 

>

GARBE DEL MOTERISZKO 
ADVOKATO.

Mrs. Oliver G. Bieber isz 
Uliicagos li'kiKs aprinkta sekre- 
lork.i advokatu susivienijime 
ant paskutinio juju susirinki
mo.

(lliver
salo- savo lo

randasi Indo-Kinuose
ir kad skaicziuje

su la ilki i maždaug (>3,

<•szposauja. 
su savo

kanalais ir placziu uostu,
siszkai atsidavusiu
isztikruju, kaikada daro inspu- 

tai dėlto.

r4

di ramaus miesto, o
kad ten nėra vežimu ir snsisie-

i valtimis
szalcziams

ir
savo nuo ryto ligi 

toji dabar tarsi žado 
jinai atsidavusi

pa s- 
pratry-

pat riarehais, 
maža, pasakojima

galimumo ilgiau

Po

kimus valtimis palaikoma.*'. 
Bet szalcziams užstojus ir 
upėms užszalus pakilu pužymo- 
tina reakcija, ir gyvenimas vir
te verda. Tatai indomus visisz
kai ypatingas reginys, 
vienas užsideda szineles, 
nesni susėda in karietas; vai
kai, sėdėdami žemuose 
muose, kuriuos judina su laz
dų pagelba, eziuožia tarp su
augusi uju ir beeziuožiant par
puola, bet tasai puolimas nepa
vojingas ir tiktai juokus isz- 
szaukia, in tjiermideli insitrau
kia ir rimti žmones; visur pa
kyla užimąs, triukszmas, juo
kai, kalbos; >u tuo linksmuniii 
gal susilygini tiktai Italu už
gavėnes. (’ziiiožimas ant szine- 
liu persiūto labai puiku regini: 
prityriisieji szineliu cziuožika- 
iižkereja vikrumu ‘kuriuo jie 
pergali visus savo mėgiamo už
siėmimo sunkumus; jie kvie 
czia jaunas mergeles paeziuži- 
net su jais panasziai taip, kaip sni, ligi kurio galima mylėt, no 
salonuose kviecziama in vaisa. 
Ta diena popiet Vasario mene 
syj IGS4 metuose keliavo labai 
simpatinga septyniolikos meili 
mergeli*, puikiai apsirėdžiusi: tamstos prasiszalint, 
jinai ėjo viena, ka tik dasilyte 
dama leda savo gležnutėmis 
kojelėmis. Žinoma, jai nosto- 
kuotu draugijos, jeigu tiktai 
panorėtu, nes buvo vienintele 
duktė van-der Gasseno, vieno 
isz turtingiausiu Amst(*rdamo 
laivu savininku. Jos malonus 
veidelis buvo labai užsimąstęs; 
jinai atmeti* mandagius visu 
tėvo draugu pakvietimus ir 
vengo draugystes paneliu.
iszkriklisiai eziužinejo tarp mi- 
niofi, >u kuria susidiirinm vik 
riai iszvengdavo, bet staiga jos 
žvilgsnis pasidarė gyvesnis, 
rausvi veideliai dar labiau pa
raudo, ir maža burnele nuszvi 
to szypsena: jinai iszvydo jau
na vaikina, paprastai apsiron 
gusi, bet tiesu, kaip ąžuolą, 
gražios iszvaizdos kuris cziuož- 
damas su szinelemls skubino ja 
pasitikti.

— S ve i k a, Ža k i n a.
— Sveikas Niką lojau.
Apsukęs rata, jis prisiartino 

prie jos, pagavo isztiestas in ji 
ranka ir, perkryžiavojes jas sn 
savo rankomis, smarkiai nusi- 
ire sn ja in takia, vengdamas 
minios. .Jiedu jau senai viens 
kita pažinojo. Nikalojus van- 
Benszatin buvo labai szi rd in
gai, beveik kaip giminaitis, 
priimtas van-der-Gassono na
muose, nežiūrint in tai, 
buvo bėdinas amatininkas. Bet 
tuo laiku in amatus žiūrėdavo 
su pagarba, be to, Nikalojus, 
siiniis laivyno karininko, už- 
mnszto muszyjo jurose, prigu
lėjo prie labai geros gimines, 
buvo puikiai iszaukletas ir 
amatu užsiiminėdavo tiktai isz 
vnrgo, bet ir tai jis iszsirinko 
viena isz dailės amatu — sulig 
ano laiko ypatinga amata bū
tent juvelyro. Jis buvo Liutono j lu stovėjo eiles nameliu,

Kiek- 
silp-

v • 
VOŽI-

Ji

kad

ta

atsitolino nuo

asz jus visur 
man reikalinga su

mokinys, labai talentingas, 
senai jau butu insteigos 
dirbtuve, jeigu liktai butu tu
rėjos leszu. Ant mdaimes, gera 
valia prisiimtos jo pareigos 
prarydavo visa jo kiliku uždar
bi. Truputi
užianezios minios, jaunoji po
rele pertrauke tyla. Nikalojup 
susijaudines ir maloniu balsn 
taip pradėjo:

—■ Žakina, 
joszkojaii,
tamsta pasikalbėt.

— Ak! meiliai tarė 
le, žavėtina savo tamsaus kai
liuko kepuraitėj, kuri stebėti
nai isz^kirdavo jos veido szvie- 
<yhe ir puikias malonias akis.

— Žakina, man reikia ingyt 
jegu... Mor turimi* paliaut vier. 
kita regėt.

Kodel-gi taip?
Todėl kad... asz jaueziu, 

kad pradedu tamsta
labai, ir tatai sudarysiu musu 
nelaime.

— .Jus, nuszkia, dar 
bai mane mvlite?

— Deja! nesitycziokit.... nė- 
jangi asz galiu iszmatuot laip-

merge-r*

mvlel...

uola

peržengiant sąmones ribų ? Asz 
kol-kas tiktai viename esu in- 
sitikrines ir tiktai viena te- 
svarstau: man reikalinga nuo 

pabėgi, 
kaip nuo viliojanezio pavojaus. 
Ar tatai pajėgsiu rytoj pada
ryt f Abejoju. Tatai reikalinga 
tuojaus padaryt. Asz norėjau 
su jumis pasiaiszkint, idant jus 
tatai žinotumei ir nekaltintu- 
mel mane, jeigu asz daugiau ne 
ateisiu....

Jauno vaikino balsas suvir
pėjo, ir jis 
kalbėt.

Žakina tvirtai ir ramiai al
ki rto:

ir tiktai

negalėjo daugiau

Dievo mano, del ko jus 
pats save kankinate, 
jau, kokia jus numatote nelai
me ?

Nik»ilo-
riamai

laJusli tėvas svajoja 
mist a už turtingo vyro iszleist.

Jinai pakraipė galva.
Tai labai galinias daik

tas, bet asz visiszkai apie kita 
svajoju. Apart to, asz esu vien
turte dūkto be motinos, labai 
iszpaikinta, ir jis niekuomet ne 
privers mane padaryt tai, kas 
inan nepatinka.

— Žakina! pagalvokite! 
tarkite žodžiu ant vėjo... 
jus maldauju...

— Asz rinitai kalbu.
— Ka-gi pagalios, jus, nori

te, idant tatai invyktu?
Jinai pažvelgė in ji meiliu 

patikimu žvilgsniu ir szypso-

no
asz

danut prasznaiiždejo:
— ( Jas pats tai žinot.
Jie paspaude viens kitam 

ranka; ju akys suspindėjo tyra 
meiles liepsna. Smarkiai jie 
eziuože ledu, perkirsdami orga, 
kaip pora paukszcziu dangaus 
platybėj. - «

Už trijų menesiu po to slap-
to Niką tojaus su Žak i na susi- 
žiedavimo miestas visiszkai 
pakeitė savo iszvaizda. Buvo 
labai karszta; ant kranto kana- 

nors

l)iivo pasitikėjusi sa-

Neimdamas

jonin Žal<imi iszgirdo kanale 
stipru irklo užima. Pradžioje ji 
in. tai neatkreipi* domes, 
kinus susiidomnvo if, 
misi ir niiszszluoszcziiisi akiA
priėjo prie lango. T5ii buvo Ni • 
kalojus!... vienas valtyje, 
pats ja valdydavo.

; liūdnai imsi- 
l)(*1 nnsiszypsojimas 
pasitenkinimą; b<* 

abejo, jis jau senai jos pasiro
dymu va'ktuodavo. Jis pridėjo 
pirszla prie lupu, duodant žen
klą atsargumo ir parodęs ma
žyti konverta (voką), kuri lai
ke* rankoj, davė suprast 
numvlet inai, kad 
perduot. Žakina žailk 
mu atidarė langu ir iszmete jau 
nam vaikinui szilku kamuo
liuką, palaikant 
Nikalojus urnai ji 
drueziai pririszo prie jo voką, 
paskiau, padaręs atsisveikini
mo ženklą, prasiszalino. Zaki
na tuo laiku pradėjo žiūrinėt 
paslaptinga siuntini. Stiprus 
vokas glaudo saVyj laiszka ir 

sidabrini, puikini pada- 
kurio vartojimo 

jaunoji mergele biekaip nega
lėjo inspet. Jinai atidėjo ji in 
szali, skubinant 
laiszka.
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jos Žakina, jis 
szypsojo, 
iszroiszke

maza 
ryla da iki a,

Žakina, 
tėvui. Užmirszkite

• •

jos besirandan-

bel

nogu pas kitas

dramblio

visa tai jai buvo neapkenczia-

kurs
Past (‘lie

savo 
nori jai ji 

> greilu-

ji už siūlo;
nutvėrė ir

perskaityt

pasiduokite savo 
mano. Asz 

nenoriu, idant jus dar verktu- 
met. Asz sziamo pasaulyje 
tamsta

<z szi amo 
atsisveikinu, 

leiskite man pasiūlyt
Tikta: 

jums al- 
mineziai kuklu menknieki, ma
ža instfumenta, manim tamstai 
iszrastu; kuomet dirbsite, užsi
maukite ji aut pirszto; jis ap
saugos tamsta nuo indurimu, 
kurie jums taip dažnai besiuvi- 
nejant pasitaiko... Deja! asz 
panasziu badu svajojau nute
kini musu jungtuvių žiedus... 
Sudie, Žakina, 
ma apleidžiu,.. 
m

Deja!

asz Amsterdn- 
Tikiuosi, kad 

Tamstos tėvas nimždraus pri- 
imbjums kuklia dovana nuo to, 
su kuriuo (langiaus niekuomet 
n opa s i matysi t e.

Nikalojus van-Benszatin.
Pabaigus skaityt sziuos,taip

, bet tikrai szi rd i n-. 
;‘iis žodžius, Žakina gailiai ap-

. “Tavo! tavo per am- 
susznabždojo jinai per

4 4

ne mano tutarima pakeist. Tu 
gali važiuot, o asz amžinai tė
ve sugryžlant lauksiu.”

Trims molams praėjus Žaki
na van-dor Gassen isztokojo už 
turtingo Szeffildo fabrikanto, 
kurio reikalai prasiplatino vir 
sam pasaulyj ligi Kinu rūbo- 
žias, kur pradėta pamėgdžiot 
jo iszdirbiniai. Kuomet jis pa- 
prasze

paprastus
O’ o 
siverke. 
žius!”
aszaras

) >

niekas neprivers nia-

Van-der-Gasseno Jo 
dūktos rankos, tai tas pasiūly
mas tapo priimtas su džiaugs
mu, 
gražesne, negu kad buvo, išž
eli (Įžia i pasirodė su jut) po ran
ka priesz visus draugus,

o Žaki na laiminga dar

ka priesz visus draugus, susi- 
rinkusin^ in vestuves. Bet isz- 
tetkedamft už turti|igo fabri
kanto, Žakina ne kibk nenusi
dėjo jaunystės prižadams, 
keliavo in bažnycziii su Nikalo- 
jum-van-Benszatinu, kuris isz- 
nido noperska, ir tasai kuklus 
iszradimas, meiles 'in'kvoptąs, 'I • • • 1 • • • • - ♦paclaru ji milijonierium!

*

nes

niekas no nauja 
esą

*
Filadelfijoj

GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIU SĄNARIU 
SKAUDAMU MUSKULU.

NcHiblaszkyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmia 
pagalba. Nenusimink, jei kilos gy
duoles suteikė jums tik laikina pa
galba. Mėgink Johnson's Red Cross 

kuris suteikia pat- 
, jėga ir malo

nu nuolatini masažu skaudamiems 
sutrauktiems muskulams ir sustyru- 
sienis sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to, 
kad gyduoles yra palaikomos pilnoj 
iegoj tiesiog priesz oda prie skauda
mu vietų ir nuolat, veikia iki plaste- 
ris laikomas prie kūno, .Jeigu jusu 
muskulai ir sanariai yra sustyro ir 
apimli skausmo nuo virszdarbio ar 
neinprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizipo ar del kitu priežaseziu, 
guuk Red Cross Kidney Plaster vais
tinėj ir vartok ji — jus nusistebesit%» 
įo greitu ir nuostabiu veikimu. Par
duodamas visose vaistinėse.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Kidney Plastori,
szi linuivaria gerove- 

nuolat i n i

Gora farm a, 45 akieriu, Lo
cust Valley, 
ir kilu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su« salimu prie 

, smagi
Turi ' but parduota

arti Mali ano jau s

gero trakto, linksma
T “ ’ 

isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todi'l pasi
skubinkite.

Win. Kun savage, 
Locust Valley

a peliuko.

t.f.

f

Barnesville, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pnsamdo

*

r

J

J

J 
vienas savo amžių gali apytik
riai apskaiczinoti. Pirma vy
rai. Jeigii vyras 20, 25, .30 metu 
amžiaus dar nevedes, lai gali 
t i kelis
04 ar 05 metu; jei tais metais 
arba sekanczbįis melais v<»slii, 
tai galėtu dvejais, trejais me
tais savo amžių pailginti, bu
lėm iki 00, 07 ar 0K metu. Juo 
ankszeziau vyriszkis apsiveda, 
juo daugiau
jam gyventi- Net ir tie, kurie 
veda 40 ar 
pataiso savo 
sa ” dar vienais melais savo 
naudai. Kas penkiasdeszimtai- 
siais melais veda, gali sulaukti 
dar se pi y n i a s< leszi m t s 
motu, o nev(kdes metais anksz- 
eziau, jis mirtu. Net

“jaunuolis” 
vesdamas gali pailginti .savo 
gyvenimą maždaug septyniais 
menesiais. Taip kalba mirties 
statistika apie vyriszkius.

Moterys, isztekedamos antra 
liek savo 
kaip vyrai.

50 metu sulaukė, 
gyvybes balan- 

vienais melais
i a

ant ru

niasdeszimt. metu
ir dev\-

“ , M

Laidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t* 
520 VV. Centra St., Mahanoy City, Pa.

T
Bobos galva pasirodo 
Mnrzina ir sujuodus,

Galva kaip pakalu kuodas.
Džianuk, tu prakeiktas icliau
Žiurekis tu jo, nemaeziau 

Kaip iszbego 'laukan, 
() kad vėl nei pagriebtu 

toki vaiku!” 
Nepamenu tu žodžiu visu, 

Iszejusiu isz jos baisiu nasrų
Dievu pagarbinau, 

Iii vidų insiprasziau
Kad kiek pasilsėt, 

Ir pa red k a apžiūrėt.
Kaip tik in vidų inejau, 

Vos ne apsvaigau, 
Veidas mano pabalo, 
Akyse net pažaliavo, 
Vos ne pargriuvau, 

Ant giliuko ant krėslo 
atsisėdau.

Oi szvaru, szvaru, 
Ne apsakyti negaliu, 
Purvynas ant vaiku, 
Pilna asla szaszlavu.

Lovos kaip kiaulių migiai, 
Isztikro, czia ne žmones gy

vena, ti'k galvijai, 
Fruntineje atsidariau, 

Ir kad kiek atsipeikėt, inejau
Czia ant vidurio aslos, 

berta i n is padėtas,
Si ) ja n d i nem i s a pst a t y t a s, 

Pilnos pr i vemtos, 
Rodos gelta aptrauktos.

Tai mat, kaip vyrai nuo 
darbo pareina,

C 4

€ k
)

y
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

iBzbalNatnuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sti a nuo papraseziausiu ihi, prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laidotuvių, vešoliu. krikeztynlu ti 
kitiems pasivažinSjimams.

Ball Talefonan 1S7Z-M

331 W. Centre St.,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVIS^KAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

ir

e

Nuliudimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnavimo. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu* 
site pilnai užganėdinti.

/ ■- • t

nJ

ir in ta ruimą sueina 
Raugalu gere, 

Ir in spjamlines veme 
Ir da prigeltonuoja, 

Ba laukan neiszvežlioja, 
Tai taip muAiszkiai gyvena 

.svetur, 
Dideliuose miestuose taip 

buna visur, 
Czia klykant nieks neprivalo: 
Apszviotos! apszvietos! — te

gul pirma apsivalo, 
A.pszvieta ne del tokiu 

gyvuliu, 
Tiktai del szvariu žmonių.

Jaigu man netikite, 
Tik in Biczmonda nusiduokilo 

Kaip patys pamatysite, 
Tai persitikrinsite.

O kaip vėlinu dagirdau, tai 
yra davatkėlė, 

In liažnvczia kas rvtas eina t •
toji pasiutėlė, 

Už tai vaiku neprižiūri 
Tik szaszlavuose guli.

9

I

Isz Mahanojaua jeigu kas parėk KANTICZKOS arba giesmių knyga,
kalaus mano patarnaviina tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu iu 
deszimts mlnutu. Telefonas 878.Telefonas 879.

paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.
U-

gy ve n i ma j >ai Igi na, 
Jeigu, sakysime, 

mergina sziandien turi dvide- 
szimts metu, lai iszekejnsi ji 
gali sulaukti maždaug szeszias- 
deszimtis penkių metu, o nete
kėdama tesulaukia penkiasde- 
szimt asztuoniu metu. Skirtu
mas— septyni ilgi metai! Dvi- 
deszim penkių metu isztekanfi 
dukrele gali sulaukti szeszias- 
deszim szeszismetus, o netekė
jusi turėtu pasitenkini tik pen- 
kiasdesziint devyniais metais. 
Vėl septynių metu pailginimas 
— ir vis del isztekejimo. Net 35 
ar 40 metu “panele” isztekeda 
ma gali dar pailginti trejais, 
keturiais metais savo gyveni
mą.

O senuole szcsztos deszimties 
senstanti gražuole, susituokda
ma su mylimu vaikinu dar gali 
tikėtis savo mažių pailgint vie
nais metais.

Ne be to, kad ir szios taisy
kles neturėtu iszimcziu. 
juk žmonių, kurie ir

Yra 
, kurie ir vede 

ankszeziau “kojas užrieczia”, 
negu jiems sulig szia statisti
ka prirderetu gyventi. Mat 
bendros gyvenimo taisykles: 
sveikata, geras upas ir t.t. yra 
kiekvienam žmogui būtinos vis 
vien, 
moterystes pinkles, ar ne. Vis
gi vedusiems bus malonu isz- 
girsti, kad juo ilgesnis buvi
mas tos pinklėse, tuo ilgiau jie 
gali tikėtis iszgyventi szioje 
juoku ir aszaru pakalnėje.

ar jis yra insipainiojęs in

PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

Nauji Gvarantyti Plajerei 
Nuo $390.00 ir brangiau

I

DYKAI 36 nauji rollai, dubeltava 
aedyne, uždangalu, atvežimas in 
namus ——————
Priimamo ju«u sena Pianu arba 

(Fonografu kaipo dalini užmokesti 
ant bile kokio naujo Prajerio.

Raškykite del musu katalogo 
ir prekių.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.
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’ŽINIOS VIETINES
I '----- ,—

— Remlingo kasiklos pra
eita sanvaile isztdirbo tik tris 
dienas.

— Pana Mare DavnaravL 
cziute (Davendish) isz Girard- 
villes, puiki dainininke atidarė 
studio Mahanojui kur mok is 
giedojimo. Pana Mare yra duk
tė Jono Davnaravicziaus isz 
Girardvilles.

— Franas Malszauckas, 439 
AV. Spruce uli., likos sužeistas 
Mahanoy kasyk losią, bet gydo
si namie.

— Per klaida likos apleisti 
vardai p. Jurgiu Kriaucziunn, 
kurie taipgi dalybavo 
kausku vakarėly praejta lTtai- 
ninka.

Boo

— Paskalas po miestą eina, 
buk visos svetimtautiszkos tau 
tos .(Amerikonai) 
sau, kad jokiu budu neprileis 
ateivio ant Mokslainiu Dirok- 
toraus, nes jie geidže turėt val
džia ant mokslainiu ir nepri
leisti jokio Kataliko. Viens isz 
virszininku net iszeme dukte
ria isz klasos kurioje mokino 
Katalikiszka daraktorka — to
kia turėjo neapykanta priesz- 
ais Katalikus. Kliuksai po mu
su aplinkini* ir prisiekė nepri
leisti svetimszalio ant tojo urė
do. Todėl mes ateiviai — visi, 
privalome apie tai neužmirszt 
ir stengtis iszrinkti p. Boez- 
kaueka, ant School Director ir 
parodyt kad laikomos vieny
bes ir galime pastatyti ant savo 

druezei 
Poną f

Boczkauskas szi karta eina ant 
Independent t i kieto ir tik už ji 
viena balsuokite.
Frank Boczkowski.............. [x

prižadėjo

jaigu laikysimės visi 
dienoje 8 Novemberio.

Paskutines Žinutes.
New York. — Daktaras 

Clarence Platt, 64 metu, isz 
Long Island ana diena apsipa- 
cziavo trecziu kartu su 18 mo
tu Marion Gray, kuri yra tiek 
metu kiek jo jauniause dūkto.

Norristown, Pa. — Har
ry Dott<‘rer, 44 metu, 
savo paezia Katre 
kada meldo josios 
gryžtu pas ji atgal, po tam pats 
sau paleido kulka in szirdi.

H Austin, Minn. — Puse 
adatos kuri nulūžo ir insigavo 
in ranka Mrs. J. Mayers, 72 me
tai atgal, likos iszimta ana die
na isz jos kojos. Adata perėjo 
konia per vis kuna pakol gavo
si in kojos pirszta.

Pi t tabu rgl i. — Laike szo- 
kio Castle Shanone, kilo kivir- 
czas tarp baltųjų ir juodųjų 
kuriame mirtinai likos sužeis
tais Jonas Stankus, 18 metu h 
Stasys Pavla nekas, 16 metu.

H Philadelphia. — Per ugni 
kuris kilo Brighton 
Apartamente ant 6212 Chesnut 
uli., pasiliko be pastoges 
szeimynu. Ugnis padare bledes 
ant $30,000.

H San Antonio, Tex. — Pen- 
žmony.s likos užinusztitis, 

kada eropianas, kuriame lekio- 
nukrito Strinsono Field 

hiukuosia.
H Indianapolis, Ind. — Di

delis bosas kuriame važiavo 
daug žmonių ant szokio in Ben
jamin Franklin Fortą, likos 
trenktas per strytkari ir už- 
muszta 16 žmonių, 
20.

nuszovo 
40 metu, 
idant su-

<1Ii

Court

60

ki

jo,

o sužeista

SURADO SENOVISZKAS 
RYMISZKAS UŽLIEKAS.

Budapeszt, Austrije. — Dar
bininkai kasdami didesni lovį 
del lipduko artimoje Soprono 
iszkase daugybe Rymiszku už
lieki! susidedaneziu isz pinigu, 
kardu, pikiu ir naminiu rakan
du.

Manoma, buk tai nuo seno 
lako jeszkoma vieta Hunn va
do kapas Attilo, kuris likos pa
laidotas artimoje czionaitinio 
kamelio Agfalva. Tyrinėtojai 
pradėjo kasti giliau su vilczia 
atradimo daugiau dalyku.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

NELEGALISZKAI
ATVYKĘ ATEIVIAI

Frackville, Pa. — Antanas 
Grandis, likos sužeistas in ran
ka, kada taisė savo automobi
liu.

— Darbai czionais eina 
kaip ir visur — tris dienas ant

czionais

jo paeiti.

sanvaites. Znioneliai turėdami 
laiko dirba prie šlubu o kiti 
sklepuosia varo uždrausta vaL 
siu su .Ievoms.

— Ana vakara prie tilto sė
dėjo ant poreziu motereb* kuri 
buvo taip nuslobus kad negale- 

Buvo tai Lietuve,
pakaus veidelio, gražiai pasi
rodžius, pagal naujausia ma
da, bet kas isz to, kad munszai- 
ne ju permaino ant gyvulio. 
Gaila man pasidaro to Dievisz- 
ko sutvėrimo, užklausiau kur 
gyvena ir turėjo ant tiek proto 
kad pasakė kad prie geležinke
lio. Insodinau ih savo Forduka 
ir nuvežiau namo. Ant gilukio 
vyras dirbo ant naktinio szip- 
t<> tai gal ir nežinojo apie padė
jimu savo prisiegelos. Girdė
jau, ir daugiau ten funiu
kurias da užtylėsiu, bot aleiti- 
je paduosiu in rankas savo kū
mai Baltruvioniai.

Bell telefono kompanijje 
atidaro savo centraliszka ofisą 
ir dabar galima bus susikalbėt 
tiesiog su Fraekvillos gyven
tojais o ne per Sbenadorio ofi- 

szioliai

apie

Frack vi Įlos

sa kaip ly 
darvt.

(P reikėjo

Langleyville, 111. f 
Bukeviezius (Brown) 
diena Spalio Szv. Jono 
glaudoje, Springfield, 11

“atkeliavi- 
(certificate

praszymas pa

— paduodant diena.

t ir

SAULE '

1/

Gražus Pasielgimas.
Aust rijoje

Katalogas Visokiu 
Knygii

K . ’

IrNo. 100 Tūkstantis Naktų
Viena'* puiki didele knyga. 27 Arą- 
biszkos istorijos. Yra tai ketvirtaYra tai ketvirta

virszai-

Petras 
mirė 5 

prio- 
., kur 

iszbuvo konia meta, turėdamas
66 motus. Velionis pergyveno 
Amerike 46 metus. Girnos kai
mo Trobiszkiu, parapijos ir 
valscziaus Liudvinavo. Paliko 

Petra, Motiejų ir 
Martina, kaipo ir dau< 
taniu Mahanoy City, 
daugeli motu dirbdavo 
klosią szioje aplinkinėje. Nuo 
dagelio metu buvo geru skai
tyto jum 
isz giminiu 
žinių apie velionio mirti, la: 
raszo pas: Wm. Petraitis, Box 
61, Langleyville, 111.

tris sūnūs:
g pazys- 
nes per 

kas v-

4 4 Saules”.
uorei u

Jaigu kas 
platesniu 

mirt i,

Praeita 
Subata Lietuviu bažnyezioje 
buvo laikytos pamaldos už du- 
szia a.a. Motiejaus Kaledo ku
ris mirė praeita meta. Dalyva
vo daug giminiu ir pažinstamu.

Minersville, Pa.

PUIKUS KAKLAS.
Ix lausy k Ickau, užporyt 

varduves 
galėtum man pirkti k a toki, 
kas bultu atsakantis ant mhno

pripuola

kaklo.

mano t U

Nu, kam ne 
sza. Asz jau nuo senei prisižiū
ri nejau ant tavo kaklo ir ma-

mano Salų-

tau, kad turiu tau nupirkti di
deli szrnota muilo. *

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlroin. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Oraiklszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Iszguldinejimaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka tez Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.
VfSOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ..................

Pričiupkite mumis 25c. Gaualta 
▼liaa trig knygutes per paėsta. 
Pinigus salite siusti stempossis.

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

25c.
/

Sulig instatynm 
mo .cortil’ikalas” 
of arrival) yra svarbus doku
mentas norintiems naturalizuo- 
tis. “Kuomet
duotas, isz Darbo Departmento 
certifikatas turi būti pasiusim- 
teismo rasztininkui — jeigu 
praszytojas atvažiavęs in Suv. 
Valstijas po priėmimu szio i ri
št at vmo, •f F
vieta ir būda jo atvažiavimo in 

” (Dais 41a. Ak
tas isz Birželio 29 dienos, 1906 
mete). Tie certifikatai gauti 
nuo immigraeijos atvažiavimo 
rekordu. Daugelis ateiviu at
vyksta helogaliszkai; daugelis 
neatsimena kada 
immigraeijos rekordai gal būti 

Priesz dvieju metu, 
atsitikimuose, atei

viai galėjo naudotis taip vadi- 
nunc-pro-tunc” 

, tas
ome vieta paprasto at keliavi
mo certifikato.
menesi, 1925 metais isz vyriau
sybes insakymas ta. praktika 
užbaigė. Nuo to laiko 
nas nelogaliszkai 
šzia szali ateivis, ir nei vienas 
kurio atvažiavimo rekordą ne
galima rasti gali praszyti pi-

Su v. Valstijas.

no pilni, 
tokiuose

He certifikatai gauti

namu “ 
minu arba i ulei d imu

atvažiavo

egza-
už-

O

Bet Vasario

, nei- vio- 
atvvkos in

sis t i 
liet vstes.

Rokuojama, kad yra tukstan- 
cziai ateiviu szioje szalyje, ku
rie sulig dabartiniu regulaeijji 
negali praszyti Amerikos pilio- 

Kadangi toles padėji
mas yra keistas Inimigraeijos 
ir Natūralizacijos kongresiniai 
komitetai per kiek laiko svars
to ir teikiama “Kings Excuse” 
tokiems ateiviams, kurie atva
žiavo priesz Liepos 1 d., 1924 
mete, arba priesz Birželio mo., 
3 d., 1921 (katroj dienoj pir
mas kvotos instatymas i nėjo 
galon). Bet iki sziam laikui nėr 
pataisos.

Yra labai daug 
mu szitame atisitikimo. 
gelis ateiviu, kurio pažipo, kad 
nelogaliszkai atvyko 
praszo pilietystes; 
kad taip darant 
jant norą tapti pilieczip — vis
kas bus gerai. Daugelis ateiviu 
kuru inleisti kaipo 
g rantu i (sve^ziai, 
nio reikalais arba pasilinksmi
nimu arba inloisti kaip studen
tai), abiejuose 
praneszta, 
szioj szalyj yra laikinas, negali 
praszyti pilietystes. Geru noru 
Amerikos pilieeziai juos godi- 
na taip daryti.

tvatės.

1.

kad

LEKIOTOJAS APDO-
VANOTAS GARBE.

Pulkiniid<as Bon II- Wyatt, 
likos apdovanotas per valdžia 
didžiausia garbe, kokia kada 
aplaike lekiotojas irž sunku 
darba siira'szymo 'žemlapio A- 
las’kos kraszto 1926 mete. Wy
att nekalta radosi mirties na
guose la'iko tojo darbo bet savo 
užduoti užbaigė pasekmingai.

Vieszpataujant 
Juozapui II-jam isztiko Bohe
mijoje didelis badas.

Karalius pasiuntė badaujan
tiems gyventojams javu trans
porta, pavesdamas
ežiams padalyti juos kam rei
kia.

Karta Juozapas IF-sis, apsi
rengęs karininko rubais ir tik 
vieno tarno lydimas, atvyko In 
maža Bohemijos mieseziuka. 
Czia ties virszaiczio namais jis 
pamate pilnus javu vežimus, o 
szalia ju belaukianeziu kaimie- 
cziu buri. Isz pat ryto jie susi
rinko czion kantriai laukdami 
kada pradės javus dalyti.

Karalius, kuris buvo sustojęs 
artimame nuo virszaiczio nn-nuo virszaiczio

nesusi p ra t i - 
Dau-

vist jok 
tikėdami, 

užregistruo-

1

ne-immi- 
atvvke b i z-

atsitikimuose
apsistojimas

stojimo nuo T ji epos Id., 1924m., 
bandė iszpildyti Intencijos De
klaracija. Skaitlius vyru, kurie 
szuo budu pasišildo deportaci
jai nuo Liepos 1d., 1926im, bu
vo 1,565. Tos 'skai(lynos neinl- 
ma tuos kurie atvvko 

laikinai
1924m.Jr kuriuos 

net dabar galima deportuoti.
Isz tu 181, daugumas buvo 

Anglu: Kanadiocziu 60; Ang
lu 17; A iru 15; Szkf/tu 5; ir in- 
vairiu 6. Buvo 16 Italu ir 12 
Vokiecziu; 6 Szvedai ir 5 Len
kai. Tik 
gal todėl,
Meksikieezių tapsta Amerikos 

Keturi isz szios 
”Suv. 

Valstijų tautos” — tai grei- 
cziausia szio,pamėto savo Ame
rikos pilietyste ir 
ingyti.

arba 
Liepos 1d.
liszkai

nelegn- 
prlesz

vienas 
kad dabai

M eksikiet is, 
mažai

piliecziais.
užraszyti kaipo 

” — tai
grupes

bandė vėl
—F.L.LS.

Žinios isz Lietuvos.
UGNIS VILKAVISZKYJ.
Kupiškis. —- Isz Rugsėjo 

menesio 17 in 18 diena naktį 
Vilkaviszkiu vienkiemyj ugnis 
sunakino pilieczo Czorniaus vi
sus t robesiusu Nuo ugnies pasi
seko iszgelbeti tik gyvulius. 
Bl(‘des ddeles. Ugnies priežas
tis nežinoma.

Nelabai senai 
ministeris mums.parasze laisz- 
ka, apie svetima studentą, ku
rio atsitikimas ji užinteresavo. 
Szitas studentas ketino apsigy- ‘ 
vent i Suv. Valst jose. Kadangi 
buvo geras, doras vaikinas, mi- 
nisteris jam patarė tapti Ame
rikos piliecziu, ir norėjo žinoti 
tinkama procedūra.
'‘‘‘Dabartinių laiku, su dviejais 
ai‘ba trejais atsitikimais, nie
kur Suv. Valstijose Intencijos 
Deklaracija iszduota ateiviu:, 
kuris atvažiavo po Birželio 3 
d., 1921 m.‘ (prjnos kvotos die
na), pakol jo legaliszkas inlel- 
dimas del nuolatinio apsistoji
mo yra nepatikrintas. Kur ap- 
likantas rastas apsigyvenęs 
Suv. Valstijose nelogaliszkai jo 
atsitikimas pasiustas Immigra
eijos Biurui, del tolesnio tyri
nėjimo ir jeigu iszbuvos Suv. 
Valstjos mažiauA 
tuR, ji gali deportuoti.
kad jūreiviai ir ateiviai, priesz 
kuriuos nėra kito skundo, 
apart nelogaliszko inleidimo 
skundo, yra dejortuojami bile 
kada per tris metus, bot tas ap
rūpinimas iszeis isz gales po 
Birželio 30d., 1927m.

Bilo kas atvykęs nelegali sa
kai po Liepos Id., 1924m., ar
ba kuris pasiliko czionais' il
ginus savo laiko, yra deportuo
jamas bilo kada, jis niekad ne 
gauna paliuosavima.

Sulig informacijų gautu isz 
Natūralizacijos Biuro 181 žmo
nes, kurie nelogaliszkai atvyko 
arba atvažiavo del laikino apsi-

namuose

ATSIRADO VILKU.
Praeita menesi Sziaulaicziu 

kaimo M. Liūlio kolonija buvo 
užpuolė vilkai.

Nesant Ino laiku
žmonių inlinde vilkai in troba 
suode daug valgomu daiktil.

Be baimes marsziruodami po 
trio'bas pradėjo versti pamatus 
ir, 
dyti, 
ko per pamala maža vilką.

kad nebūtu žmonių nubai- 
isz daržines butu isztrau-

LAIKE SPAVIEDNES.
fir............... -■ į1- .ii

— Dvasiszkas teveli, esmių 
dideliu griosznin'ku, o atėjau 
iszsispaviedot, nes rytoj apsi- 
paczi uoju...

t 1 •

— Na tai gerai, eikie sau
pakajnjo! , z /.

— O kaip bus apie paku-
ta?

rastas

penkis mo-
Tiesa,

skundo

— Na jnik man sakei kad 
rytoj imsi szliuba- Paku'ta rasi 
namie po szliubui.

Daugiau neturimo. 
/ ' r' * 'I] .

Pasiskaitimo Knygele No. 199 
visos jau likos iszparduotos ir 
j u daugiau neturime,
neužsisakykite szitos knygeles.

W. D. BUCZKAUSKA8 7 CU..
MAHANOY CITY. PA.

Todėlm

. y..

Lietuvi..!... Gr.borlu. I
K. RĖKLAITIS .

**• ! '■ -J ■ ' '' ' ’ * L ' 11 - 11 ■!'
r“ - - ■

gal naujausia mada Ir (
■ * 'L L '____-

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir k 
mokslą. Turiu pagelbi- 1 
ninke moterems. Priei- ' 
narnos prekes.

610 W. Npruce
■ AIIASOY CUT, PA.

300 MAUKKT 8T , 
TAMAQUA, PA.

—

No. 126 Penkios Istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links- . 
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
puatyniu, Peieniute, Du brolei Vargu-
tis ir Skuputis. 60 puslapi*/. ... .15c 

No. 128 Dvi intorijos apie Valdl- 
mieruB ir apie Bedali. 44 pun....... 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
iszmargintais • Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau-

1 * tojti in Szventa žeme, Beda, Tamsu

spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. ‘704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir pulke! ap
daryta audeklinais f 
viražais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c 

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

.. .25c
12 istorijų: Nedarykia 

skirtumo terp vaiku ir milokia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rudo paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karuliu ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaczipot; 
Pikta Onuka................................ 25c

apie

_...
Pirkite o nesigailesite. $2.00 nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

mu vieszbutVj, ilgai žiurėjo isz ^C8» Karaintia žmogus. 121 pus
No. 105

szis;.

lango in laukiancziu žmonių 
minia. Pagaliau, netokes 'kan
trybes, nuėjo sužinoti, kodėl 
virszaiczio taip gaisztama.

Prisiartinęs prie seniausiojo 
kaimieczio, karalius paklausė;

— Tėvai, kiek laiko jau czia 
lauki ?

— Oi, ponuli, jau 8 valan
das, — atsidusęs atsake
■— musu arkliai stimpa badu: 
nežinojome,’kad tiek ilgai teks 
laukti ir nepasiememe paszaro. 
O namie laukia alkani Yalka'i ir 
žmona.

— Tai kodėl jus nesikrel 
pinte? — klausė karalius,

— Ponas vi rszaitis 
svoeziu, — atsake kaimietis:— 
jis loszia kortomis ir negali 
iszeiti.

Karai i u‘s ž vi Igt e rojo 
ir, pamatęs besėdint i tarp sve- 
cziu virszaiti, žengė prie durii.

(’z i a ii pasitiko rasztvedys:
— Praszau pakvesti poną 

virszaiti, — tarė karalius.
— Ponas virszaitis 

dabar priimti.
— Asz vis dėlto noreeziau 

su juo pasimatyti ir todėl pra- 
szyez tuojau apie tai jam pra- 
noszti.

Rasztvedys nuėjo ir gan il
gokai užtruko, 
rodės vi mail is 
balsu paklausė:

Kas Tamsta esi ?
Karai isz kasis

— mandagiai atsake ka-

»

ir

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. . . . 35c 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka posake ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu.

turi

vidun

negab

Pagaliau pasi- 
; sziurkszcziu

kariniu-;

No. 106 Penkios istorijos, 
Gregopius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltinzaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.,...............20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki-

.20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu..................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baiyi 
žudinsta ir apie IJrlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultopas jio sunu dideli-- 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluocziu. Raganius, 61 pus. 2O<

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas vaido, Du kar 
žudinstė, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu ...;........... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnius arba moteres iaz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Kę

nej» nevalioje, Javorova. ir jo kliu- turloa d,‘is Apia Pav.wri Va- 
on «•>. DltJllzi • *> ’z 1 41 n In L a

tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
iarbininko. 182 puslapiu

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, ,Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis' Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t.^ t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu... * -* '< -««• 4 M

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef-

35c

t.
.... 20c

, ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu

■ ir t., t. 48 puslapiu........
No. 111 Sziupinis

talpinusi sekanti skaitymai:
kas, 
ralius.

— Ka Tamstai reikia 
manos?

— Kaip Dieva myli, iszda- 
lyk Tamsta grudus badaujan
tiems!... Juk jie laukia 8 valan
das.

kas!...

(3
. . .15c 
dalis) 
Ua isz

J

15c

Pai no Tamstos dalv-.rr

tis ir 
gaiszti: 
sunku...

20c
Reikia žmoniszkiau elg- 
neleisti žmonėms tiek 

ir be to jiem.4'i:abai 
iszbadeje, nuvargę.

Ne Tamstos ežia reika
las! Praszau iszeiti!

Tuomet menamasis karinin
kas praskleidė apsiausta ir, ro
dydamas in karaliszka žvaigž
de ant krutinės, suszuko:

— Asz esu karalius! Tami- 
sta nuo szios valandos esi pa- 
szalintas isz tarnystes. Ir, atsi
kreipdamas in rasztvedi, insa- 
ke: — Tęsk Tamsta jo darba 
toliau, padalink grudus žmo
noms.

.25c 
apie

są ra, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muofla ir t. t., Žolių vardai. Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaieziua, 
Saule geriausia vedintoji.......... ISe

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 2Oc

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakoji,rpai, Pasaka .$pį« 
Žibinte bažnyezioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerni-jur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu< .. .70c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

s*

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15«

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žadinė
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasmauki tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ISc

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine azalna 
apisakele.................................... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczius nakti. 
61 puslapiu................................... 15<

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir 

Stebuklas. .74 puslapiu...............20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, 
pu&lapiu

No. 149

na,

skujinis skaitikas, Juokiu....

EKSKURCIJA 
in NewYorka 

NEDELIOJ 30 OKT0BERI0 

$4.00^u^e^avas TIAietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryto ir griž isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.

Lehigh 
Railroad

•Bslicli efthe macMDlsuaccM

JOS. P. MILAUSKAS
L^ctuvisckac Skvajcric

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

32 W. PINE BT.
MAHANOY CITY, PA.

ISfc maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgcl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
Žemgali. 64 puslapiu.............. .

No. 115 Puikios istorijos
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa- 

25c
No. 116 Istorija apie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus
No. 117 Septynios istorijos apie 

Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ........................    36c

No. 115 Istorija apie Ali Buba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu........ .................   .15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu «••••««•• •«...,••.•• 15c 
" No. 121 Trys istorijos apie Trys 

Iszmintinga rodą, 
. .. .;.

15c

Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skiulbtojas. 63 puslapiu... A ?r. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydlntas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu..«. . 15cir Piemuo. 60 puslapiu

No. 123 Septynios Istorijos apie 
Stebuklingas sorkolas, Sidabrlrtls gra
belis, Drąsūs szuo, Kolera» Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu........... ..

No. 124 Dvi istorijos apie D vari
nė Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu

No. 12S Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir rasbaininka 
62 puslapiu . .

15c

>. 15c

15c

15c

Ant kiek užlaiko moteres pa- 
.15c

Pavojinga klaida. 45 
................................ .15c
Asztuonios i s t o r ij o s 

apie Dede isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu..

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, 
slapti. 61 puslapiu

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.................... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogutis, 
puslapiu........................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ............................ ... ..

No. 154 Trys Istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upea 
V išloš, Doras vaikinelis. 60 pus.

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........25e •

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............15a

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis, 60 puslspiu................................15«

62 
15c

62 
.15c

15c

46 
15c

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




