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ISZ AMERIKOS
NORS MOKĖJO, BET ANT 

GALO JI SUĖMĖ.
Pittsburgh, Pa. — Danielius 

J. Shields, bravorninkas isz 
Johnsrtowno, likus aresztavotas 
už papirkinėjimą prohibicijos 
agentu ir norints jiems užmo
kėjo $50,000 arba nuo kožnos 
baczkos po trylika doleriu, bet 
tieji judosziai ji iszdave val
džiai.
SUDEGINO 1,000 BACZKU 

ALAUS.
Philadelphia. — Prohibici

jos agentai ana diena sudegino 
keturis vagonus gero niaus, ku
ris buvo konfiskuotas isz visu 
szalin Pennsylvanijos. Kožna 
tuszczia haczka vra verta sze- 
sziolika doleriu, todėl bledes 
tieji agentai padare ant 56,000 
doleriu. O kad aliniu baczku 
sziadien yra didelis stokas, to
dėl bravorai pakele alų nuo 
lyg 40 doleriu už haczka.

NEPAPRASTAS 
PARSZIUKAS. 
Mass.

30

Dixon, Mass. — Jokūbas 
Sibley, fanneris, turi nepapras- 

parsziuka su asztuonioms 
kojoms. Turi viena galva, bet 
labai placzia, du liežuvius ir 
du suaugusius in viena nugar
kaulius. Pryszakiines kojos yra 
paprastos o dvi kitos iszaugia 
in virszn. Nugarkaulis persi
skirta užpakalyj, sutverdamas 
dvi dalis, o kožna persiskyrus 
dalis tur» do dvi kojas. Farme- 
ris inand parduoti t a ji nepa
prasta parsziuka del muzejaus 
už gerus pinigus.
ISZSIPILDE JOJO SAPNAS.

Atlanta, Ga. — Sapnuoda
mas buk artimas tiltas |jkos 
nunesztas per vandeni, M. S. 
Kitchens, atsikėlė isz lovos ir 
nubėgo szeszes mylės persi tik
rint ar jojo sapnas tikrai iszsi- 
pilde. Kada atėjo prie upee kur 
buvo tiltas, pamate, kad isztik
ru ju vanduo nunesze tilta. Ži
nojo, kad tame laike ketino 
ateit pasažierinis t nikis, atsi
stojo ant sztangu ir davė sig- 
nola su savo surdutu inžinieriui 
kuris truki in laika sulaikė. 
Kompanijų už taip narsu dar
bą iszgelbejimo pasažieriu nuo 
baisios mirties, apdovanojo ji 
puikiu auksiniu ziegoreliu ir 
geru darbu.

VOGĖ DEL SERGANCZIO 
SAVO SUNAUS.

Kansas City, Kans. — Arch i- 
bald Terrell, pacztorius ant ge
ležinkelio, 
aresztavotas per valdžios de
tektyvui už vagysta pinigu isz 
registravotu gromatu. Priežas
tis vagystes buvo ta, kad jojo 
sūnelis nuo ilgo laiko serga 
džiova, per ka iszdavinejo vi
sus pinigus ant daktaru ir gy
duolių ir buvo priverstas pasi
imt 20 doleriu ant nupirkimo 
gyduolių ir tinkamo maisto del 
ligonio. Terrell turi 56 metus 
ir dirbę del paczto per 26 me
tus, nepapildindamas jokio 
prasižengimo per visa ta laika.

ta

likos ana diena

tus, nepapildindamas 
r - -■
Badai valdžia jam dovanos tai 
nes tik pirma karta prasižen
gė.
NELAIMES, LIGOS, IR

MIRTYS PADARO BLE- 
DES PER META ANT 

$15,000,000,000.
New York. — Amerikas turi 

kas metas blcdes ant penkioli
ka bilijonu doleriu isz priežas
ties darbininkiszku nelaimiu, 
ligų, mireziu ir kitokiu prie- 
žaseziu. Per ligas darbininku, 
netekimą uždarbiu ir sugai- 
szytns darbus, netenka pustre
čio bilijono doleriu kas meta.
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PRIE KO MOTERES LIE
ŽUVIS PRIVEDA ŽMOGŲ.

“Dabartės 
turi proga apsivesti su trecziu 
vyru, bet del Dievo, neprispirk 
ji prie atėmimo sau gyvasties 
per tavo nuolatini malima lie
žuvio, kaip padarei su ma
nim.”

Tokia tai gromatelia paliko 
Ludvikas Jameston, turtingas 
farmoris savo paežiai, kuri ji 
be paliovos koliojo be reikalo, 
priesz jojo atemima sau gyvas
ties* Jameston užsidejas kilpa 
ant kaklo, szovo sau in galva 
ir tokiu budu atsikrato nuo 
liežuvninkes. Jisai buvo antru 
vyru tosios nelabos bobos ir 
paliko szeszis vaikus.

30 PASIKELELIU 
UŽMUSZTA.

Tex. — Kdturi szim-

Detroit, Alicli. —-

kaip padarei

,TEI Paso
tai katalikiszku pasikeleliu už
klupo ant Jluajimo miestelio
Nayarit o provincijoj, liet ateja 
valdiszkas vaiskus iszvaike vi
sus. Muszyje kurks tęsęsi per 
kcles valandas likos užmuszta 
t risdoszimts pasikeleliu ir daug 
sužeista.
2 AMERIKONAI UŽMUSZTI 

IR DU SUŽEISTI 
NIKARAGVOJE.

Managua, Nikaragva. — F- 
roplanai sugryžia isz pasikė
lei i u aplinkines, danesza, buk 
atsibuvo smarkiausi musziai 
Paso Real, kuriame likos už- 
muszti du Amerikoniszki ka
reiviai ir du sužeisti. Pasikele- 
liai buvo po vadovysta genero
lo Jose Le«?ų..Diaz, kuris nete
ko deszimts kareiviu ir daug 
sužeista*
NEGALĖJO ISZMAITYT

VAIKUS; NUŽUDĖ JUOS.
Mansville, Ore. — Negalėda

ma ir neturėdama kuom isz- 
maitvt savo ketvertą mažu vai
ku, kurie ir taip jau buvo tik
tai pusgyvi, Mrs. Selina Glass, J V i I W t % V i45 metu, ūždavo kožnam tru- 
ciznos, po tam pati užsitrucino. 
Visus penkis kaimynai surado 
negyvus kada iszmusze duris.
KAD BUTU TOKIU

VISZTELIU DAUGIAU.
Yonkers, N. Y- — Mrs. F. 

Adamsiene ana diena turėjo 
puiku gilinki kada parengine- 
jo viszta ant iszkepimo. Czys- 
tindama visztos vidurius, rado 
puiku žibanti akmenuką. Kada 
nuplovė, pasirodė kad tai pui
kus deimantas isz žiedo, turin
tis vertes ant 180 doleriu. — 
Neturėjome da tokio giliuko.

AR GALIMA INTIKET 
MOTERIAI?

Saint Louis, Mo- — Edvinas 
Hoffman aplaiko persiskyrimą 
nuo savo paezios, už tai, kad ji 
apleido du metai- adgal ir tai 
be mažiausios priežasties. Pa
gal jojo pripažinimą, tai jokio 
pikto žodelio jai nepasako, ne
rūkė, negero, neiszeidavo nie-, 
kur ir skatiko nepraleisdavo 
ant savo smagumo. Motore la
bai rūgo jo kad josios vyras bu
vo per geras ir lėtas, o kad bu
tu jai kada gerai kaili iszpe- 
res, tai gal ji nebūtu apleidus, 
— taip kalbėjo motore sude.

APKELIAVO SVIETĄ SU 
‘5 CENTAIS.

Uniontown, Pa. — Jonas Mc
Elroy ir Ray Johnston, abu'du 
užbaigia mokslus augsztesneje 
mokykloje 1927 mete, ka tik 
sugryžo isz keliones aplink 
svietą.

Abudu jauni vyrukai aplei
do Uniontown, turėdami kiszo- 
niuje tik 50 centu ir su tais ap
keliavo vi'sa Amerika ir dauge
li didesniu miestu Europoje, 
sugryždami namo su keliais 
doleriais. ____________
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48 ANGLEKASIAI ŽUVO
a

ISZ LIETUVOS

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

LalszkuB ir Pinigas visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOOZKAUSKAS - C0„ 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY OITY, PA.

__
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, W. BOC1IOWBKL, B4iUr». w 39 METAS

150 RANDASI PAVOJU! IR UŽGRIAUTI PER 
EKSPLOZIJA GAZO, GAL IR TIE PRAŽUVO

Ketina Pertekti per 
Atlantiko Mares

in Amerika
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MažamPittsburgh, Pa.
miestelije Mather, kur randasi 
ir kasyklos tuo paežiu vardu, 
Subatoje kilo baisi eksplozija 
gazo, apie 4 valanda po piet su 
baisioms pasekmėms. Manoma 
kad 48 anglekasiai pražuvo

STUDENTAI APMĖTĖ 
KIAUSZINIAIS LEN-

KISZKUS DELEGATUS.
Ryga, Latvija. — Lenku tai

kos delegacijai apleidžiant 
Kauna, Lietuviu demonstran
tai, prasimuszo pro stipru poli
cijos kordoną, kuris ja saugo
jo, ome Lenkus bombarduoti 
supuvusiais kiausziniais.

Nežiūrint karo padėties, per 
pastaras dienas Lenku buvimo 
Kaune Lietuvos vyriausybe 
buvo priversta pastatyti raite
liu buri Lenkams sergėti. Pra
eita Sesztadieni' buvo sužeista 
keletas asmenų, raiteliams pa
vartojus savo rimbus minioms.

Valdžios opozicija kaltina 
ministeri pirmininką, Augusti
na Vol d e ma ra,
vėl suvienyti Lietuva su Lonki- 
ja.

Musztynes invykusios del to, 
kad po nepavykusiu derybų 
Lenku delegacijai apleidžiant

NUSKANDINO NEMUNE 
ŽMOGŲ.

Veliuona, Kauno aps. (“V.” 
kor.) — Balandžio menesio 22 
diena paėmė valti, keli vaiki
nai pasiyro pasivažinėti Ne
munu ir pagalios, kilus tarp ju 
nesusipratimui,
iszmestas, ir vandenyj — pri
gėrė. Kaltininkai neprisipažys- 
ta kaltoje, bet byla perduota 
Apygardos teismui.

Isz Visu Szaliu ■

vienas tapo

KIEK REIKIA MOKĖTI UŽ 
LAIDOTUVES RUSIJOJ.
Moskva. — Bolszevikai Ru

sijoj invede tam tikras civili
niu laidotuvių ceremonijas. La
vonas sudeginamas ir laidoja
mi pelenai, tai kasztuoja po b 
rublius. Bet už laidotuves Bol- 
szevikai lupa po 60, kartais 70 
ir net po 100 rubliu. Ypatingai 
laidotuvių instaigos laukia, 
kol numirs koks nors žymus, 
turtingas Bolszeviku veikėjas. 
Vos tik numirė, tuoj pakelia 
laidotuvių kainas. Per Lenino 
laidotuves 50 rubliu vertes vai
nikai buvo pardavinėjami in- 
vairioms organizacijoms po 
1,000 ir net po 2,500 rubliu. 
Varguoliu laidotuvėmis nesi
rūpina. Inkisza lavona in mai- 
sza,
nuveže in kapus, inkasa in že
me.

Tai raszo paežiu Bolszeviku 
laikrasztis “Raboczaja Gaze-

Tai tau, Bolszeviku rojus.
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48 anglekasiai 
isz kuriu 36 lavonai likos iszga- 
benti in virszn ir da apie 12 
nesuranda. J\aip rodos tai 150 
likos užgriautais po žemo kur 
randasi daug gužo , ir vargui 
iszli'ks gyvi;

Žmonys dirba ant keturiu 
sziptu viltyje suradimo nelai
mingus gyvus dar. Moteres su 
vaikais ir gimines stovėjo nu
lindo ir verkianti per visa mik
li ant lietaus laukdami žinios 
isz kasyklų apie savo mylemus. Kauna, studentai ja inžeide. 
Visas miestelis randasi gailes
yje. Tiktai szeszi iszsigelbejo 

virszn 360 pėdu

del planavimo

Tik '’>r. |l: |

O

ŽIEMA — PAVASARYJ.
Kaunns. (“V.” kor.) — Bal. 

21 diena vakare, gana daug isz- 
krito sniego krituliu. Visi na
mu stogai buvo balti, kaip vi
duryj žiemos. Mažiau stambio
se gatvėse, kai kur butu buvę 
galima važiuoti rogėmis,
tas žiemos szeszelis iszbuvo 
apio pora valandų; vėliau ji 
sutirpde pavasario sziltas oras.

NELAIME SU 
M0T0RCIKLIU.

Kaunas. — Maž daug apie 7 
vai. vakaro isz Prienų Kaunu 
link motorciklais važiavo Kau
no telefonu stoties inž. Jaksz- 
tys ir aviacijos mechanikas 
Czerneviczius.

18-tame kilometre nuo Kau
no inž. Jakszczio motorciklas 
loke per 140 kilometru iii va
landa (6 jogu maszina). Tokiu 
greitumu lėkdamas kalnu stai
ga privažiavo pakalne ir inž. 
Jaksztvs su visu motorciklu isz 
szoko in aukszta, kelis kartus 
persivertė ir dideliu smarku
mu nukrito szale plento pievoj.

Mcch. Czemaviczius, važia
vęs paskui, perspėjo sustoti Ir 
iszvengė tokios pat nelaimes.

Gerai, kad tuo paežiu laiku 
isz Kauno in Prienus važiavo 
autobusas. Medi. Czemavi
czius indejo in ji inž. Jakszti,— 
jis buvo visai be sąmones — ir 
nuveže in Prienus. Prienuose 
Skubiai ga^o automobili ir at
vežęs Kaunan paguldė Kauno 
miesto ligoninėn.

Perriszant pasirodė, kad inž. 
Jaksztys visas labai sudaužy 
tas. Labiausia apdaužyta gal
va ir liemuo. Kojos visos suti
nusios. Pats motorciklas ne 
daug nukontejo —sudaužyta 
lempa ir truputi aplankstytas 
užpakalis.

Iki sziandie ryto inž. Jak
sztys gulėjo visai besamoneh, 
tik sziandie truputi atmerkė 
akis. Ar pasveiks —» maža vil
ties.

Inž. Jaksztys tarnavo avia
cijoje ir turėjo kapitono laips
ni. Tik pernai Belgijoje baigė 
augsztuosius mokslus aplaiky- 
damas inžinieriaus diploma.

Pažymėtina, kad netoli tos 
vietos užsimuszo ir vyriausias 
leitenantas Lietkus.
PO KRIKSZTYNU

SZERMENYS.
Sausininkai. —Sziais metais 

elgeta Sztramas per Velykas 
kri'ksztijo savo kūdiki. Isz to 
dįdelio džiaugsmo pasikvietęs 
savo draugus, norėjo gerai pa- 
vaiszinti.1 Bet kuo vaiszinti? 
Degtino brangi, o ir nenudres- 
kia gerai gerkles. Tad pasirū
pino žmogelis anodijos. Mat ta 
greitai svaigina ir asztresno. 
Szioj apylinkėj anodijos varto
jimas dabar labai madoje. 
Sztramas vaiszino kitus ir pats 
sau nepavydėjo. Bet iszgeres 
keletą taureliu, staiga krito ir 
pasimirė. Po džiaugsmo pasi
daro liūdnybe. Kriksztynoms 
taip užsibaigus, prasidėjo szer- 
menys. f

ŽVERISZKAS DARBAS.
Virbalio stoties rumu rusyj 

rastas 7 menesio kūdikio pa
smaugtas virvele lavonas. Poli
cija jeszko žveriszkumo kalti
ninku,

inmeta in tramvajų, ir,
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WoodPhilipas
Schiller, 
mano perlėkti Atlantiko mares

su 
netolimoje

Duke 
ateityje

isz Irlandijos in Old Orchard 
Maino, Amerika.

ta.”

ei darni in 
augsztyn.

ATPIRKO SUNU NUO 
SAVO MARCZIOS-

New York. — Mrs. B. Champ- 
lan Pierce atpardave savo vy
ra jojo tėvui, o savo uoszviui, 
už 200 tukstaneziu doleriu. 
Pierce yra milijonierium kn

apsi paeziavi-riam nepatiko
mas sunaus, nusidavė pas savo 
marezia ir pradėjo derėtis su 
ja ja. Ant galo padare giszefta 
su augszcziau minėta pasok- 
mia. — Visi yra dabar užgana- 
dinti. — Isz viso pažvelgimo 
tai ne tėvas, sūnūs ir jojo pa- 
cziule ne yra verti trijų bol- 
sze v i k i szk u k a po i k u.

MERGAITES, NE 
VAIKSZCZIOKIT ANT 

AUGSZTU KURKU.
Rogerstown, Conn. — Aldo

na Burrett, 20 metu, mirė ana 
diena isz sekanezios priežas
ties — kad nesziojo ezeverykus 
su auksztoms karkoms. Koja 
neturėdama reikalingos .lais
ves czeveryke, gavo užspaudu 
ant kulnies. Isz užspaudęs pa
sidarė opa, o daktaras pasakė, 
kad formuojasi vėžys. Dakta
ras buvo priverstas nupja/uti 
mergaitei puse kojos idant isz- 
gelbet josios gyvastį, 
szesziu menesiu užsitrucino 
kraujas ir Aldona mirė.-
FARMERIS GRAGIETAS SA

VO ŽMONA LAIKE PU
SE METU UŽDARĘS 

DARŽINĖJ.
Wahkegan, UI. — Vyriausy

bes likos suimtas vienas senis, 
John Gragietas (isz pavardes 
atrodo Lietuvis), 70 metu am
žiaus. Tyrinėtojai, nuvykę in 
jo farma netoli nuo miesto, ra
do to Gragieto žmona, 60 metu 
amžiaus moteriszke, uždarvta. 
daržinėlėj szale visztininko. 
Moteriszke papasakojo, 'kad 
vyras laikės ja daržinėlėj už
daryta ir kalinama per pasku
tinius szeszis menesius.

Senis bus atiduotas eksper
tams isztirti, ar jis yra sveiko 
proto.
PALIEPĖ SESUTEI

APSIVESTI NORS PATS
BUVO MIRSZTANTIS.

Shamokin, Pa. — Franas Su- 
kodolskis, 22 metu, mirė vieti
nėje ligonbuteje in laika,24 va
landų po isztekojimiu savo se
sutes. Jisai likos baisiai sužeis
tas kasyklose praeita Panede- 
li ir jisai ketino būti pirmuti
niu broliu del sesutes, kuri no
rėjo perkelt svodba pakol ji
sai pasveiks, bet brolis neno
rėdamas surupint sesute, nes 
kaip tai žmones kalba, kad per
kelta vesolka buna negiluknin- 
ga ir ant mirsztanczio patalo 
melde sesutes kad Veselkos ne- 
perkeltu ir turėjo atsibūti ant nadinta kaip patyS dasiprasi- 
paženkliutos dienos. \

menesiu
bet po

RADO SKARBA SENAM 
KAMINE.

Asbury Park, N. J. — Szi- 
mas Jeffrey, siundydamas se
na kamina senam name, kuris 
stovėjo an’t jojo farmos, stai- 
gai pasipylė auksiniai ir sidab
riniai pinigai isz tarp plytų. 
Pinigai radosi kamine gal dau
giau kaip szimta metu. Isz vi
so radosi keli tukstaneziai do
leriu bet ant tikrųjų giluknin- 
gas žmogus no nori pasakyt 
kiek juju tonais buvo.

LIETUVYS NU
KENTĖJO EROPLANO 

KATASTROFOJ.
Stevens Point, Wise. — Ju 

eroplanui vakar nukritus ežia 
aviacijos lauko, pavojingai bu
vo sužeisti trys Milwaukces 
aviatoriai, Kliner Francke, pi
lotas, Al. Waitkus ir W. Juhru. 
Waitkaus sužeisti viduriai 
trukęs pilvas.

DŽIAUGSIS KADA 
SUGRYSZ NAMO.

ir

Tūlas Lietuvis 'buvo uždary
tas Filadelfijos vaistiniam ka
lėjimo ant ikelioli'kos metu už 
vagys'ta ir neužilgio 'ketino bū
ti iszleistas atsėdėdamas savo 
bausmia. Mažas sūnelis dagir- 
des apie tai kalba in savo ma
myte:

Teisybe (mamyte, juk 
musu tėvelis labai džiaugsis 
kaip iszois isz kalėjimo, kada 
pamatys kad pas mus garnys 
per jojo nebuvimą atnoszo 
mums du broliukus ir sesute.

Motina isz to nebuvo užga-

to. * $

krityje keliose 
daug pasiutusiu szunu

Deszimt studentu buvę su
žeisti, o keli kiti aresztuoti.

Pagal praneszimo, sudentai 
supuvusiais kiausziniais bom
bardavo Kauna apleidžiancziu 
Lenku vagona ir szukaudami 
juos kolioje.

PASIUTĘS SZUNIS.
Kaunas. — Vikaviszkio aps- 

vietose vra v 
, kurio

jau esą apkandžioję gyvulius ir 
žmones. Kai kurie isz nukentė
jusiu gjulosi Kaune, o kai ku
rie namie.

UŽDUSO.
Kaunas. — Vilkaviszkio ap- 

skrityj Sausininkuose vienas 
pilietis vaiszino sveczius dro- 
pu. Norėdamas parodyti sav> 
“joga”, iszgore kartu cziela 
burnele ir užduso. Nežiūrint 
padėtu pastangų — neatgai
vintas.

SUDEGE 10 ŪKININKU 
NAMAI.

Isz Alytaus gautas praneszi- 
mas, kad Balandžio men. 10 d. 
Midžioniu kaime Stakliszkiu 
valscziuj del neatsargumo su 
ugnimi užsidegė dūmine pil. 
Jono Misiūno stubele.

Stipri vėjo banga greitai ug- 
ni permetu in gretimus namus 
ir liepsna sunaikino 10 ūkinin
ku trobesius būtent: 10 gyvena
mųjų namu, 10 tvartu, 10 kle- 
cziu ir t.t.

Trobesiai beveik visi nebuvo 
apdrausti.

Nuostoliai kol-kas neapskai- 
cziuoti, bet spėjama labai di
deli.

NELAIMINGA DIENA.
Joniszkis, Sziauliu aps. — 

Kovo 31 diena Joniszkyj vie
nuose namuose kilo gaisras. 
Gaisra pasiseko greitai likvi
duoti. Po poros valandų Jo- 
niszkio didžiojo gelžkelio sto- 
tyj bekraunant isz vagono bal
kius, darbininkui Sziauleckiui

DIDELE UGNIS; 3,000 PASI
LIKO BE PASTOGIŲ.

Moskva, Rosija. — Mieste 
Sasove, netoli nuo Riažanos, 
kilo didele ugnis, kuri sunaiki
no gal daugiau kaip szeszis 
szimtus namu. Ugnis dege per 
kėlės dienas pakol užgesino. 
Keliolika žmonių sudegė ant 
smert o trys tukstaneziai žmo
nių pasiliko be pastogių. Ble- 
des padaryta ant keliu milijo
nu doleriu.

< i
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iszgore

paslydo koja. Jis pargriuvo. 
Balkis užkrito ant krutinės ir 
užmuszo Sziaulecki. Sziaulec- 
kis buvo susipratęs darbinin
kas, pažangus, kabomu pric- 
szas. Buvo dar jaunas, apie 27 
metu vyras. Po Sziauleckio 
mirties už kokiu 3 valandų po 
pietų vėl kilo antras miestu 
gaisras. Sudego keliu vežimu 
sziaudu kauge. Atvykę laiku 
gaisrininkai su motorine ma- 
szina,
300 metru,
Joniszkyj sziais metais buvo 
jau 5 gaisrai. Visus gaisrinin
kai laiku likviduodavo ap
saugodami miestą nuo dideliu 
nuostoliu.

kuri meta vandeni apie 
gaisra likvidavo.

komunistiszkos

BIG BILL” HAYWOOD, 
VIRSZININKAS LW.W.

MIRE MOSKVOJE.
Moskva, Rosije. — Ameriko

nas “Big BilP Haywood, kuris 
save praminė karalium darbi- 
ninkiszkos
drauguves I.W.W», mire Krem
inio ligonbuteje, turėdamas 66 
metus. Laidotuvėse dalybaus 
daugelis virszininku. Buvo ji
sai vedes Maskalka ir turėjo 
kelis vaikus.

Badai jisai dalybavo nužudi- 
nime gubernatoriaus Stenen- 
bergo, Indijanoi, po tam pabė
go in Rosije.

“Big BilP gimė Salt Lake 
City, Utah, Amerikoj, 1867 me
te, kur pradėjo dirbti su tėvu 
kasyklose, turėdamas tada de
vynis metus. Buvo jisai karsz-, 
tu socialistu ir komunistu, prie- 
szinosi visados valdžiai ir ant 
galo turėjo bėgti in Rusiszka 
rojų, kur gyveno vargingai ir 
tankiai kalbėdavo kad norėtu 
sugryžti in Amerika numirti 
malsziai, kur gimė.

VELA DREBĖJIMAS
ŽEMES PERU.

Lima, Peru. — Vos žmonys 
atsikvotejo nuo pirmutinio dre
bėjimo, kad sztai vela naujas 
drebėjimas žemes iszbaugino 
žmonis, kurie tęsęsi net po vi
sa minuta laiko. Cajamarca, di
delis senoviszkas stovylas su
griuvo kaipo ir keli murai su
truko. Hunacamba ir Chacha- 
tovas aplinkines taipgi nuken
tėjo nemažai per drebejima.

MUSZYS TARP SARGU IR 
BANDITU.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Penki žmonys likos užmusztais 
ir apie dvideszimts sužeisti, 
muszije kokis kilo ant rube- 
žiaus arti Oczrida tarp rubeži- 
niu sargu ir kuopos banditu, 
kurio norėjo gautis per rube- 
žiu. Muszis tęsęsi per visa nak
tį, ant galo pribuvo daugiau 
sargu ir banditus iszvaike.

i.
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r ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

>

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, Ill.

Kas Girdėt
~ • ■ ■■ ..................... . ............... . —

Francije apvnikszczios isz- 
kihningai atminti Joannos 
d’Arc, kuria popiežius liepe 
sudegint imt laužo knipo raga
na, po tam jaja padare szven- 
ta.

Akyva butu žinoti kn apie 
taji posmertini apvaikszczioji- 
ina ir garbe mansto duszia su
degintos nekaltos mergaites ir 
kur jiji -dabar randam.

Netoli miesto Erie ėjo lenk
tynėm du automobiliai ir abi 
maszinos ■susidūrė su greitu 
trukiu. Asztuonios ypatus li
kos nžmnsztos ant vietos o vie
na mirtinai sužeista. Ir kokia 
nauda isz to turėjo? Daug to
kiu bambilistu randasi, kurie 
netemrna ant nelaimiu ne tik 
savo bot ir kitu žmonių.

STENGSIS UŽBĖGTI
NEREGYSTA TARP VAIKU

Ulinojuj susitvėrė draugavę isz žymia įsiu daktaru ku
ilį-l 4rie stengsis užbėgti neregysta tarp vaiku, kuri vadinasi 

inois Socielv for thė Prevention of Blindnes ) ?

KIEK KASZTUOJA 
UŽLAIKYMAS 
SZEIMYNOS 

AMERIKE

PRIŽIŪRĖTOJA 
LIGONIUv

Mokytas Indijonas

: i Z. A
k

,f .» > /

szunims suėsti.
Tas galvažudys... guli

Nekarta rugojame ant toby- 
riu sunkiu laiku, o atsidustam 
ntsiminia praėjusius “gerus” 
laikus .kuriuos jau praleidom. 
Senovdszkos purrtaniszkos tie
sos bando žmogų už žnvavima 
Nedėlios -diena ir bucziavimiY 
savo paezios.

Plymouth, Mass., likos nu
plaktas žmogus už tai kad gau
de žuvis Nedėliojo; kitas nu
baustas ant 40 szilingu už tai 
kad nukirpo szmoteli gelumbes 
ir insidejo sau in czeverykn, 
kad jam butu smagiau vaiksz- 
czioti.

Kapitonas Kemple isz Bos
tono, 1856 mete, nuėjo in kalė
jimą už tai, kad sugryžes na
mo po trijų metu isz ilgos ke
liones paibtieziavo savo paezia 
ant slenksczio savo namo.

Ir sziadien da baudžia už 
bnezinvima svetimu moterių — 
l>et galima jaises bueziuoti ir 
ant ulyczios prie visu žmonių. 000 ir 1.1.

i < gerus

Vis daugiau žmones atvirai 
pradeda abejoti apie teisin- 
gysta kaip raszo biblije apie 
pradžia sutvėrimo svieto ir pir
mutinio žmogaus. Ameriko- 
niszkamoksliszka pasiimt inys- 
ta po vadovysta Roy Chapman 
isz Beloit, Wis*, jeszko pra
džios pirmutinio žmogaus pus- 
t y nėjo Gdbi, Azijoj, kur badai 
randasi pradžia žmogiszkumo- 
bibliszkas rojus, isz kurio su- 
sisarmatinusi Jeva su Adomu 
likos iszguitais už suvalgoma 
tojo nelaimingo obuolio.

Ant tosios pustynes surado 
kiauszinius

dingusio žvėries dynosauro ku
ris gyveno ant svieto deszimts 
milijonu metu adgal. Surado 
lenais ir likuczius žmogaus 
kaulu kuris gyveno trys mili
jonai metu adgal. Apie teisiu- 
gysta tuju metu, sunku mums 
paprastiems žmoniems ginezy- 
tis su tais mokvtais vvrais. • ’ B

suakmenijusius

Special Lithuanian

Tftz Lietuvos Generalio Kon
sulato Now Yorke gauta labai 
gražus, Anglu kalboje leidinys 
— “The Central European Re
view
Number”. Szis veikalas duoda 
visa eile straipsniu isz Lietu
vos istorijos, iszdarbiu, ūkio, 
literatūros, dailės, prekybos, 
statistikos, etc. Prie indoniu 
raszteliu, indeta visa eile pa
veikslu žymesniu Lietuvos vei
kėju ir vietų.

prohibicijosUžlaikytojais 
daugiausia yra pastoriai pro- 
festoniszku bažnycziu ir juju 
saujele parapijonu. Tieji pas
toriai savo pamoksluose sako, 
buk tvirtai laikosi raszto szv. 
Bet Kristus <ne tik pats gore 
bet ir kitiems davinėjo, o kada

ar* t

pritruko vyno, permaino van
deni 
sveczuu

kadstebuklingu budu, 
ant Veselkos galėtu 

linksmint is.
Buvo 

Kristaus. 
drvFta permainyt, ne.r ka 
kalbėt apie 
vyną, — 
rvmo —

ves oi kos

tai kitokį 
'regai kas

laikai 
sziadien 

ežia 
apie

u z

vandeni bet 
ant evangeliszko ge-

1 nujaus prohibicijos 
aniuo'lai stovi tau už pecziu.

Sunkus laikai užstojo. Rodos 
kad žmogus galėtu per visa sa
vo gyvastį gyventi tiktai ant 
sodinio vandens.

Norint* Amerikonai su pasi- 
sziaiiszimu sako, kadsako, 
sklype kožnas, 
nai^ ginies, turi tiesa pasilikti 
prezidentu — bet tai yra netei
sybe. Taip iszžiuri, bet jaigu 
skaitosi apie iszdnvinia pinigu 
ant nominacijų, tai kitaip isz
žiuri: vienas iszdave $00,000, 
antras $1(X),000, treezias $125,-

sziam
kuris vra czio-

Kaip ežia vargszui žmogui 
sapnuoti apie iszrinkima joju 
ant prezidento sziam laisvam 
Amerike? O kada pasiseka isz- 
rinkti kamlidata ant preziden
to — reikia tada iszduot nema
žiau kaip nuo penkių ar de
szimts milijonu doleriu idant 
būti iszrinktu prezidentu!

Badai 
dirbti guminius 
del automobiliu.

Ar tai tiesa ar 
me teisingai apie

pradėjo
» »

Vokiet i joj 
“'bumperius

ne, negalejo-
tai isztvri-

net, bet laikraszcziai raszo, kad 
automobilius intaisvlas su to
kiais “ bamperiais,”
durt bėgdamas 20 ar 30 myliu 
greitumo ir jokios hledes lie
pa nesza.

Jaigu taip, tai
bnmpyt

I ‘‘fiiiiiu*
losime
t iktai dol

i i

neužilgio ga-
” vienas kita

J ?

vienas

NAUJOS MADOS VAIKAI.

Mamyte, 
k e turėti 
k n ?

ar kanecz rei- 
vvra kad turo! val

rl'nip mano dukrelių.
Na, o jaigu rei'ke turėti 

dvynukus, tai reike tureli du 
vyrus, ar ne?

Mot imi 
uit. * .

nuvarė
< r

Kokis tai daktaras H. K. Ca- 
“The (’hris- 

apskaite, buk 
Suvienytose Valstijose yra 164 
neprigulmingn 
iszpažininiu. Daugiausia ran
dasi tarp Rymo kataliku, po 
tam eina metodistai, baptistai 
ir I.t.

Isz 120 milijonu 
czionais, vos 
guli prie

likusieji ne priguli prie

roll laikrasztyje 
tian Herald 11

C1JU - 
jokiu*

( < - ■■■ . • j )| ,

Tūlas musu skaitytojas isz 
Pittsbiirgo, aprasziruja akyvai 
klausymu, 
visus czionais Amerike — lik ](o 
paklausykite jo nuomones apie 
ta i:

“Jus raszote, 
dalis gyventoju szio kontro, ne 
uždirbo daugiau kaip 30 dole
riu ant sanvaile.s.

() loji moterele kuri rūgo jų, 
kad jos vyras uždirba liktai.30 
doleriu ant sanvaites, tai pri
valo džiaugtis lead josios vyras 
tiek uždirba, nes didesne dalis 
žmonių neuždirba ne tiek. Pa
prastai darbininkas uždirba po 
40 (‘(‘litu ant valandos, o jaigu 
dirba po deszimts valandų per 
diena, tai uždirbs tiktai 4 dole
rius ant dienos, o 24 dolerius 
ant sanvaites. Bet ir lai butu 
da. puse bėdos, jaigu tik duotu 
dirbti po szesz<‘.s dienas ant sa
vaites, bet daugeli kartu dir
bame tiktai po tris dienas, to
dėl uždirbame do 12 doleriu 
ant sanvaites. 
tai,

kurin dalypsti mus

kad didesne

Tai buvo Prancūzijoje.
Erdviame, puikiai iszpnosz- 

tanie kambaryje sėdėjo 
lango jauna mergaite, juodai 
apsivilkusi, ir liudnni žiurėjo 
jin kelia, kuris vingiavosi tolyn 
ir dingo už tamsaus seno misz
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Irena (tuo vardu vadinosi 
i jaunoji mergaite) priesz kele
tą menesiu iszlydojo szino ke
liu savo sužieduotini Rože, ku
ris iszvvko kariauti su \rokie- 
cziais.

Palik/lamas savo su ž i (‘(loti
ne, gal but. amžinai, Rože nu
kirpo jos plauku pluoszt(‘li ir 
insidojo juos iri savo inedall- 
j(»u, 
lo.

Irena liko viena, ir jai pra
sidėjo nuobodžios ilgos dienos 
ir begalines naktys. Kas rytas 
S(‘d(‘jo ji isztisas valandas prie 
lango ir atsidėjusi žiurėjo in 
kelia, ar nepamatys pasztinin- 
ko, ir drebanezia szi rd i m i seko 
ji akimis, kada jis (‘jo pro jo - 
namus: ar nesustos ji«, ar ne
paduos laiszko 
draugo.

Nelinksmus gaudavo ji laisz-
Vokiecziai inženge 1n 

Prancūzu žeme, Prancūzo ka
riuomene buvo sumiiszta Ir 

vis tolvn

nuo tolimojo

kas:
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Loe Brown, tikras Indijonas, 
pasekmingiausin st iwlentuvra

St illwat(‘r 
moj- 
art ist u, 
tu.

Yra
(’< degi joj, 

geru 
raszytojn ii

tie! Užmuszk ji!

kaip dvėsena, 
O tas!
ežia, pas mane ir, gal but, pa
sveiks... grysz in namus, kur jo 
sužieduotine laukia... bus lai
mingas jis’ O mano Rože! Tei
singasis Dieve, nejaugi tu ne
nubausi piktadario? Kur gi 
teisybe? Nubausk ji, Vieszpn- 

Tenepamato
jis nei tėvynes, nei sužieduoti
nes. Tegul jo motina iszvorkia 
akis, veltui laukdama sūnaus. 
Tegul jo sužieduotini* sudžiūs
ta isz ilgesio. Nubausk ji Viesz- 
pntie!... Bet ko gi asz?! Ko gi 
gaisztu?! .Juk sztai mano Ro
žes kardas... 
jam pakaks, 
iszmeta laukan jo biauruji ku
na. B(»t kam, nereikia ne riuii-

Atsitrauksiu nuo jo, no- 
perrisziu žaizdu, neduosiu vais
tu, ir jis mirs. Juk tai galėtu ir 
taip atsitikti, asz galeeziau už
migti... Žinoma...

rr
I

Oklalio- 
boisbulininku,

ir muzikali-

I

iII

I

ji

Kirsti karta ir 
o paskum tegu!
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Reikia žinoti ir 
kad nokurios szeimvnos 

turi po 7 ir 9 vaikus, ir neklau
sinėja kaip reikia gyvent idant 
neturėti skolų.

Yra ir tokiu vietų kur moka 
po 35 centus ant valandos ir te
kis darbas sunku gauti 
vadinasi geri laikai
Kapitalistai nesirūpina 
fabrikai ar kasyklos dirba, juk 
jie turi ir taip užtektinai pini
gu ir nemirs isz bado.

Asz jau esmių senas žmogus, 
todėl apie save nesirūpinu; 
prisidirbau in vales Amerike 

38 motus ir neturiu nieko,
ant senatvės 
duonos, tai kulka in galva (?), 
o duszia eis pas Bona Jezusa ir 
pabaiga su tais “gerais lai
kais,”? 
ko duonos, 

mergaite rnirt isz ba(lo>
O jauna gent karti* apie nie

ką nesirūpina, tiktai apie ge
rus laikus, munszaine, banibl- 
lius ir moving pikezerius.

tais
asz nepraszysiu nuo nie- 

norints tureezia

sumtiszta 
traukosi vis tolvn ir tolvn. 
Laiszkai pradėjo roeziau beat
eiti, ir pagliau atėjo paskuti
nis, kuriame Rože rasze kad Jo 
pulkas uždarytai drauge su ki
tais pulkais Meco tvirtovėje Ir 
isz visu pusiu prieszu apsuptas.

Irena no vienu žo.džin nepa
rodo'savo bėdos; ji tik truputi 
labiau pabalo ir dar energin
giau, dar labiau rūpinosi to 
kaimo vargdieniais, netoli ku
rio ji gyveno. O vėlyvieji ūki
ninkai, vėlai nakti eidami pro 
Irenos namus, matydavo jau
nosios mergaites 
szviosa ir sakvdavo. 
ponaite vis dar nemiega.

mano Rožes kanezias.
Daktaras paliko ligoni jau

nosios merga it es priežiūrai ir 
li(‘po dažnai perriszti žaizdas, 
mainyti szaltus kompresus ant 
ligonio galvos ir duoti jam ra- 
minanezio gorimo.

Poryt asz užvažiuosiu,— 
visai

sužeist a-
tarė jis
pnaiszkos,
sis. Jei tamsta gerai pildysi 
savo pareiga, tai galima tikė
tis, kad jis pasveiks.

—- d’iiomet jau 
ar iszgvs

tiktai apie

t ikejimisz'ku
1 Įauginusia MALDAKNYGES

NO. 185

gyventoju
40 milijonu pri- 

bažnytiniu organiza-

II

576

kambaryje , 
O musu 

T ?
O karas vis plėtėsi, ir Vokie- 

eziu kariuomenes vis artinosi 
ir artinosi. Atsitikdavo visa 
tai, kas visados atsitinka karo 
laiku, 
tnni, sužvėrėjusiu žmonių pul
kai be jokio gailesezio mindo 
žaliuojanczius javus. Nežmo- 
niszkose skerdynėse niekas ne 
sign i lojo ir neskyrė nei silpnu, 
nei tvirtu, visus žudė, 
rus, moteris, senolius ir vaikus. 
Rodosi, jog visa, kas gera, ka- 

žu-

Doge

4 4

Atsitikdavo

miestai, doge kai-

— VY

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
Preke 15c

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

raazymo, del vaikams.

Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinolis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudinius su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios,
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 18G Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais ..................................... $2.00

žiu kur pasislėpė, isznyko, 
vo, o-žiaurumas, prievarta, žu
dynes vieszpatavo žemojo.

U.

Visi szio vaiz/lai vienas

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Dmcziaj Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssafo
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIS 8ZITA KNYGA

150 Paveikslu.

1

Gsrbemasls Tsmlstsl:-—
Sulaukiau nuo jusu sluncilamos 

■tano vardu knyga 'T aku tanus 
Naktų ir Viena1

▼ardu knyga
I* ui kuria tariu 

■širdinga acslu Ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir 'Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szveatal Ir sma
giai prašina. ▲■■ visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena“ nes ja 
■kaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, . 
II d. Gegužio Užlas. 

Dv. Palazduonys, 
Cseklszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

ŽOKAS,

5 i 

m

II T.
Daktaras iszvažiavo, o Irena 

liko su ligoniu, kuris greit ome 
kliedėti, blaszkytis po savo lo
va ir sunkiai dejuoti. Irena ne 
minutei neatsitrauke nuo ligo
nio, prižiūrėdama ji, kaip pri
tyrusi slaugytoja,
jaunikaitis apalpęs 
bot priosz. vakaru pabudo, pln- 
cziai praveri* akis ir silpnu bal
su paszauke Irena.

— Klausyk, panele., 
gal Imt greit mirsiu. Iszpildyki 

tikriau 
bet kito

Kita diena
miegojo,

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
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,
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

visos

. . . .$1.50

Vainikėlis,

migti... Žinoma... užmnszti.. 
biauru. O Rože?’ Argi jo kūnas 
nepūsta ten, prie Meco? O jo 
užmuszejai ežia, — ir asz turiu 
gelbėti isz mirties’ Tam trūks
ta man jegu. Asz ne szventojl. 
Kraujas už kraują ir, jei tai 
nuodėmė, lai tu man ja atleisi, 
Vieszpatic!

Ir ji pakele savo sausas rau
donas akis in kabanti ant sie
nos Nukryžiuotąjį, kaip ir pra- 
szydama jo pagalbos ir paro

jus bėdos sužeistoje 
baisi kova —

mos. I r 
hz i rd y jo 
kerszlo ir pasigailėjimo kova.

(lerti...— pasigirdo silp
nu žeist ojo

v i re

f

i mis sužeistojo dejavimas. Ir 
szis gailingas, vos girdimas de
javimas insiskverbe in paezia 
Irenos nukankintos szirdies gi
luma ir pripildė gai'lesczio vi
sa vargszes mergaites esybe.

Svyruodama in szalis, priėjo 
ji prie ligonio patalo ir dre- 
baneziomis rankomis padavė 
jam gerti. () aszaros, kaip su
draskiusi užtvanka upe, bego, 
nesulaikomai bego isz jos akiu.

Kita diena atvažiavo dakta
ras ir, pažvelgęs in Irena, isz- 
sigaudes pasitrankė atgal: jau
nosios 
viena 
niui buvo kur kas geriau; jis 
m i (‘gojo,, jo . i szba liūdnose, vei
duose pasirodo menkas raudo
numas, o kvėpavimas buvo ra
mus ir vienodas. Jo gyvybe bu
vo iszgelbeta.

mergaites plaukai per 
nakti pražilo. Bet ligo-

mano praszyma, tikriau sa
kant, ne mano, bet kito žmo
gaus... na, bet vis viena, tamsta 
tuojau visa suprasi...

— Priesz menesi, — tose 
sužeistasis, — buvo nedidelis 
susirėmimas su jusiszkiais. Tai 
buvo prie Meco...

— Prie Meco!’— 
di kažin kas skaudžiai suspau
dė, ir lyg koks kamuolys susto
jo gerklėje.

— Mes tyliai prisiartinome 
prie Prancūzu sargybos būrio. 
Asz buvau prieszakyje. Tyliai 
priszliatižiau asz prie sargybi
nio ir insmeigiau savo kardu Jo 
nugarom Jis parkrito. Po mi
nutes mes apsupome narna, 
kur buvo jusiszkiai, insiverže- 
me tenai ir, po trumpos, bet 
karsztos kovos, juos visus isz- 
žu,deme. Kai asz isz ten iszejan, 
asz pamaeziau mano nudurta 
sargybini; jis stengėsi atsistoti 
ir ženklais szauke mane... “Isz- 
pildyk mirsztanezio praszyma, 
— tarė jis, — jei tamsta turi 
nors lasza gailestingumo. Sztni 
ant mano krutinės 
nas, praiink ji, man 
duotine dovanojo... matyt, ne
sulauks; surask ja, jei galima... 
ji vardu”........Jis kažin ka sn- r
sznabždejo, bet asz nenugir
dau. Asz pasilenkiau prie jo, o 
jo akys jau užgeso ir ant lupu 
kraujo puta pasirodė.

— Asz irgi turiu sužieduo
tine, ir asz pasižadėjau rasti jo 
sužio,duotine ir atiduoti jai sz: 
medalijona, bet, matyt, neteks* 
Sztai tas mednlijoiuis; gal but, 
tamsta surasi, o man kur jau...

Ligonis padavė Irenai meda
lijona, paskum nutilo ir prie 
menkos lempos szviesos pažino

Irenos szir-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klinc Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS , 
GRABORIUS MAHANOY CITY, |

ipo 
kito loke pro jaunosios mergai
tei protą, tuo tarpu jos akys, 
kaip ir pirma buvo insmoigtos 
in miglota toli.

Saule jau leidosi, ir aiszkiai 
raudoni saulėleidžiai pabalo, 
kada dulkėtame kelyje pasiro
dė pamažu važiuojąs vežimas, 
kuris, pagaliau, sustojo prie 
Irenos namu. Po minutes dury
se pasirodė 'senukas daktaras, 
kuris kartais aplankydavo jau
nąja mergaite.

— Ar nėra kur pas tamsta 
dykOs vieteles sunkiai sužeis
tam kareiviui paguldyti? —- 
tarė dakaras. — Tai belaisvis 
Vokietis; jo draugus priglau
dę pas save kaimyninio kaimo 
ūkininkai, o szito niekas neima 
bijo, kad nemokėsią jo prižiū
rėti, mat labai silpnas. Bet vis
gi reikės kur nors padėti.

Asz mielu noru ji prižiu-
— tarė Irena.
Kam gi tamsta pati ji 

slaugysi, tegul tai atlieka tams
tos tarnai, o tamstai per sunku 
bus juo rūpintis. Jis labai silp
nas.

ji mergaite, — asz nebijau dar
bo ir rūpestingai ji •slaugysiu. 
Juk tamsta žinai, ponas dakta
ro, kad mano sužieduotinis da
bar kariuomeneije, gal but, ne
laisvėje ir, gal but, Vo'kiecziu 
mergaite ji /slaugo, ra isz i o ja 
jo Žaizdas,.*.
siu szi vnrgsza Vokieti, 
rodysis, kad n'«z palengvinu

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Su. M

Pasamdo

S2O W. Centra St.. Mahanoy City, Pa.

I

sustojo

■

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

I

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
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, 256 
puslapiu, baltos colluloides apdare- 
llais, »u kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

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

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus........................  10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso................. 10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda...............................  lOe

\ 7■' / * r ’* įi v H

■ '■■ksS
lakstantis Naktų

irVend
I

r/T|

C'ft'ii

A
HD]

L rd j

’i

&

resni

¥
8
Ki

m
\T4

A

.Yra tai ketvirtas badavimą* toe puikios knygos, tas
parodo kad žmonėm* labai patinka. Teipgi galima 
ja numušti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
W. D. B00ZEAU8KAB - OO. MAHANOY CITY, PA.

medali jo
ji suzie-

I

$1.50
Katekizmas,

Arcibrostvos

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

Niekis, — atkirto jauno-

Ka,da assi slaugy
mai!

savo medali joną.
— Užmusztas! Užmusztas! 

— tyliai kuždėjo ji, susiėmus 
savo baltomis rankomis kaip 
ugnyje dcgnnczia 
grysz. Užmusztas.

galva. Ne-
Numestasj

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

< Mokame 3-czia * procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
C dam prie jusu pinigu 1 Sausio ur
> 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
( turėtumėt reikalo su musu banka

nepaisant ar mažas ar dideli*.

G. W. BARLOW, Fret.
J. FERGUSON, Vice-Prea. Ir Kai.

/
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ADRESAI LIETUVISZKO 
Ambasadoriaus ir konzulu:

'1

Lithuanian Legation, 
2622 164h Street, N. W 

.Washington, D. C.
•>

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

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

Kas Girdėt
Francije apvaikszczios isz- 

k i Įminga i atminti Joannos 
d’Are, kuria popiežius Hope 
sudegint ant laužo km i po raga
na, po tam jaja padare szven- 
1a.

Akyva butu žinoti ka apie 
taji posmortini apvaikszczioji- 
ma ir garbe mansto duszia su
degintos nekaltos mergaites ir 
kur jiji dabar randasi.

atminti

Netoli miesto Erie ėjo lenk- 
tvnem du automobiliai ir abi 
maszinos susidūrė su greitu 
trukiu. Asztuonios ypatos li
kos nžmnsztos ant vietos o vie
na mirtinai sužeista. Ir kokia 
nauda isz to turėjo? ‘Daug to
kiu bftmbilistu randasi, kurie 
netemina ant nelaimiu ne tik 
savo bot ir kitu žmonių.

Nekarta rugojame ant teby- 
riu sunkiu laiku, o atsidustam 
atsiminia praėjusius “gerus” 
laikus kuriuos jau praleidom. 
Senoviszkos purrtaniszkos tie
sos baudė žmogų už žuvavima 
Nedėlios diena ir bueziavima 
savo paezios.

Plymouth, Mass., likos nu
plaktas žmogus už lai kad gau
de žuvis Nedėliojo; kitas nu
baustas ant 40 szilingu už tai 
kad snkirpo szmoteli gelumbes 
ir insidejo sau in czeveryka, 
kad jam butu smagiau vaiksz- 
ezioti.

Kapitonas Kemple isz Bos
tono, 185G mete, nuėjo in kalė
jimą už tai, kad sugryžes na
mo po trijų metu isz ilgos ke
liones pa/bUcziavo savo paezia 
ant slenksczio savo namo.

Ir sziadien da baudžia už 
bueziavima svetimu moteriu — 
l»et galima jaises bueziuoti ir 
ant nlyczios prie visu žmonių.

• < geras

Vis daugiau žmones atvirai 
pradeda abejoti apie teisin- 
gysta kaip raszo biblije apie 
pradžia sutvėrimo svieto ir pir
mutinio žmogaus. Ameriko- 
niszkamoksliszka pasiimt inys- 
ta po vadovysta Roy Chapman 
isz Beloit, Wis«, jeszko pra
džios pirmutinio žmogaus pus- 
tyneje Gdbi, Azijoj, kur badai 
randasi pradžia žmogiszkum’o- 
bibliszkas rojus, isz kurio su- 
sisarmatinusi Jevn su Adomu 
likos iszguitais už suvalgymu 
tojo nelaimingo obuolio.

Ant tosios pnstynes surado 
kiausziniirs

dingusio žvėries dynosauro ku
ris gyveno ant svieto deszimts 
milijonu metu adgal. Surado 
lenais ir likuczius žmogaus 
kaulu kuris gyveno trys mili
jonai metu adgal. Apie teisin- 
gysta tuju metu, sunku mums 
paprastiems žmoniems ginezy- 
tis su tais mokytais vvrais. r •

suakmenijusius

Special Lithuanian

Isz Lietuvos Generalio Kon
sulato Now Yorke gauta labai 
gražus, Anglu kalboje leidinys 
— “The Central European Re
view
Number”. Szis veikalas duoda 
visa eile straipsniu isz Lietu
vos Istorijos, iszdarbiu, ūkio, 

dailės, prekybos, 
statistikos, etc. Prie indomu
iTiszteliu, indeta visti eile pa
veikslu žymesniu Lietuvos vei
kėju ir vietų.

literatūros,

prohibicijosUžlaikytojais 
daugiausia yra pastoriai pro- 
testoniszku bažnycziu ir joju 
saujele parapijonu. Tieji pas
toriai «avo pamoksluose sako, 
buk tvirtai laikosi ra«zto szv. 
Bet Kriatus <ne tik pats gere 
bet ir kitiems davinėjo, o kada

STENGSIS UŽBĖGTI
NEREGYSTA TARP VAIKU

lllinojnj susitvėrė draugavę isz žymiausiu daktaru ku
rie stengsis užbėgti neregyste tarp vaiku, kuri vadinasi 11inois Sočio!v for the Prevention of Blindness.

pritruko vyno, permaino 
deni
svecziai

van- 
kadstebuklingu bodu, 

ant Veselkos galėtu 
linksmint is. 

Buvo tai 
Kristaus.
d rys t a permainyt, nėr k a 
kalbėt apie 
vyną, — 
rvmo — 
aniuolai stovi tau už pecziii.

Sunkus laikai užstojo. Rodos 
kad žmogus galėtu per visa sa
vo gyva si i gyventi tiktai ant 
sodinio vandens.

Veselkos

lei toki
'Tegul kas

vandeni bei

n z•laikai 
sziadien 

ežia 
apie

ant evangeliszko ge- 
tuojaus prohibicijos

Norints Amerikonai su pasi- 
sziauszimu sako, kad sziam 
sklype kožnas, kuris yra czio- 
nai-s gimęs, turi tiesa pasilikti 
prezidentu — het tai yra netei
sybe. Taip iszžiuri, bet jaigu 
skaitosi apie iszdavima pinigu 
ant nominacijų, tai kitaip isz
žiuri: vienas iszdave $(>0,000, 
antras $100,000, treezias $125,- 
000 ir 1.1.

Kaip ežia vargszni žmogui 
sapnuoti apie iszrinkima jojo 
ant prezidento sziam laisvam 
Ainerike? O kada pasiseka isz- 
rinkti kandidata ant preziden
to — reikia tada iszduot nema
žiau kaip nuo penkių ar de- 
szimts milijonu doleriu idant 
Imti iszrinktu prezidentu!

pradėjo
s ’ ’

Vokiet i joj 
“'bnmperius

Badai 
dirbti guminius 
del automobiliu.

Ar tai tiesa ar ne, negalėjo
me teisingai apie tai isztyri-

“Ui

nei, bet laikraszcziai raszo, kad 
automobilius intaišvlas su to-* 
kinis “bamperiai 
dari bėgdamas
greitumo ir jokios bledes 
panesza.

Jaigu taip, lai neužilgio 
bnmpy t 

I “funiu-

gali susi-
20 ar 30 m vii u

6

ne

losime 
tiktai del

4 i ) J

t t

gu-
vienas kita

NAUJOS MADOS VAIKAI.

Mamyte, 
k e turi* Ii 
k u ?

vvra

.\a, o 
dvynukus, 
vyrus, 

Mot ina 
uit.< r r*

ar kaneez rei
kli d turo! vai-

'Taip mano dukrelių.
jaigu reike turėti 

lai reike turėti du 
ar ne ?

nuvarė mergaite

“'The Chri 
apskaitė, buk

t ikejimisz'kii 
Daugiausia ran- 

kataliku, po 
baptistai

Kokis tai daktaras II. K. Ca
roil laikraszlyje 
tian Herald”
Suvienytose Valstijose yra 164 
neprigulmingu 
iszpažinimu.
dasi tarp Rymo 
tam eina metodistai, 
ir t .t.

Isz 120 milijonu’i 
ezionais, vos 40 milijonu pri
guli prie bažnytiniu 
ciju — likusieji 
jokiu*

gyventoju

organiza-
ni'priguli prie

A..iT

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

•t

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
■ZTAI KA RASZO ISZ LIET (TV O B 

Ariu 8ZITA KNYGA
įį

KIEK KASZTUOJA 
UŽLAIKYMAS 
SZEIMYNOS 

AMERIKE
r^.„. m -V (

Tūlas musu skaitytojas isz 
Pittslmrgo, apniszineja akyvai 
klausymu,

PRIŽIŪRĖTOJA
LIGONIU

Tai buvo Prancūzijoje.
Erdviame, puikiai iszpuosz 

tame kambaryje sėdėjo 
lango jauna mergaite, juodai 
apsivilkusi, ir liūdnai žiurėjo 

■in kelia, kuris vingiavosi tolyn

prio

kuris dalypsti mus jr dingo už tamsaus seno misz 
visus ezionais Ainerike — lik ]<0 
paklausykite jo nuomones apie* 
tai:

“Jus raszote, 
dalis gyventoju szio kontro, m* 
uždirbo daugiau kaip 30 dole
riu ant sanvaites.

O loji mol(*r(‘le kuri rugoja, 
kad jos vyras uždirba liktai.30 
doleriu ant sanvaites, lai pri
valo džiaugtis kad josios vyras 
tiek uždirba, nes didesne dalis 
žmonin neuždirba ne tiek. Pa
prastai darbininkas uždirba po 
40 centu ant valandos, o jaigu 
dirba po deszimts valandų per 
diena, lai uždirbs liktai 4 dole
rius ant dienos, 
ant sanvaites.
da puse* bėdos, jaigu tik duotu 
dirbi i po szeszefl dienas ant sa
vaites, bet daugeli kariu dir
bame tiktai po tris dienas, lo
dei uždirbame po 12 doleriu 
ant sanvaites. Reikia žinoti ir 
tai, 'kad nekurios szeimynos 
turi po 7 ir 9 vaikus, ir neklau
sinėja kaip reikia gyvent idant 
neturėti skolų.

Yra ir tokiu vietų kur moka 
po 35 centus ant valandos ir lo- 
kis darbas sunku gani i 
vadinasi geri laikai 
Kapitalistai nesirūpina 
fabrikai ar kasyklos dirba, juk 
jie turi ir taip užtektinai pini
gu ir nemirs isz bado.

Asz jau esmių senas žmogus, 
lodei apie save nesirūpinu; 
prisidirbau in vales Ainerike 
per 38 metus ir neturiu nieko, 
ant senatvės 
duonos, tai kulka in galva ( ?)

kad didesne

o 24 dolerius 
Bet ir tai butu

apie save

• •Mokytas Indijonas szunims suėsti.

Irena

ir ta’.
Ainerike.

kaip

savo hiednll- 
kuri užsikabino ant kak

(tuo vardu vadinosi 
(jaunoji merga it e) priesz kele
tą menesiu iszlydejo sziuo ke
liu savo sužieduolini Rože, ku
ris iszvvko kariauti su Vokie- 
cziais.

Palik,damas savo sužiedofi- 
ne, gal Imt amžinai, Rože nu
kirpo jos plauku pluo,szl(*li ir 
insidejo juos in 
jon, 
lo.

Irena liko viena, ir jai pra
sidėjo nuobodžios ilgos dienos 
ir begalines naktvs. Kas rvtas 
sėdėjo ji isZt isas valandas prie, 
lango ir atsidėjusi žiurėjo in 
kelia, ar nepamatys pasztinin- 
ko, ir drebanezia szirdimi seka 
ji a'kimis, kada jis ėjo pro jo.-, 
namus: ar nesustos jis, ar ne
paduos laiszko nuo tolimojo 
draugo.

Nelinksmus gaudavo ji laisz- 
Vokiecziai inženge 1n 

Prancūzo žeme, 
riuomeno buvo 
I raukosi

kas:

O kaip neturėsiu

o duszia eis pas Dona Jezusa ir 
pabaiga su tais “gerais lai
kais,” asz nepraszysiu nuo nie
ko duonos, norints tureczia 
mirt isz bado.

O jauna gentkarti* apie nie
ką nesirūpina, 
rus laikus, munszaine, bambi- 
lius ir moving pikczeriiis.

noriais

tiktai apie ge

! J

MALDAKNYGES
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No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Sznltinolis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 18G Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
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-knygelo, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu,
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

visoa

. . . .$1.50

O tas!
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Leo Brown, tikras Indijonas, 
yra pašokini ilgiausiu studentu 
Stillwat(*r (’elegijoj, Oklalio- 
moj- Yra geru beisbolininku, 
artistu, raszylojn ir muzikan
tu.

singasis Dieve, nejaugi tu 
nubausi piktadario? Kur

tie! Vžmuszk ji!

žes kardas... 
jam pakalęs,

inzenge 
Prancūzu ka- 
sumuszta

ir tolvn.
Ir

vis tolvn 
Laiszkai pradėjo recziau beat
eiti, ir pagliau atėjo paskuti
nis, kuriami* Rože rasze kad jo 
pulkas uždarytas drauge su ki
tais pulkais I\!eco tvirtovėje Ir 
isz visu pusiu prieszu apsuptas.

Irena ne vienu žo.džiu nepa
rodo'savo bėdos; ji tik truputi 
labiau pabalo ir dar energin
giau, dar labiau rūpinosi to 
kaimo vargdieniais, netoli ku
rio ji gyveno. () vėlyvieji ūki
ninkai, vėlai nakti eidami pro 

matydavo jau- 
mergaites 

szviesa ir sakvdavo. 
ponaite vis dar nemiega.

mano Rožes kanezias.
Daktaras paliko ligoni jau

nosios mergaites priežiūrai ir 
liepė dažnai perriszti 
mainyti szaltus kompresu 
ligonio g ' '
minanezio gėrimo.

Poryt asz užvažiuosiu,— 
■ 'Tuomet jau visai 
ar iszgys

žaizdas, 
is ant 

galvos ir duoti jam ra-

tart* jis. - 
paaiszkes, ar iszgys sužeista-

Jei tamsta gerai pildysi 
savo pareiga, 
tis, kad jis pasveiks.

sis.
lai gal ima tike-

dar

Irenos namus, 
nosios

O musu 
? r

O karas vis plėtosi, ir Vokie- 
ežiu 
ir artinosi.

kaip dvėsena,
Tas galvažudys... guli 

ežia, pas mane ir, gal but, pa
sveiks... grysz in namus, kur jo 
sužieduotine laukia... bus lai
mingas jis! O mano Rože! Tei-

i in
gi

teisybe? Nubausk ji, Vieszpn- 
Tenepamalo 

jis nei levynes, nei sužieduoli- 
nes. Tegul jo motina iszverkia 
akis, veltui laukdama Kimaus. 
Tegul jo sužieduotini* sudžiūs
ta isz ilgesio. Nubausk ji Viesz- 
patie!... Bet ko gi asz?! Ko gi 
gaisztu?! Juk sztai mano Ro- 

Kirsti karta ir 
o paskum tegul

iszmetn laukan jo biauruji ku
na. Bet kam, nereikia m* smū
gio. Atsitrauksiu nuo jo, ne- 
perrisziu žaizdų, neduosiu vais
tu, ir jis mirs. Juk tai gahdu ir 
taip atsitikti, asz galeeziau už
migti... Žinoma... nžmuszti.. 
biauru. <> Rože?! Argi jo kūnas 
nepūsta ten, prie Meco? O jo 
užmuszejai ežia, 
gelbėti isz mirtie 
ta man jogu. Asz ne szvontojl. 
Kraujas už kraują ir, jei tai 
nuodėmė, lai tu man ja atleisi, 
Vieszpatio!

Ir ji pakele savo sausas rau
domis akis in kabanti ant sie
nos Niikryžiuotaji, kaip ir pra- 
szydama jo pagalbos ir parti

jos bėdos sužeistoje 
virė baisi kova — 

kerszto ir pasigailėjimo kova.
Gerti...— pasigirdo silp- 

sužeislojo dejavimus. Ir

Žinoma...

«>
ir asz turiu 
Tam trnks-

I

mos. I r 
szirdyje

i

i mis sužeistojo dejavimas, 
szis gailingas, vos girdimas de
javimas 
I reno?
luma ir pripildė gailesezio vi
sa vargszcs mergaites esybe.

Svyruodama in szalis, priėjo 
ji prie ligonio patalo ir <lre- 
baneziomis rankomis padavė 
jam gerti. O asz.aros, kaip su
draskiusi užtvanka upe, hego, 
nesulaikomai bego isz jos akiu.

Kita diena atvažiavo dakta
ras ir, pažvelgęs in Irena, isz- 
sigandow pasitraijte atgal: jau
nosios mergaites plaukai per 
viena nakti pražilo. Bet ligo
niui buvo kur kas goriau; jis 
miegojo,, jo ,iszbalu$inoso. vei
duose pasirodo menkas raudo
numas, o kvėpavimas buvo ra
mus ir vienodas. Jo gyvybe Im- 

i vo iszgelbota.

insi-skverbe in paezia 
nukankintos szinlies gi

ii

ITT.
Daktaras iszvažiavo, o Irena 

Ii ko su ligoniu, kuris greit ome 
kliedėti, blaszkytis po savo lo
va ir sunkiai dejuoti. Irena ne 
......... ................ .......... ' nuo ligo
nio, prižiūrėdama ji, kaip pri
tyrusi slaugytoja.
jaunikaitis apalpęs 
bet priesz vakaru pabudo, pla- 
cziai praveri* akis ir silpnu bal
su pnszauke Irena.

— Klausyk, panele...
al but greit mirsiu. Iszpildy'ki 

, tikriau sa
bot kito žino 

gaus... na, bet vis viena, tamsta 
tuojau visa suprasi...

Priesz menesi, — tese 
sužeista’sis, — buvo nedidelis 
susirėmimas su jusiszkiais. Tai 
buvo prie Meco...

— Prie Meco! —Irenos szir- 
di kažin kas skaudžiai suspau
dė, ir lyg koks kamuolys susto
jo gerklėje.

— Mes tyliai prisiartinome 
prie Prancilzu sargvbos būrio.

Tyliai 
priszliaužiau a'sz prie sargybi
nio ir insmeigiau savo karda jo 
nugaron. Jis parkrito. Po mi
nutes mes apsupome narna, 
kur buvo jusiszkiai, insiveržo- 
me tonai ir, po trumpos, bet 
karsztos kovos, juos visus isz- 
žu,deme. Kai asz isz ten iszejau, 
asz pamaeziau mano nudurta 
sargybini; jis stengėsi atsistoti 
ir ženklais szauko mano... “Isz- 
pildyk mirsztanezio praszyma,
— tarė jis, ■— jei tamsta turi
nors lasza gailestingumo. Sztai 
ant mano krutinės 
nas, praimk ji, man 
duotine dovanojo... matyt, 
sulauks; surask ja, jei galima... 
ji var.du”....... Jis ‘kažin k a su-
sznabždejo, bet asz nenugir
dau. Asz pasilenkiau prie jo, o 
jo akys jau užgeso ir ant lupu 
kraujo puta pasirodė.

— Asz irgi turiu sužieduo
tine, ir asz pasižadėjau rasti jo 
sužie,duotine ir atiduoti jai sz: 
modalijona, bet, matyt, neteks* 
Sztai tas medali jonas; gal but, 
tamsta surasi, o man kur jau...

Ligonis padavė Irenai meda- 
lijona, paskum nutilo ir prie 
menkos lempos szviesos pažino 
saVo medali joną.

— Užmuszt a s! Užinu sztas!
— tyliai ikuž^ejo ji, susiėmus 
savo baltomis rankomis kaip 
ugnyj‘o deganezia galva. Ne- 
grysz. Užmusztas. Numestas;

kambaiyje Mllįnl|įei neatsitraukė

kai be jokio gailesezio 
žalinojanczius javus.

kariuomenes vis artinosi 
Atsitikdavo visa 

tai, kas visados atsitinka karo 
laiku. Doge miestai, doge kai
mai, sužvėrėjusiu žmonių pnl- 

minde 
Nežmo-

niszkose sk<*rdynese niekas ne 
sigailejo ir neskyrė nei silpnu, 
nei tvirtu, visus žudė, 
rus, moteris, senelius ir vaikus. 
Rodėsi, jog visa, kas gera, ka
žin kur pasislėpė, isznyko, žu
vo, o-žiaurumas, prievarta, žu
dynes vioszpatavo žemoje.

II.
Visi szie vaizjai

— vV-

vienas po 
kito loke pro jaunosios mergaI- 

tuo tarpu jos akys,

I

mano praszyma 
kant, ne mano,

Kita diena
miegojo,

li sz,

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS , 
GRABOR1US MAHANOY CITY, I

tos protą, 
kaip ir pirma buvo insmoigtos 
in miglota toli.

Saule jau leidosi, ir aiszkiai 
raudoni saulėleidžiai pabalo, 
kada dulkėtame kelyje pasiro
dė pamažu važiuojąs vežimas, 
kuris, pagaliau, sustojo prie 
Irenos namu. Po minutes dury
se pasirodė 'Senukas .daktaras, 
kuris kartais aplankydavo jau
nąja mergaite.

— Ar nėra kur pas tamsta 
dvkos vieteles sunkiai sužeis
tam kareiviui paguldyti ? —

— Tai belaisvis
Vokietis; jo draugus priglau
dę pas save kaimyninio kaimo 
ūkininkai, o szito niekas neima 
bijo, kad nemokėsią jo prižiū
rėti, mat labai silpnas. Bet vis
li reikes kur nors padėti.

— Asz mielu noru ji prižiū
rėsiu, —tare Irena.

— Kam gi tamsta pnti ji 
slaugysi, tegul tai atlieka tams
tos tarnai, o tamstai per sunku 
bus juo rūpintis. Jis labai silp
nas.

Asz buvau prieszakyje
Laidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krilcaa- 
tiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

i
MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Gcr- , 
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per pacztu. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per 
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

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

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos colluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be

tarė da'karas.
medalijo- 

ji suzle
ne-

■ /s

lakstantis Naktų 
irViena

f T "

Garbem&alc T&mlatai: —
Sulaukiau nuo ]uau aluncilamoa 

mono vardu knyga “Tukatanua 
Naktų ir Viena*’ 
aairdlnga acilu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes js 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlraztl ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, . 
11 d. Gegužio 192US. 

Dv. Falazduonys, 
Cseklszkee vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtu Lszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima 
ja nusiusti in Lietuva. Frake knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2«50. 
W. D. B00ZKAU8KAB - 00. MAHANOY CITY, FA.

▼ardu knyga 
ui kuria tariu

ŽOKA8,

/

I

IV

101'L
malda-kny-

&
*

•/;

11

ralji ti'i

MM

$1.50
Katokizmaa,

kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

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

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus............................. 10a

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.................10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.................  .10c

4

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Arcibrostvoa

W. D. BOCZKAU3KAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

— Niekis, — atkirto jauno
ji mergaite, — asz nebijau dar
bo ir rūpestingai ji 'slaugysiu. 
Juk tamsta žinai, ponas dakta
re, kad mano sužieduotinis da
bar kariuomeneje, gal but, ne
laisvėje ir, gal but, Vokiecziu 
mergaite ji /slaugo, raiszioja.

Ka,da as/, slnugy- 
mnn

jo žaizdas....
siu szi vargRza Vokieti, 
rodysis, kad a'«z paldngvinu

I.

• . |

1

• *t! Ii"'.”' I

Mokame 3-czm ’ procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

S 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
< turėtumėt reikalą su musu banka 
j nepaisant ar mažas ar didelis.

f

G. W. BARLOW, Frea.
J. FERGUSON, Vlce-Prea. Ir Kai.
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į Genelis
O kam tas daktaras?

Kiek isz to isztraukimu gin- 
czn ir diplomat iszku dasiproto- 
j imu!?

Bet kiekviena 'nedalia 
bažnytine szvente ta aplinki- 

žmoniu prisipila.

in-[senelis už vaitu prie kryžiaus

arba

atsisėdo ant paduotos jam pla- 
czios kėdės ir lauke su giedriu 

veidu ateinanezios

I

asz 
sveikas, ne turiu jokios ligos., 
tiktai pabaiga gyvenimo, ant 
to nėra gyduolių.

— Tamista no mirsi! — pa- 
szauke vėl ponas Jokūbas, ku
rio szirdis buvo dabar ant lu
pu; tamista ne mirsi! — kalbė
jo graudžiai verkdamas, — nes 
jeigu tomistą numirsi, tai ir 
asz mirsiu; o ne tai eisiu peksz- 
czias nors už mariu in .Jerozo
lima, kaip kunigaiksztis Sie
rotka, melstis už duszia tamis- 
tos!

tolimos 
ponas Jokūbai.

vietos melskis

— Nereikia taip 
keliones 
kiekvienos 
pamink ant mano duszios.

— Tamista busi danguje 
busi danguj! tamista 

o kada

ant 
ir

♦

paskutine 
o iszkelsiu

dievazi!
toksai geras žmogus!
duszia reikalaus pagelbės, tai 
tamista pasirodyk man; asz ne 
nusigasiu arba prisisapnuok 
man tamista; tai 
skranda parduosiu,
exekvijas! pamatysi tamista!!!

Verke ponas Jokūbas, nors 
klejojo; senelis vienok suprato 
jo prie savos prisiriszima no
rint taip ypatingai ir navatnai 
žiurėjo jisai ant gyvasties ir 
smerties.

— Na! gana to, ponas Jo
kūbai, — tarė jisai, — nuves
kit mane in lova; nes kojos ma
no tirpsta ir kokis tai drebulys 
eina per kuna.

Atsigulė. Iszejes su ponu Jo
kūbu, užklausiau, apie koki ku
nigą ikszt i Sierotka minėjo.

— Al! imaginacija! — at- 
Buvo koksaisake. Buvo koksai tai Pago- 

niszkas kunigaiksztis, apie ku
ri turbūt raszo 
Naktų ir Viena” 
vandravojo po visa svietą, ir 
nnejo net in Jerozolima, o va

penąs 
iždininkas žino gerai apie tai 
nuo pradžios iki pabaigai, bet 
asz jau to ne pamenu. —

Tarpe placzios ir atviros ap
linkines, kuria, didelis vieszke- 
lis medžiais iszsodytas vedan
tis in giluma sziauriues Lietu
vos in dvi dali perskiria, 
kalno vieszpataujanczio cielam 
apskrityje stovi murine bažny- 
czia prie kurios veda per kal
nelius, neves iu laukus iszsisu- 
kineja maži takeliai isz visu 
krasztu. Prie bažnvežios medi
nis mažas — kliosztorelis, ka
daise deszimti Jėzuitu, o szia
dien pusiau sugriuvęs vos du 
kunigu patalpinti galintis. Ne
toli namas paczto, ir kelios ūki
ninko stubeles užima visa plo
ta paveikslo, kuriam žemos bu- 
davonos namo senelio netoli isz 
szalies pastatytos, dar aiszkes- 
ni priduoda prasta kaimiszka 
tipo (iszžiura).
Atitolinta nuo didesniu mies

tu ta aplinkine neturi judėjimo 
nei persikeiezianezio kas va
landa invnirumo, kaip tai pa
prastai yra didesne ir tirsz- 
cziau apgy ventose vietose. Ty
ki nuolatine rainy be supama 
ant vilniu gražiu javu užden- 
gianeziu placziu laukus arba 
ant tamsiu vagų iszartos dir
vos retai czionai kuom 
buna pertraukta!!! Kada ne 
kada pasirodo isz tolo ant 
vioszkelio ilgas trūkis Masko- 
lisžku “telegu”, 
sivelka nuo vieno iki kitam 
krasztui apskriezio: 
taip-gi bliksteleja 
liti 
lio rotos “maskolių” 
viii): o kelis kartus ant savai-

“Tūkstantis 
, kurisfli ilgai

dinosi jisai Sierotka...

pertraukta!!! 
pasirodo

ant

nors

ir tingiai per-

kai kada 
per berže- 

ginklai einanezios vieszke- 
(karel-

• Itęs pasirodo dulkėse ant viosz
kelio trejetas (troika) paczto- 
riszku.arkliu sklaidydamas pu 
orą antbalsius linksmos triube- 
les arba garsiai skambanczlo 
varpelio ir duoda priežasli ku
nigui prnbaszcziui ir jo kamen- 
doriui del atlunkymo tuojaus 
pacztinio rasztininko arba už 
praszymo jo in klebonija del 
iszriszimo trijų svarbiu klau
symu: “
tas tada, jaigu dar rasztįnin
kąs pridurti gali “ 
sako jo?“

kas važiavo? O jau

ka jisai pa-

............. . ■■■ ii ■■ ■■■ i» ———

virsz puse Amerikos ukiu su- 
sidejo isz nuo
žemes. Tik 378,535 ukes turi 
nuo 3 iki 9 akruu žemes ir 588,- 
049 ukes nuo 10 iki 19 akru že
mes. Suv. Valstijų liovei k virh 
ukiu žeme apgyventa nes tin
kama žemdiHiystei be irigaci- 
jos,

TIPISZKA AMERIKOS
FARMA
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įl

Mi
i

IH

J 
■ i, ji ■f JI ’i /I . i
.Aja 
"f

I 
1 

(ll II I

. 'f 
r'
Ii

dare akis, apžvelgė ramiai ant 
mus visu, po tam paėmė už ran
kos kunigą kleboną ir tykum 
isz pradžių bet vis aiszkesniu 
balsu kalbėjo:

— Acziu tau mano teve kad 
manos neapleidai szitoj pasku
tinei valandoj.

— Meldžiu Dievo prie alto
riaus — atsako prabaszczius — 
p raižydamas del tavos sveika
ta...

50 iki 250 akru

e i

I;

visiszkai
procesijos.

Ir ne užilgo chorn 
dr- 

ja nuo žemes npszlnosto prn- dėt isz pradžių, mato o po tam 
kaita nuo visos sanvaites dar- giesme:
bo darbininkai žmoneles viso- 

ir didžiuoju

ne atgija ir dideliu szimtmeczio

Iszsitiose ir atsitiesė ir atstoto- Įvisu žmonių giedota davėsi gi

kinis kaobeliais
vieszkoliu suplaukia in bažny- 
czia.
vežimai

Girgžda kalanioRzkos ir 
o antrina 

kiaušiai skripkos 
vcdnncziu prie szliubo skaitlin
ga ir triukszniinga 
pulką.

Po 
būriais minios visokiu 
ant bažnytinio kiemo, 

glaudžiasi prie t voru 
ir garsiai besikalbėdami laukia 
prasidedanezios dievinaIdystes. 
Ant galo važiuoja briezkos ii 
daro kelia del gražiu karietų 
pribunaneziu vėliausiai, ir pri
pildytu gražiojo Įvožia kaip 
pintines kvietkom.

Trisdoszimts metu sziandien 
baigiasi, ir trisdeszimtu kartu 
gryžta asztunta

jiem tan- 
muzikantu

vestuvių

tam susitelke atskvriais 
parvu 

raiti ir
pekszti.

Įvožia e

Dangus žeme, svietas, mares 
Viskas, kas (ik jumis rastis 

guli,
Kiibžomiausiai nupulkite, 
Garbe Dievui atduokite.’’ 
Pasijudino senelis isz vietos, 

nore 
pradžių norėjom

4 k

— Ach! mano teve! tegul 
gerinus melstųsi už mario du
szia! Paszaukit ir mano pras-

S

diena Sėjos 
menesio, kada tas pats paveiks 
las ir tos paežius aplinkines at
gaivintos kaip ir sziandien 
Szvente Dievo Kūno persistatė 
mano nuliudusiom akim! Pir
miaus niekam nesidnodantis 
apsilenkti ir visados pirmu- 
cziausiai pribunantis in bažny- 
czia mano senelis, gulėjo dabar 
silpnas ant lovos. Perleido jis 
nakti bo miego, o iszryto anks
ti su didžiausiu dievotumu pri
ėmęs Szventus Sakramentus, 
prisitaisęs in amžina kelione, 
nusižeminime ir ramybei lauke 
paskutines valandos savo.

Teisingai tiek kartu besibai- 
gianeziai gyvastį žmogaus pri
lyginta prie gestanezios lieps
nos! Staigus vejas tankiai už- 
puczia ja ant kart, didelis lie
tus užlieja ja, kada dar skais- 
eziai szvieczia.... ir tai yra gy
vastis pertraukta pradžioj ar
ba viduryj savo! Bet natūra 
liszku budu gyvastis besiarti
nanti prie galo dar paneszesne Tavo! O, mano Dieve! susimilk 
yra in ugnele naikinanezio iki 
pabaigai savo žarija ir jos 
skaiseziai nors ant rumpo lai
ko szvieczianczia!

Taip duszia sunaudoja pas
kutines spėkas susilpnėjusiu 
kimu del prailginimo jo gyvas
ties, paskutini lasza stengstan- 
czio kraujo priverezia prie te
kėjimo, isz giliausio 
czio krutinės iszspaudžia kve- 
pavima ir praszvinta dar aky
se kalboj aiszkiam supratime: 
ir kada jau rodosi, kad jos nė
ra, vėl pasirodo isznaujo... 
isznaujo nyksta! Manyti gali
ma, kad senatve turi krautuve 
gyvasties pajiegu rūpestingai 
sudėtu kaip skarbai pas 
puoli giliausiose slaptingose 
kavonese kurias laiko ant pas
kutinio reikalo, ir kurias isz- 
duoda isz valios ir paczinllyvai 
atidarydama po viena pakol ne 
iszsems iki dugnui... 
las!

Užmigdavo nuo nekurio lai
ko ir paeiliui vėl pabusdavo 
mano senelis, rodos neiszrodc 
taip artyinu smerties kaip mos 
mislijom.

Tuomtarpu jau nuo keliu va
landų tęsęsi dievmaldyste baž- 

turinti paprastai ta 
didele procesija prie 

pritaisytu ir gražiai szakelems 
žalioms ir kvietkelem papuosz- 
tu altorėliu.

Užskambinimas varpu davė gyvenimo 
ženklą iszejimo procesijos isz visu užsiėmimu, o kaipo sargas 
bažnyczios ir pažadino seneli.

— Ar yra altorius prie mus 
kryžiaus? — paklauso jis ma
nės nes mano senelis kasmet 
vede eelobransa procesijoj prie 
stacijos pas savo kryžių pri
rengtos, ir už ta iszkilminga 
atsilankymą meldėsi karsztom 
maldom Dievui, o 
tumis atsidekavodavo klebonui 
ir visiem susirinkusiem kuni
gam.

‘damas pulti ant keliu. Isz Icziokelius! reikia man ir su jais 
ji sulaikyti, 

potam turėjom prigelboti isz- 
pildime jo užsimanimo ir prl- 
laikyt klūpojanti. Pirmiausia: 
pasirodė isztolo didelis kryžius 
neszamas pono Jokūbo kurisai 
tos privilegijos niekad ir nie
kam nepavede. Augszcziau jo 
ir už jo sklaisto vejas vėliavas, 
po tam artinosi tankios ugnys 
žibanezios rankose kunigu bro
lijų ir vaiku ramiai szvioezian- 
czios tykam ore giedros tos 
dienos, paskui ėjo kunigas kle
bonas po Caklachimu neszda- 
inas iszkolta. ant. žmonių kaipo 
ugnele szviosos, 
garbes brangia 
ja ’ ’ 
žolelių ir kvietkeliu laukiniu la 
diena paprastai paszventitn... 
Kas nežino tvarkos grožybes ir 
iszkilmes procesijų? ir kam ne 
bus mielas, kaip ir man raszan- 
eziam atminimas ju?

Artinanties prie altoriaus 
mainosi giesme: triumfaliszku 
tonu ir žodžiais ypatingai prie 
to pritaikytais, 
s i a r t i n i ma s V i esz pa t i os:

“Eina, eina Dievas gyvas, 
Eina slidžia spraviedlyvas! 
Stokim visi mos aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka!’
— mano Dieve! — paszan- 

ko senelis perverianeziu iki gi
lumui szirdies balsu, iszgirdet> 
ta giesme ir isztiesdama ran
kas prie prisiartinanezio pro
cesijos, — o mano Dieve! tai 
asz! tai asz einu prie Tavos! 
Asz tuojaus stosiu priesz Ruda

atsisveikinti!
Ne reikėjo j U szaukti: 

jie tiesiog nuėjo in dvareli ir 
pi’iemenioj neramiai lauko kas 
stosis su ju mylimu ponu.

Tada atidarė duris ir prisi
pildo grinezia ūkininku.

Atkreipė prie ju galva mano 
senolis ir kalbėjo ktioaiszkiau- 
siai.

visi
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giliausiose

nyczioj 
diena

rengtos,

kampu-

ir

skn-

tada ga

pu i keis pie-

— Kryžius aptaisytas, — 
atsakiau.

— Na! tai ir man prige'lbc- 
„i _______ i :__ • I

tikėjimo ir 
‘ ‘ M on stranct- 

aptaisyta vainikėliais, isz
paskutinius

apsireiszke prl-

? I

ant kėdės, 
už

eina szviesa amžinoji
eina galybe tikroji!

ant manės!!!
Svyruojantis suvisai ir silp

na seni pasodinėm 
Susijudinimas sm a r k osn i s 
jo pajiegas atome jam kalba;
aszaros vienok upeliu tokan- 
czios per jo veidą liudijo, kad 
yra prie žado negalėdamas lu
pom meldėsi duszia ir mislo.

Atgiedojęs Evangelija pro
cesija gryžo, ir vėl suskambėjo 
žodžiai:

“Eina
Eina,
Stokim visi mes aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka.
O! niekad neužmirsziu kaip 

tada iszrode veidas mano sene
lio! Mano jaunoj vaidintuvei 
pasiliko paveikslas jo ant vi
sados: visa pasilikusi, jo gy
vastis susirinko ant jo veido; o 
gyvastis ta jau buvo tik viena 
meile Dievo ir troszkimu susi
vienijimo su “amžina szviesa” 
kuri atsitolindama trauke pas
kui savo duszia jo!!! Pakele 
vėl.ir isztiese rankas prie pro
cesijos ir puolė atgalios ant kė
dės. Nuneszem apalpusi in lo
va bo vilties, kad dar kada at
gautu žada....

Tuomtarpu kaip galėdamas 
kuogreiczia^i po dievma klyst ei 
pribuvo kunigas klebonas se
nis mažas jaunesnis už musu 
seneli, kelesdeszimtinis jo prle- 
telis, kasdieninis draugas jo 

pasilinksminimu ir

Devyniolikto 
pirmoje dalyje Suv. Valstijos 
buvo ūkininku szalis. Maži 
miesteliai prie pajūriu augo, 
komercija ir industrija žymiai 
plėtojosi, bet vis daugiausia 
žmoni u‘gyveno ant ukiu. Fede
rate valdžia invede nauja že- 

tvarka pastangoj žmones 
11 k i 11 i n kystės pr i t rauk t i.

“Homestead Aktas
siule visiems,
pasinaudoti, neapgyventas va
karu žemes. Nauji pionieriai, 
tarpe karinu buvo labai daug 
Vokiceziu, Skandinavu ir kilu 

mažas
Profoso-

mes 
prie 
lH62m- T F

kurie tik norėjo

IClgino bobeles po si rytus 
bėgioja,

A ui savo vvru ir vaiku 
iKHllioja,

Kaip tai viena isz lokiu 
pndaužu, 

Prasiszalino nuo vaiku mažu. 
In sveczius pas viena nuėjo,
Per kėlus valandas sėdėjo, 

Ka ten daro, tik Dievas žino, 
Bosas gana iii duris barsZkino,

pasistato 
vieteles.

— Mano vaikeliai! niirsztn 
asz ir atsisveikinu jus ir vaike
lius jusli ir turteli ir šlubeles 
jusu!!! Dėka veju jumis už jus 
velijimus del manes ir už pro-, 
čia jusu, ir už duona!

Czia nutruko balsas senolio; 
siIsojosi ir rinko 
pajėgas savo.

— Atleiskit man jeigu kuri 
nors isz jus no norom nuskriau
džiau atleiskit, del Meiles Die
vo!!! Kas jus nlio mano smert 
skriausti iszdrystu ta pnszau- 
kiu priesz baisu sudn Dievo!!!

Tuos paskutinius žodžius isz- 
tnre garsiai ir tuojaus po tam 
nutilo.

Ūkininkai gailesezio apimti 
patys ne žinojo, ka daryti. Vie
ni aszarom apsiliejo suklaupė 
palei lova ir bueziavo krasztus 
paklodes, kurioje mirszlailtis 
uždengtas, kiti palenkė galvas 
prie žemes dasilytėjo deszinc 
ranka abieju savo veidu, yra 
tai pas juos ženklas nusižemi
nimo ir nuliudimo, kiti puolė 
kryžium ant žemes su ponu Jo
kūbu ir kalbėjo drauge su juoni 
litanija.

Ant galo mano senelis pamo
jo kad asz prisiartinezia ir at 
siklaupczia. Isztiese ranka ant 
mano galvos, ir per valandėlė 
taip palaikes padare
krvžiaus ant mano kaktos at
kartojo ji kita ir treczia syki 
stengdamasis isztart del manos 
Įia laiminimu!

Ant nelaimes! tiktai akys, jo 
kurias turėjo in mane insmel- 
gos apsipylė aszaromis ir ran
ka nupuolė nuo mano galvos... 
dar viena karta pakele ja mano 
senelis nutvėrė medini krvžoli 
su paveikslu Iszganytojaus ku
ri ant krutinės nesziojo ir prie 
lupu savo prispaudė, bet su- 
cziaupti lupu ir pabueziuoti 
kiyželi jau negalėjo. Ir taip su 
kryželiu ant lupu pasiliko.

Matydamas kas kart silpnes
ni ir vertesni kvėpavimu inirsz- 
tanezio, kunigas prabaszczius 
padavė jam in rankas uždegta 
graninyezia ir savo rankom ,|a 
prilaikydamas tarė iszkilmin- 
gu balsu:

— Atsiduok Dievui Kriksz- 
czioni!

O stovėdamas szalia kunigas 
definitorius pridūrė baisiu bal
su:

Kad b(>ba namo eitu kalbino 
Bot duriu neatidaro, 

Nes’but u abudu laukan iszvare. 
Kada antra valanda atėjo, 
Vaikinas duris atidaro, pats 

iszejo, 
Ir savo paniunka palydėjo, 

Toji tuojaus namon nubėgo 
Prie duriu pribėgo, 

Barszkyt pradėjo, niekas 
neatidaro, 

O vvras susimaiszes nežino 
ka daro.

Turi sau valgi pagamyt 
Vaikus nurengti ir sugiddyl. 

Toje apygardoje ir'kitos bobos 
taip daro,

Ir kas bus isz juju a*nt galo? 
Asz ir jaunesne buvau, 

Paszelitino nemažai turėjau, 
Bot savo vyro ir vaiku 

neaploidinejaii 
Prie juju kaip kate prie 

peliukių sėdėjau.
O jus vaikucziu nežiūrite 

Grinczias neapvalote, 
Po lovomis szaszlavos, 

Kuriu nejudinate niekados 
Turbūt cziukem pasiliksit 

(’ziukems ir pastipsiu

J
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O jus Szenadorio nelabos,
t*

Girtuokles bobos 
Argi jau isz proto iszejote, 
Ir girtuoikliaiit nepaliausite?

yDziuvaž ant atryto puldinėja 
Kaip namo sugryžineja, 

Ir da atsigulus ant lonczes 
szposus varinėja. 

Vaikai stobedamiesi žiuri 
ant mamos 

Neiszmano kas czia do
komedijos, 

Burdingieriai pareja namo 
iszsižiojo, 

Kas misiukc sukruvino 
nežinojo.

Dviejose vietose galva 
pramuszta, 

Czia vaikine kraujas teszka 
Vyras josios klausia:

Kur tau duszele galva 
pramusze?

Nugi gryždama in skiepą 
i n rioglinau, 

Kakta in Skiepą nuskriodžiau, 
, Ir ‘taip kas diena būna,

Jog net kitos virt valgi 
ip ribų na.

y

svotimszalin, 
gyvenimui 
rius O. E. Kolvaag savo naujoj 
knygoj, nesenai pnrnszytoj, 
juos pavadina “žemos milži
nus.”

Isz rytines ir pietines Euro
pos immi'graiitni 'daug vėliaus 
pradėjo vykti Amerikon, jiems 
atvažiavus buvo mažai tinka
mos, noapgyveiftos ir pigios že
mes. Bet vistiok szie prisidėjo 
prie žemdirbystes iszsipletuji
mo rytinėse valstijose ir vaka
ru pakraneziuose. 1920 metais, 
isz visu 13,920,692 •svetimsza- 

Tm Nu v. Valstijose, 10,500,942 
arba 76.6 
miestuose
ba 23.4 iiuoszimtis gyveno ūkiu 
d įstrik tuose.

Isz 6,448,343 u kini n k n Ame
rikoje 1920 metuose, 581,068 
buvo svetimszaliai, daugiau
sia paėjo isz Vokietijos, Szve- 
dijos ir Norvegijos.

Po 'Naminei Karei visokios 
industrijos pradėtos. Milžinisz- 
ki miestai užėmė vietas gražiu 
pievelių ir darželiu ir netik isz 
Europos žmones pradėjo vykti 
Amerikon, 'bet pa ežioje Ameri
koje žmonos pradėjo vykti isz 
ukiu in naujus miestus. Bet su 
invedimu ■ maszinerijos <lan- 
giaus žmonių pasiliko ant ukiu 
ir žemdirbyste vis augo ir ta
po geresnei Sziadien sakoma, 
kad apie ketvirta dalis darbi
ninku Suv. Valstijose dirba 
koki nors žemdirbystes pro
dukcijos daaba- Bet paežiu lai
ku 80 nuoszimtis Rusijos gy
ventoju ir trys-ketvirt dalys 
Chinijos ir Indijos gyventoju 
seka žemdirbystes darbus. Ma
žiaus kaip szeszi ir puse mili
jonu Amerikos ūkininku, su 
pagelba mažesnio skaieziaus 
ukes darbininku (isz viso ma
žiaus kaip 4 nuoszimtis visu

nesenci 
pavadina

nuoszimlis, gyveno 
ir tik 2,799,115 ar-

Suv. Valstijose 
nors žemdirbystes pro-

pasaulio ūkininku ir ukes dar
bininku), produkuoja apie 70 
nuoszimti pasaulio kornu, 60 
nuoszimti pasaulio vatos, .50 
nuoszimti pasaulio tabako, 25 
nuoszimti pasaulio avižų ir
szieno, ir 20 nuoszimti pasaulio 
mėsos ir semen u. Beveik kei-

džiovinimo ir sunkaus už- 
vaisinimo.

Beveik dvi-trecz dalys Ame
rikos ukiu ra minsi netoli geru 
keliu nes keliu statymas yra 
apskrieziu ir valstijų valdžių 
svarbi užduotis.

Beveik kiekviena Amerikos 
ūke vartoja vėliausias maszine
ri jas. 1925rn. 506,000 ūkininku 
dirbo savo žemes su trakto
riais. 1927 metais ant ukiu bu- 

; 5,734,000 
-V21 ga I v i j 11; 42,000, - 

000 aviu ir 52,000,0(M) kiaulių.
Amerikos žemdirbyste dar 

neatsigaivino nuo 1920-21 me
tu tiiiipuolirno- 1925m. ukiu tur
tas dasieke 57,017 milijonu do
leriu sulyginta su 1920m. 77,- 
923 milijonais doleriu ir 1910 
metu 40,991 milijonais doleriu. 
Vidutine kaina žemes ir namu, 
del akro, nupuolė nuo $6f^8 — 
1920 metuose iki $53.52 — 19- 
25ni. E.L.I.S.

vo 15,279,000 arkliu 
mulu; 57,5

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIB, FA.

M

lasbalaamuoja Ir laidoja n Įmaiše 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo. papraacaiauaiu 1M prakil
niausiu. Pan&mdo automobiliu dot 
laidotuvių, vąšeliu, krlkastynlu |g 
kitiems paal valinė j imama.

Ball Talafonaa IFTiaL

Lfotnvfcskac Grnborlac 

K RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motaruma. Priei
namos prekes.
iii W. Nprae* Ht., 

kAROOV CITT. FA.
8O« MAHKKT BT., 

TAMAQUA, PA.

666
yra t-* receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karBsado.

Užmussa mikrobas. — Aptlsbof

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) \
331 W. Centre Si., Sbenandeah, Fa.

Nuliudimo valandoje sutaftUas 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir graliai. Bo
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas pavo&» 
kalaus mano patarnavima tai me
džiu man telefonuoti o pribusiu tu 
deszimts miinutu.

virta dalis pasaulio grūdiniu 
javu produkuota Suv. Valsti
jose.

Amerikos žemdirbystes pro
greso didžiausias faktorius bu
vo puikios žemes. Ir kitas svar
bus faktorius buvo lengvas in- 
gijimas tu žemiu. SenOviszkose 
dienose vienas žmogus reikala
vo 640 akru žemes. Vėliaus 
kuomet reikalavo $2. už akra 
žemes tai -žemes parduota nuo 
160 iki 320 akru.

Czionais Amerikoje ūkinin
kai nebuvo skaitomi kaimie- 
cziais ir tik plotinėse valstijo
se ūkininkai negalėjo lygintis 
su pietų aristokratija.

Tuoj po Naminei Karei in- 
vyko ukininkystes specializa- 
vimas, tas reiszkia, invairns 
produktai auginti paskirtose 
vietose.

Taip vadinama “fabriku” 
ūke nėr pasekminga Suv. Vals
tijose. Ukininkyste vis pasilie
ka szoimyniszku 'bizniu kaip 
Vokietijoj, Frakcijoj ir keliose 
kitose szalyse. Tipiszka Ame
rikos ūke sziadien susideda isz 
nuo 50 iki 250 akru žemes. Isz 
6,371,640 ukiu 1925 metuose, 
tik 7,455 turėjo suvirsz 5,000 
akru a^ba daugi aite žemos. 55,- 
873 buvo dvarai isz nuo 1,000 
iki 5,000 akru* Kiton pusėn sa

Telefonai *871.

ji,ooo TIK UŽ 60 CENTU t

Ka tas tūkstantis doleriu imagai 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir in vairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valsbdoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolea yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perssalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,
26 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

— Iszeik duszia Kriksz- 
czioniszka 1!!.. Sudrėbėjau ant 
tu pekliszku žodžiu!! Suspau
dimas rankas prabaszcziaus ir 
granmyczios davė suprasti, 
kad dar gyvas mirsztantis!... 
Po tam užgulė gilus tylėjimas 
visam kambarį afizaros bego 
per visu veidus, bot niekas ty
los, pertraukti ne dryso!... 
Aniuolas smert ies jau buvo 
tarpe musu!!!

Tada kunigas prabaszczius 
pasilenko prie mirsztanczio. Po 
valandėlei atsitiesės pakele

Ne viena kvailiuke.in czionais 
atvoži upje, 

Na ir su vyrais bujoję, 
Vyrai paoziuotis su joja 

prižada,
> Da ir an/t kendžiu po kelis 

dolerius duoda, 
Tokios kvailos paveda del 

szpieliaus duszia ir kuna 
’ Ir kas isz to bu na?

'Kada toji irnoile pereina 
rnbeži doros, 

Szpiclius neturi kitokios rodos, 
Palieka mergina “aprūpinta”,

O pats leidžiasi in apygarda 
kita.

Taįp tai Miczigano stoito 
aitsitiko, 

Vienas aptaisęs mergina 
paliko,

sąžines visu jo mieriu ir misliu. 
Su juomi pribuvo kunigas de- 
finitorius ir keli kiti kunigai.

Ponas Jokūbas pirmiaus at
bėgės klūpojo pirmam kamba
ryj priesz paveikslu Motinos 
Szvencziausios ir surinkęs ap
link save namine szeimynn mel 
dėsi su verksmu ir dejavimu.

Kunigai apstojo lova, ir ko- 
link dar matyt buvo koks žen
klas gyvasties pradėjo kalbėt 
litanija už mirsztanczius. O asz 
drebėdamas isz baimes pem- 
gandimo ir gaile-sties taipgi

■■ ■ >

Tame kvėpavimas mirsztan-
kit atsikelt, apsirengt ir iszcit! stovėjau tarp ju.

Taip tada kaip ir vakar tik
tai dihig silpnesnis, iszsivilko Czio stojosi vis drntesniais; atl-
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reiszkia 

auginti

4 4 fabriku
akis in dangų ir užputo gram- 
nyczia!!! I

Neužilgo suskambėjo bažny
tiniai varpai ir isžpilde vaka- 
rykszczia prijautimą mano se
nolio.

Sztai akmuo apsamanojęs 
ant kapo jo o ant jo vos galima 

H vii n a
gera i’ ’
perskaityti žodžius - « 

tikėjo tvirtai! ir narni 
re ramini! *

Gyveno Tai matai mergele, mandravai,
• I' TTX I n ! z\ 1 jr iv4 i O n t

k
Galas, t
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Už tai užmokėti gavai, 
Man labai laves gaila,

• i i • t ii u. - •. i  ? rKad tu tiek ’buvai' kvaila.
J
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VIETINES
I Petnyczia atsibus 
iž duszia mirusio 
so Mockaiczio, Szv.

Juozapo bažnyczioje, ant ku- 
friu užsipraszo visas gimines lr 
pažystamus atsilankyti. A.a. 
Juozas jau silsisi kape du me
lus po žemele, — lai jam Die
vas duoda amžina atsilsi ir pri
ima jo duszia tarp savo palai
mintojo.

*

*

I"
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— James O’Neil, Vincas 
Baruseviczius, John Seifort ir 
'Albertas Bucberan, visi dir
banti vaikai ant Mahanoy bro
kerio likos aresztavot! ir pa- 
Ftatyti po 500 kaucijos už pa
vogimu automobiliaus prign- 
linczio prie Jono Bull, kuri pa- 
sieme ir laike piet iszpyszkejo 
pasivažinet su taja pasekmia, 
kad mnszina sudaužė ir patys 
vos sprandus sau nesusilanže, 
Dorinta keli likos gana skau
džiai sužeisti.

— Pancdelio rvta Botišvi
lios sūdo prieane prisiega kai
po naujas audžia Henry II. 
Houck isz Shenadorio, kuris 
likos paženklintas ant vietos 
mirusio sudžiaus Whitehouse. 
Daug žmonių pribuvo isz She
nadorio ir Mahanojaus linkėti 
jam pasekmes.

— Per kelos dienas lankosi 
du žentai p. Jono Urbono 516 

., — Albinas 
turintis dau-

W. Malianov Avė 
Heistrom, vyras 
giau kaip 6 pėdas ir buvo pul
kininku karėjo ir Robertas 
Kneale abudu isz Brooklyno, 
N. Y. Helstrom yra inteligen
tas Szvedas ir meilaus budo 
žmogus.

— Subatos diena iszejo isz 
namu Rusnakas, Mikola Dam- 
koviez, 60 metu ir nieko nebu- 
yo apie ji girdėti pakol jo lavo
ną nesurado stripinse prie 
North Mahanov kasvklu. Dnm- 
koviez at<‘me sau gyvastį per- 

Badai 
neteki-

pjaudamas sau gerkle, 
žmogus labai rūpinosi 
mu darbo per uždarymą St. Ni- 

' eolas kasyklų, norint s kaip gir
dėt turėjo susiezedines nemaža 
turteli. Gvveno ant 1) nlv- 
czios, turėjo paezia ir kelis 
vaikus. Graborius Traškanč
ias užsiėmė laidotuvėms.
— Robertas Rutkauckas, 310 

W. Pine uli., pirko puiku Chev
rolet sedanu automobiliu.

SHENANDOAH, PA.
Ash

mire po 
locnininkas 

St anislo- 
28 metu.

Lui

t Praeita Ketverga 
lando ligonbuteje 
trumpai ligai 
Stacks garadžians, 
vas Valnkeviczius,
Velionis buvo gerai žinomas 
szioje aplinkinėje, prigulėjo 
prie keliu draugyseziu. Paliko 
paezia ir penkis vaikus, 
dotavęs atsibuvo Pancdelio rv
ta su pamakloms Szv- Stanis
lovo bažnyczioje.

t Franas Ramonas, 639 E. 
Centre uli., mirė po ilgai ligai. 
Paliko paezia, viena aunu ir 
dukteri ir seserį Paliudienia 
mieste.
I «

Pottsville, Pa. 
Petnyczia ugnis 
Capitol teatre, laike antro i>er- 
statymo vakare, kuriame rado
si in 680 žmonių. Ant giliuko 
liepsna buvo maža ir visa pub
lika iszejo malsziai ir be jokio 
sumiszimo. Teatras nesenei bu
vo isztaisytas puikiai ir kasz- 
tavo 800,000 doleriu. Buvo ati
darytas per Comerford Amuse
ment kompanije isz Scranton, 
Pa.
I -

— Praeita 
kilo skiepe

Jonas Sta-
Tamas Masionis

F

Hf

i . '

Isz Lietuvos. KAIP KINAI APVAIKSZTINEJA
SAY 0 NAUJUS METUS

kumszczios,

Boston, Mass. — Pereita 
Szventadieni, besiskirstant Lie 
tuviams isz Ukesiu Kliubo ban- 
kieto, vaikezu valkatų būrys, 
ant kampo F ir Broadway, už
puolė Lietuvius ir pradėjo 
musztynes. Bet sziuo kartu val
katoms nepavyko Lietuvius su- 
muszti. Užsikabinus valkatoms 
Lietuvius, tuojaus snszoko ke
letas smagiu vyru ir pradėjo 
valkatas szventint. Kiekvienas, 
kuris paragavo Lietuviszkos 

tas nusirito kaip
kopūsto galva ir tam užteko. 
Kiti bomukai susirinko savo 
frontus nuo gatves ir turėjo nn- 
sincszti.

Tndomiausia buvo tai tas, 
kad musu drutuolis Gansonas, 
kuris stovėjo tik apie du žings
niu nuo tos vietos, kur bomal 
pradėjo Lietuvius atakuot, nu
sisuko in szali ir leido bomams 
Lietuvius mnszti. Na, jau jeigu 
musu drutnuliai tik tiek atjan- 
czia musu Lietuviams, tad ka 
jau kalbėt apie paprastus musu 

Ta turėtu insitemvt
bent tie, kurie girdėjo jo kal
ba. ’ — R.

DAR PARDUOS MISZKO UŽ 
TRIS MILIŪNUS LITU.
Kaunas. — Žemes ūkio mi

nisterijoj •,toko sužinoti, kad 
Balandžio menesio 18 ar 25 d., 
ir Gegužes 2 diena skiriamos 
varžytines Kaune, kuriose bus 
parduota papiginto miszko me
džiaga iszvežimui in užsieni 
apie 400,000 kiometriu už 3 mi
lijonus litu. Ankscziau invy- 
knsiose varžytinėse parduota 
miszko in užsieni už 3 su puse 
miliono litu.
sezoną bus parduota 
aušo milijono litu.

Isz viso per szi 
už 7 sp

žmones.

New York, N. Y. — Balan
džio 24 diena New York City 
L i (‘tu vi u Auszros Vartų para- 

kunigas kun. Juozas 
25 motu 

kunigystes jubilejaus. Kum J. 
Szesztokas vra vienas seniau
siu Amerikos Lietuviu klebonu 
kuris yra daug pasidarbavęs 
Katuli k vstes ir Lietuvvstes rei 
kalnius. Už jo pastangas ir žy
gius jis yra garbingiausias kle
bonas visoj Amerikoj. Balan- 

Auszros 
salėjo Mot.

P įjos 
Szeszt okas

kun. 
sulaukė

džio 24 diena vakaro 
Vartų parapijos s.
Sąjungos 49 kuopa, L. Vycziu 
12 kuopa ir geru parapijonu 
triasu jubilejatui surengė pa
gerbimo vakariene, 
žmonys ir gausiai 
isz kitu parapija susirinko in 
parapijos svetaine kur buvo 
paruoszta vakariene. Salt* kuo 
gražiausia isztaisyta. O vaka
riene isztikruju buvo karalisz- 
ka. Publikos buvo 
žmonių. Visa vakaru labai 
žiai ir kele graudu smagumą 
del žmonių keturiu jaunuoliu 
orkestrą. Muzikantai buvo 
szie: su smuiką grajino A. Ma
siulis, C. Beganskis ir A. Trap- 
kus o pianu Jurgis Dirginezius 
ir armonika Jurgis Dirgin
ezius. Jie grojo Kaimiszkas 
polkas, valsus suktinius ir ki
tokius tautinius szokius. 
tam jaunos mergaites

Vietiniai 
suvažiavo

apie 200 
gra-

armonika
.Jie i

1’0 

labai 
gražiai padeklamavo apie Lie
tuva tėvynė musu, ir taip to
liams. Szios mergaites deklama- 
vojo: Aldona Masinlute, p. 
Akucevicziute

Aldona Masinlute, 
J PAdele |ir Rože Dirgincziutes 

Toliau seko kalbos 
helis, Yonker’s Lietuviu kolbo
mis, Kum J. Balkonas, Kum J.

stud. p. Tamoszaitis, M. Zujus 
Garso”

Fikuisziute

Kun. Cv-

ztokas, muz. A. Visminas, 

“Garso” redaktorius ir da ke
lios mot eres. Pakalbėjo puiko: 
ir taip pasibaigė tas garbes va
karėlis labai gražiai.

Saint Clair, Pa. 
naviezius, 
Petras Stavinskas ir Franas 
Stanaviczius, lankėsi New Phi- 
ladelfijoj, po tam nuvažiavo 
pasivažinet in Franck vi He ir 
kada sugryžinejo susidūrė su 
bosu kuris važiavo isz Potts- 
villes. Jonas Stanaviczius li
kos gana smarkiai sužeistas ir 
guvęžtąs pas dąktgra-

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu: Paalapcziu Atei
ties. Su pagelta kazirom. Pagal 
ChaldelBzku, Perulszku, Oralklazku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Suirs. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES OČ _ 
TIKTAI UŽ....................

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
▼Inas tris knygutei per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

:UTE’ 25c.

APVOGĖ KAMARA.
Szianliai. — Balandžio me

nesio 17 diena nežinomi žmo- 
jtys, pritaikė rakta, inejo In 
Szianliu II nuovados taikos 
eisejo kamara ir pavogė isz 

jos du revolveriu, 35 litu pini
gu ir kitu daiktu. Vagys jesz- 
komi.

NUSISZOVE.
Svobiszkis.,— Balandžio 10 

diena Svobiszkyj pas Joiszevi- 
czione, alaus prisigėrės, revol
veriu nusiszove Nareikoniu kai 
mo ūkininkas, apie 33 motu

y

apie 
amžiaus. Szuvis paleista in 
gerkle, kulka iszejo per 
kauszi. Nusiszove isz karto. 
Joniszkolio policija rado revol
veri, ten pat gilza ir kulka.

Szuvis
Pa-

SUCZIUPO DEGTINDARI.
Kražiai. (“Ar-l)es” k or. ) — 

Vaiszviliszkes kaime policija 
pas Juozą Daujotą padariusi 

rado degtines “bra vo
ir jo pramones instaigos

krata, 
ra” 
iszdirbiniu kelis litrus. Bravo
ras ir iszdirbiniai konfiskuoti, 
o savininkas arcsztuotas ir pa
dėtas valdiszkon globom

ANT PARDAVIMO.

Gera vieta del gazolinos sta 
parsiduos labai pigiai. 

Gera proga del žmog. 
ža suma pinigo pradėti 
užmokama bizni, 
ginus informacijos 
arba kreipkitės ant adreso:

(J. Seman, 
t.m.25)

rijos,
gaus su ma 

gera 
dau- 

raszvkito
Apie

Box 132, 
Bethlehem, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Bizniavas narnas paežiam vi
duryje Tamaqua 
priežastis del pardavimo. Geras 
pinigiszkas investmentas 
greito pirkiko. Kreipkitės ant 
adreso Box 46, “ 
Mahanoy City,

f Pa. Gera

del

ofiso, 
t.M.25

ANT PARDAVIMO.

Saules
Pa.

Bizniavas namas, tinkamas 
del buezernes ir sztoro, geroj 
vietoj tarpe daug Lietuviu. Vi
si intaisymai del vedimo biz
nio. Taipgi parsiduoda nami
niai fornieziai. Parsiduos pi
giai tam kuris greitai atsi- 
szauks. Kreipkitės ant adreso.

John H. Wolavicz,
948 W. Spruce St., 

Kulpmont, Pa.ni .22)
ANT PARDAVIMO.

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpei ai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo stuba ir 
kas pirks daigtus galeliu tuo- 
jaus apimti stuba. Kreipkitės 
ant adreso

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

(m.22

Motelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyme, vanduo ir
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akierhi, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkliai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
simirė. Kreipkitės ant adreso:

Wm. Konsavage, 
Locust Valley,

Box 144, R.F.D. No 1,
It.f.) 

c Barnesville, £a,

5'
</■•■>.
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Paveikslas parodo Kinczi kns apva-ikszcziojanczius savo 
Nauja Mota, Shanghajuj, Kinuose. Kinai vaikszczioja ant laz
dų, rodosi visokiais navatnais drabužiais ir melo sukarpytas 
popi oreles.

ALBANU
PRIEŽODŽIAI

Albanai yra tai pus-laukine 
tauta, kurie yra apsigyveno po 
Trukum, o bot turi savo gražus 
ir laikus priežodžius ir pamo
kinimus isz kuriu ezionais kelis 
palaipiname:

— Jaigu del kilu rodą duo
si, tai aid. skauslno galvos ne

f f

dejuosi.
— Ugnis, vanduo ir Obirki- 

no teisingysta, 
mielaszirdysta.

— Piktas kūdikis

— Kas miega su szunirnis, 
tai kelo su blusomis.

— Kas paskui juodvarnius 
eina, tas ant storvienos užeina.

— Kas neturi kacziu, turi 
grineziojo pelių.

Klausykite pas daugel: 
rodos, bet laikykie savo rodą 
visados.

— Sziadien geresnis kiau- 
szelis, negu už m<‘to gaidelis.

— Kas augsztyn
ant veido spiaudula gauna.

— Žodžiais girnų nepasuk
si, kad ir kalbėdamas pritūpsi.

Jaigu ant Dievo atsi
minsi, tada žmonių visai nebi
josi. —F.

spianna,

žalt is.

neužlaiko jokia

tai kai}>

DIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA 

in LIETUVA
Važiuokite ant pasaulio 
didžiausio laivo, greitu 
“dideliu” garlaiviu keliu

ant laivo MAJESTIC
ISZPLAUKIANT 2 BIRŽELIO (JUNE)

Iiz New Yorko per Cherbourg ar Southampton 

Prisidėkite prie szitos milžiniszkos Lietuviu ekskursi
jos. Keliausite maloniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Linijos ekspertu. Greiti 
parankus konekcijos in visas szalis Lietuvoje.

NE ATIDELIUOKITE. 
UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR. 

Pirkite musu apmokėtas laivakortes del pasažieriu isz 
Lietuvos. Kreipkitės pas musu gerus Lietuviszkus agentus 
arba tiesog in

WHITE STAR LINE 
International Mercantile Marine Company 

ARCADE-UNION TRUST BLDG. PITTSBURGH, PA. 
No. 1 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

15th & LOCUST STS. PHILADELPHIA, PA.

KŪDIKIO PRIEŽIŪRA reikalavimais daž-

I

AUGINIMAS KRALIKU KALIFORNIJOJ ;
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Auginimas kraliku del juju kailinukų kas kart daugiau

Maudymas.
Kūdiki reikia kasdien, rogn- 

lariszku laiku, prausti. Geriau
sias laikas yra priesz penėji
mą. Kambario temperatūra 
privalo Imti tarpe 72 ir 76 laip
sniu Fahrenheito, niekuomet 
szileziau. Vandens temperai li
ra turi būti apie 90-95 laipsniu 
Fahrenheito. Laipsniszkai nut

iki bus 90 gale motu, 
iina kūdiki greitai praus

ti su goru muilu.
Nuprausk g 

, ausis

norais ir 
niansiai užkietejima praszali-

Gyd uoliu neduok pakol 
daktaras neinsako.

Kad atitaisius užkietejima, 
dažniau penėk ar duok kūdi
kiui svki arba du svkins in die
na perkosztos slyvų sunkos.

Pratink 'kūdikio viduriukus 
rogulariszkai judėti.

na.

Dantukai.

1-

. zii ;.!ii
Pa I I

iv '^4

platinasi po Kalifornija. Ant paveikslo matome viena isz to
kiu “farmu” ant kurios randasi 1,500 kraliku, viena isz tų
jų 25,000 fannu kuriu jau tiek sziadien ten priviso.

Trumpi Telegramai.

na-
Ugnis padarc bledes ant

II Sunbury, Pa. — Per loji
mą szuniuko, Mrs. Vera Bender 
iszsigelbejo isz deganezio 
mo.
$10,000.

11 Mount Carmel, Pa. 
M i estei is Exchange, 
gyvena \ 
pirmutine Katalikiszka bažny- 
ezia Szv. Petro.

1f Hazleton, Pa. — Kada 
Benas Hartman su savo levu 
iszejo žuvaut, užsidegė visztl- 
nyczia ant fanuos, kuri sudege 
su 400 visztoms ir jaunas sūne
lis 3 metu, kuris tamoTaiko bu
vo inboges in visztinyczia.

IĮ Detroit, Mich. — Genęral 
Motors automobiliu dirbėjai in 
paskutinius tris menesius isz- 
siunto in Europa 56,937 auto
mobilius.

11 Long Island, N. Y. — Ne
žinomi Komunistai padėjo di
namitu po namu budelio 
Robert G. Elliott, kuris elektri- 
kavo Sueco ir Vanzetti. Keli 
vaikai likos mažai Sužeisti. 
Priszakis namo visas suardy
tas.

II Lincoln, III. — Stopas 
Vlakovicz, 61 metu, perszovo 
mirtinai savo kaiminka Ma- 
jovskiono, 38 metu, motina 7 
vaiku, kad tiojo vaikai už daug

kuriame
3,000 žmonių statys

po namu

erzino jo motori,

IĮ Budapeszt, Vengrai. —In 
viena sanvaite ezionais nusižu
do tik paežiam mieste 48 ypa- 

, otos isz visokiu.priežascziu 
daugiausia isz Vargo.

11 Wilkes Barre, Pa.— Ar
ti Fox Hill, palicije užtiko di
dele samogonka kuria sunaiki
no. Locnininku nesueme.

1f Hazleton, Pa. — Ant far- 
mos Teodoro Hartranft, arti 
•Mountain Grove, suęlegc tvar
tas ir trijų metu sūnelis, kuris 
bovinosi szieno.

11 Philadelphia. — Aleksas 
Molinukas, 47 metu nuo New 
uli.,
ka, 38 metu nuo Front uli. ir 
likos uždarytas kalėjime. •

nužudo Antanu Szanauc-

Lehigh Valley
—- •

T1
*; 4 it] [I
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aivos virszu at
sargiai, ausis ir uosi reikia, 
szvelniai iszvalvti su abruso 
galu arba vata.
plauk kūdikio burnuko, 
žiausias patrynimas
drėksti ir atvert kelia užsikrė
timui- Jeigu motina neleis bur
nelei apsipurvinti nereikės 
plaut

Niekad ne- 
ma- 

gali in-

apsipurvinti
I

Nusausink kūdiki gerai var- 
italcumlojant užtektinai “Italcum” 

pudro, ypatingai jeigu kūdikis 
riebus.

Sziltame ore galima kūdiki 
dažniau įprausti.

Krūtimi penek kūdiki pakol 
gydytojas pataria kitaip. Apel
sinu ar tomates sunkos kasdien 
kūdikiui duoti yra patartina.

Pradek su vienu szauksztu- 
ku kasdien ir pridek kita 
szauksztuka kas savaite pakol 
kūdikiui duodama asztuoni 

diena. Jeigu 
sunka per stipri sumaiszyk su 
vandeniu. Arba pasaldink.

Kūdikio Svoris.
Yra labai svarbu pasverti 

kūdiki kas sanvaite ir reikia 
užsiraszyti kur nors. Silpnes
nius kūdikius galima sverti 
dažniau. Kūdikis pabaigoje 
pirmu metu sveria tris sykius 
daugiau negu svėrė gimęs. 
Sveikas kūdikis kas sanvaite 
ingyja nuo penkių iki septynių 
uncija.

Vaikai reikalauja 
szviusos ir’tyro oro. Laikyk kū
diki kasdien oran, leidžiant 
jam sau iszsiman'ksztyti-

Užkietėjimas.
Tinkamas nustatymas mais

to, kad jis sutiktu su kūdikio

szauksztukai in

i i

saules

Antrųjų dantų sveikumas 
daug priklauso nuo priežiūros, 
kuria pirmieji dantys gauna. 
Kaip tik pirmieji dantys pasi
rodo mažycziu vaiku, reikia 
juos kasdien valyti su minksz- 
tu szepetuku. Jam kiek paau
gus reikia duoti suprasti kas
dieninio dantų valvmo svarba.

Pirmieji dantvs vra reikalin- 
gi, kad palaikius žando for
ma, kol antrieji pasirodys. Dėl
to nereikia ju apleisti. Kaip tik 
to nereikia ju apleisti. Kaip tik 
kuris isz ju pradeda gesti, rei
kia vaika tuojaus vesti prie 
dantų gydytojo.

Pirmiausius dantis paliuo- 
suoja antrieji pradedant szesz- 
tus metii's. 
mini dantį

Szesztu m’etn 1<ru- 
galima pažinti, kai

po szesztasis skaitant nuo pry- 
szakio- Ir dėlto, kad ^szis dan
tis pasirodo tuorn laiku, kada 
kiti krinta, per klaida pama
noma, kad jis vienas isz pir
mųjų. Jeigu pradeda gesti, in ji 
dome nekreipiama, nes mano
ma, kad ji'S iszkris. Ypacz sziuo 
laiku reikalaujama, kad vai
kas butu voddmas pas dantų 
gydytoja, nes szesztu metu 
krūminis dantis yra svarbiau
sias už visus.

Kartais pasitaiko, kad pir
mieji dantys taip tvirtai laiko
si ir neiszkrinta, tuomi sulai
kydama antruosius, kurie verž
damiesi lauk iszauga kreivi. 
Kreivus dantis galima atitai
syti, kol vaikas jaunas.

Gražius dantis turėti yra 
kiekvieno žmogaus teise. Svei
ki dantys vra reikalingi svei
katai. ‘ —F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

f

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysįtą

1‘. J

ORK
. jįjįtaU!^

$4.00
NEDELIOJ 27 MOJAUS

i.
tu

Dubeltavaa
Tikietaa

SPECIALISZKAS TREINAS
Aplosi Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Giants su Phila-
delphia, Now Yorko 27 Mojaus. Į 
n i.................................................................................... ... «- —

del žmogaus kuris dirba ir ozediua.

kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.




