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Užrakino paeziule kambarij 
neduodamas nieko valgyt.
Pittsburgh, Pa. — Sil|)na 

kaip kūdikis, negalėdama vos 
vaikszcziot be pagialbos dvie
ju palicijautu, Morta Lockard, 
41 metu, atėjo in suda liudyti 
prieszais savo vyra už nemiela- 
szirdinga pasielgimą 
Motere silpnu balsu
kaip josios vyras jaja užraki
no kambarį kur 
tris dienas be maisto, 
diena josios vyras
bleszinute saradinku, du szmo- 
telius duonos ir puoduką juo
dos kavos.

Priežastis tokio pasielgimo 
Fredo buvo ta, nes geide pri
versti savo "Mortelia idant su
tiktu ant persiskyrimo, 
vyras turėjo kita
kuria geide apsipaeziuot, bet 
Morta bobiszkai 
nesutiko.

Kaimynai girdėjo vaitojimą 
moteres, danesze apie tai pali- 
cijai, kuri iszgialbejo jaja isz 
josios kalėjimo.

Nelaimingi vaisei girtuok
lystes.
Wis

0 < i Jeigu da 
su

Mirė, kada pati Repe ji aresz- 
tavoti.

Racine, Wis. — 
turėsiu koki ergeli atejteje
savo paczia ir su mano sumini, 
tai veluk perpjausiu sau gerk
le, ne kaip gyventi su jois,“ 
teip pasakė Antanas \ ajtose- 

kada ji palicijantas
atvede in kalėjimą, po suinu- 
szimui savo prisiegeles. In

V1CZ1US,

prisiegeles.
su jaja. kėlės miliutas po tam iszsitari- 
apsake

perbuvo per 
Treczia 

inmete jai

mui Antanas krito ant grindų, 
. Daktarai 

už
mirdamas tuojaus. 
tvirtina, buk jisai buvo 
daug susijudinias aresztavoji- 
mu, o turėdamas silpna szirdi, 
mirė isz tos priežasties.

nes
milema su

užsispyrė ir
pardavinėjo 

del dir- 
badai

Milwaukee. Wis. — Juozas 
Todrykas, 40 metu, atėmė sau 
gyvasti kada jam nepasiseko 
užmanymas 
ežios ir 
uos. Todrvkas dirbo ant Saint 
Paul geležinkelio o per pasku
tines dvi sanvaites iszgiardavo 
po kvorta munszaines,

nužudinimo pa 
kitu sąnariu szeimv-

būda-
. . mnuia vi/ąja girtu Nedę-,

lioje nieko negere ir buvo mal- 
bet ant rytojaus konia 

per visa diena barėsi su pa
czia. Ant galo pagriebė revol
veri paleisdamas szuvi kuris 
nepataiko in moteria, kuri vė
liaus iszbego pas motina, 
szaudimo atbėgo du palicijan- 
tai, surasdami Todryka ant 
grindų negyva.

O tai vis per priežastį 
burdingieriaus.

Racine, Wis. — Konia 
visa meta traukėsi namine pek
la szeimynoje Subonio 
paezios ir vyro isz 
prielaidinio 
ant galo užsibaigė nužudini- 

Jurgio Kanaszeviczio, 46 
metu, per buvusi jojo gaspado- 
ri Juozą Suboni, 49 metu.

Kanazeticzia atėjo tuja nak
tį pas Subonienia, kerszinda- 
mas užinuszimu jeigu jojo ne- 
inleis in vidų.
res ‘duris, paliepė 
ežiui trauktis szalin. Kada 
iszpilde paliepimo 
szove, 
ant vietos.

SKUS,

Ant

mu

surasdami Todrvka

per

terp 
priežasties 

burdingieriaus.
užsibaigė

Sabonis atida- 
Kanazevi-

ne 
Sabonis 

padedamas ji lavonu
Niekas nebūta ži 

nojes apie žudinsta, bet vienas 
isz Saboniu vaiku iszsikalbėjo 
buk tėvas nužudė žmogų.

Kanazeviczius gyveno pas 
Sabonius, bet kada vyras dar 
siprato. jog burdingierius už 
daug tupinėjo prie gaspad i ne 
les, paliepta jam nesztis to
linus. Ana diena kada ne buvo 
gaspadoriaus namie Su bonis 
atėjo pas motore spirdamasis 
kad Jam duotu pinigu ir jaja 
užmusz jeigu nesutiks su juom 
gyventi. Vyras netekias kan
trybes su nudbruodžiū, palei
do iii ji kulka. Sabonis likosdo in ji kulka, 
aresztavotas.

Mire, bet szirdis plake per 40 
minutu.

Redongo, Calif. — Mokytine 
augsztesnes mokslą i nes, 15 me
tu Iszelta McCamsuon, apslobo 
ir po keliu minutu mirė. Kada 
daktarai likos paszaukti, nusis
tebėjo nemažai buk mergaite 
norints mirė bet josios szirdis 

mi-plake per keturesdesziints 
nutu/
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Talkininku kariumene pasiliks 
Vokieti joi.

Talkininku ka- 
užemiH ne

imi užlnikimo h'iuose kilo gaisras 
tolei, pakol 

}s taikintis

Paryžius

SAULE
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA 

PRENUMERATA KABZTLOJA:
AMERIKE: Ant viso meto |3.M. Ant pu*M meto $!.&• 

EUROPOJE: Ant ri*o meto >4.M.
IMF* Latako* ir piningus vuaiia *iu*kite tiktai ant neito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHĄNOY AND A ST..

W,Jį, MCMOWRKI, Pfm. A Mfr 
F. #. HOCRKOWIIKI. K4it«r

Philadelphia. — 28 d. spalio 
pasimirė 80 metu senele Augus

Lawrence, Mass. — 2 <1. lap- tina •huieliunicno. Velione pae-
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Kada tiejei piniginei kvailei 
gaus proto?

Wilkes-Barre, Pa. — Pa lie i- 
je suėmė czionais du apgavi
kus Mikola Sabevicz ir Mikola 
Zabavicz, kurie
k vai 1 i a m s n ui sz i n u k e s 
bimo pinigu. Apgavo 
daugeli žmonių surinkdami in 
deszimts tukstauezius doleriu. 
Yra tai sena apgavyste ir jau 
kone užmirszta. Maszinuke sti- 
sideda isz dvieju 
lietuviszkas ninngelis, apvy
nioti su juodu audeklu. Apga
vikas insuka 
maszka per viena gala, o kada 
parduoda kvailiui, insuka isz 
kito galo dolerine bumaszka ir 
kada pasuka, dolerine pasislė
pė aplinkui voleli in audeklu o 
isz kito galo iszojna deszimti- 
ne. Kvailei to neuspranta, duo
dasi prisitraukt ant kokios 
szi įritinės ar daugiau o apgavi- 

sokeriu.

voleliu kaip 
mangel is,

dešimtine bu-

kai jeszko'daugiau 4 4 y j

Tėvas aresztavotas už žverisz- 
ka pasielgimą au dukrelia.
Wilkes-Barre, Pa. — Septy

nių metu Rože Pctskevicziute
ligonbuteje, su b jau-randasi

rinta ant viso gyvasezio ir pa
vojingam padėjimo,

Oregon Oity, Ore.
na i s Kukluksai pradėjo varyti 
smarkia kova prieszais visus 
atejvius ir katalikus, geisdami 
juos iszvaryti. Czionais daug 
randasi katalikiszku privati
niu mokslainiu, tai 
kutiniu rinkimu 
suota idant
praszalyt, bet katalikai nepasi
duos ir innesz teismąJn augsz- 
cziausia Suv. Valst. suda.

—Liet u vys.

j
T

j

vedybos,
Smilgių parapijos, 

Manaitu kaimo. In Amerika ja 
atsiėmė jos tikri sūnūs. Ameri
koj jinai iszgyveno 15 metu, ir 

dienos sau gyv- 
Jos darbas

jo Kauno 
apskriezio,

Panevėžioriezio S. Petrukcvicziau.s 
mvna isztiko 

f ♦

žinomos priežastp
I '<‘t rukevicziauH kainha- 

, kuris sunai- 
Ikino visus S. P. drabužius ir 
dali rakandu.
apskaito, jogei jo nuostoliai 
sieks virsz 500 doleriu. Stuba 
visa nesudegė, tik vidus beveik 
visas iszdege, kol pribuvo ugna 
gesiai. Stuba yra Lietuviu 
Tautos Korporacijos 

| ir buvo apdrausta, 
1 Korporacija nuostoliu 
turės.

nelaime. 1
szei- 

sz ne
it pi e h vai.T. 

riumene, kuri yra 
kurias vietas 
paredko, pasiliks 
vokieczei neprižadt 
pagili užduotas tiesas po užbai
gimui kares. Vokiecziai nuo ko 

nepilde privalu
mus ir dare sau juokus isz tal
kininku. Dabar visu talkininku 
kariumene pasiliks ir pridabos 
idant vokiecziai nesiustu.

I Sultonas pabėgo, bet neiszsiža- 
dejo sosto.

London. — Sultonas Moham
med VI pabėgo"isz Konstanli- 

10 metu su
pa skui sa\(‘ 

graiulžei 
verkonezias. Rado jisai priglau 
da ant angliszko kariszko laivo 
kuris sultoną iszveže in nežino 

Sultonas apreiszke, 
buk sosto neiszsižada 
jeszko saugesnes vietos idant 
ji Kemelistai nenužudytu.

k io tai laiko

rvto• ■

VIS US

St u ba

Petruke vieži us
iki paskutines
veniina 'užsidirbo.
būdavo pas žmones prie namu
padabosimo. Nors
Janeliuniene buvo sena, bet jos 

ir protas gana

Augustina

laike pas
likos nubal

tai sos mokslą ines
I

"'B

1

ausys, akys, ir protas gana ge
rai jai tarnavo, turėdavo ji ge
ra atminti ir buvo labai apsu
kri senute. 4

l'J

į’i'f

’*1
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visi darbininkai pri- 
bet Vis tiek

Pittsburg, Pa. — Salininkas 
Mikola Statkpvlczius likos pas
tatytas po 2500 doleriu kauci- 

paszovima

k i juod- 
[ senumo kuri 

persiduos už 5,000 doleriu 
užlaikyti savo 

pravarde yra 
Calla Williams isz San Fran
cisco, Calif. Kandidatas turi 
būti Amerikonu, neturintis da 
penkesdeszimts metu ir gero 
pasielgimo žmogus.

Armouro skerdinyczioje kilo 
didele ugnis.

Chicago. — Praejta 
ugnis Armouro skerdinyczioje 
padare bledes ant 250 tukstan- 
cziu doleriu. Fgnagesei kovojo 
per szcszes valandas pakol ap- 
malszino. Kone visi ugnagesei 
isz viso miėsto kovojo prieszais 
Ugne.
Samogonka truko užmuszdama 

tris, sužeido asztuonis.
Chicago. — Name Jokūbo 

Vardome, kilo baisi eksplozi- 
je sampgonkos, nuo ko užside
gė hamaš.'Nelaimėje likos už- 
muszti Valdomo pati ir du vai
kai, o asztuoni žmonis sunkei 
sužeisei. Vardome likos aresz- 
tavotas«
Burtininke paliepė jam nužu

dyti paczia.
Milwaukee, Wis. — Jonas 

Sugausky, 713 Winnebago u Ii., 
likos uždarytas kalėjime už 
nužudinima savo paezios Onos, 
nes jam teip 
burtininke, 
aresztavota.

Spgausky sako, 
pas burtininke, 
reiszke, buk jojo pati kasa po

bnri'c; 27 metu 
save; 
idant 
motina.

galėtu
Josios

metu

dame

Wis.

Subata

nuo zve- 
riszko pasielgimo josios tėvo, 
ant kurio baisei inirszo visas 
miestelis Wyoming. Tėvas ran
dasi kalėjime. Tėvas pasielg
davo su dukrelis arsziau ne 
kaip senoviszkuosia laikuosia 
barbarai, 
versta g 
ma ir vasara, dirbo sunkiau-.‘ juom duobeles ir geidže ji pra
sius naminius darbus ir su-' 
bjaurinta ant viso kūnelio nuo 
tankiu sužeidimu, nes tėvas -TP * 
naudojo ant kūdikio visokius 
inuagius su 
nelaiminga vargsze. Kaimynai 
negalėdami žiūrėti ant tokiu 
pasielgimu žveriszko tėvo, pra- 
nesze valdžei kuri uždare ne
laba tęva in kalėjimu, o mer
gaite nuveže in ligonbuti.

Ka raszo apte Fordą ir jojo 
gyvenimą.

Washington, D. C. 
diena likos atspaudyta knyga 
apie gyvenimą garsingo fabri
kanto automobiliu-Henry Ford 
kurioje talpinusi buk Fordai 

pasilikti pv«4į| 
dentu Suvienytųjų 

g ~ 

Fordas gimė ant fanuos ir da 
užsiima farmerysta. Užbaigė 
jisai mokslus uniyersitete Sun
kaus Darbo ir Sunkios Prieszi- 
ninkystes. Laiko prie darbo 
100,000 žmonių ir tliksfąpczius 
ant savo geležinkeliu 
losią, prie kirtimo 
plytinycziosia. Ar tai vyrui ar 
moterei savo fabrikuosiu moka 
nemažiau kaip po 6 dolerius 
ant dienos. Neturėjo da jokio 
darbiuinkizsko ergelio ne strai- 
ko. Yra jisai vienas isz trijų 
turtingiausiu žmonių o gal ir 
turtingesnis už visus ant svie
to. Yra jisai prėzidentu banko 
ir geležinkelio. Turi kasyklas 
anglių trijosia valstijosia, ir

Ko daugiau jam reike L 
» 1

riszko pasielgimo

Mergaite buvo pri
tilę! i ant žemes — žie-

dirbo sunkiau-

kureis muszdavo

kanecz spiresi

Yra jisai

— Ana

Valstijų.

, uk»syk-
nialku ir

paliepė padaryt
teipgi likosk uri

buk nuėjo 
kuri jam ap-

szalinti nuo szio svieto, todėl 
privalo jisai jaja pirma nužu
dyti, nes prieszingai pats tu
rės mirti.

Burtininke
žmogui paliepei nužudyt savo 
paczia, nes tik davinėjo žino-
1

sutikime
jaises žadinti.

0

užginczina buk
I

n irti patarimusi kaip gyventi 
su moterimis o ne

Vaikinas, kuris mano imti 
mergina sau . už paczia, tegul 
buna, atsargus ir neima tokios, 
kuri neguodoje gavo motinos, 

o a 4 \ *

Tokia mergina ne bus gera pa
ti ir motina.* Mergina geisda
ma pasirinkti jauniki už vy- 
ya, lai temind, idant josios my- 
Jertuis 1 paguodotu savo tęva, 
nes tokis jaunikaitis, kuris pa
niekina, savo “old man,” ne
bus geni vyru, ne tik ka ne bus 

ukesu bet netinkamu 
žmogum ir užtarytoju 
szeimynos.

i

pi, lai teminti, idant josios my-

geru

< < old man

savo

J ! w -

KUR BUNA?,
j-iAsz Ona Kalasuniute, po vy

ru Kirkleskiene, paeinanti isz
Vilkins para., 

Ruckunu Kaimo, paieszkau 
mano dvi pusseserės Anastazi-

Kauno Red.,
Kaimo

ja ir Kazimiera Ka.lasuniutes; 
taipgi teta Elzbieta Sztilpiepo 
isz Raubatoniu Kaimo. Mel- 
džiiuatsiszaukt ant adreso.

' Ona Kirkleskiene, 
417 Spruce ST.

Tamaqua, Pa.I
>

nopoliaus su savo 
numpalikda.mas 
visas savo moterėles

ma vieta.
sosto tiktai

Musztine Francuzu su Turkais.
Atėjo iri czionais 

Karagacze atsibuvo 
muszis terp francuziszko ir tur 
kiszko vaisko kuriame kelioli
ka franciizu likos sužeista. Tur 
kai užklupo 
konsulo ir 
pradėjo visaip szandyt.
kylo muszis su angszcziau nu
lietom pasekmėm.
Turkiszkas socialistas nužudv- 
... .. .jtas.

London. — Hussion 
Boy, pirmsedyfe turkiszku 
cialistu, likos nužudytas Kon- 
stantiuopoliuje.
dystos buvo polilikiszka neapi- 
kauta prieszais llilmida.

Žuvo asztuoniolika žmonių.
Montreal, 

deszimts 
Shelter Bay, paskendo leduose 
gazolinine valtis kurioje randa 
si asztuoniolika žmonių. Lavo
nu nesurado.

London. — 
žino buk

ant francuziszko 
kareiviu isz kuriu 

Isz to

Hilmid
SO-

Priežastis žu-

Kanada. — Tris- 
miliu nuo krasztonuo

Ferdinandas su nauja karūna.

j

savastis 
tokiu bud u 

gal’ ne- > ■’ t

Gaila, kad lietuviai nerti pra
tę apdraust nuo ugnies 
l akandus i r drabužius.

sftlboK
mirtinai 

67
Plymouth, Pa. — Lapkriczio 

8 d., vakare, Plymouth Armory 
Szv. Kazimiero Lietuviu para
pijos mot(»rys kele vakara pa
rapijos labui. Vakaras pavyko 
visiszkai gerai. Žmonių prisi-Žmonių prisi
rinko arti szesziu szimtu. Ir vi
si pavyzdingai ir gražiai vaka
rą praleido.
l iausi. Kai kurie sako, jog ge
resnes muzvkes czia nebuvo 
girdėta. Gryno pelno parapijai

Muzyke buvo ge-

JOS, uz
Andriaus 
anglekasi isz
Pa., kada tasai norėjo insigau- 
ti iii salimui.

Szimko, 67 metu, 
Mahanov Citv- 

Ik? 5

Frackville, Pa. — Teko man 
užteminti angliszkam laikrasz- 
ti sekanti žinute: “ 
to Fnoclio Plaskev
vilios ir Albertas, sunn* Louis 

isz Gilbertono, likos 
moterystes per 

Jaunavedžiams

Elena duk- 
isz Frack-

Sidusky 
suriszti mazgu 
kun. Bacunas.

atliko arti dvieju szimtu dole- patarnavo Margareta Plaskey ... A I I -X/x > » 4 a \ , • I II Ct Ir IVY r ’XT 11 <J • Cj4riu.
Ypacz 

labai pavyzdingai 
fnskaitiene,

sekanczios
ir Albertas Luskey.
bėjau, isz pradžių maniau gal 
tai kokios ižraeliszkos tautos 
žmonis, nes 
maiszvtas

Nusiste-
moterys 

darbavosi:
Zubriene, Ppjau- ? 

jiene, Alexoniene, Miliene, Sze- 
Radzikiene,

Kava- £e.ias kunigo Bakuno pravarde 
ir Ri-

riene, Ivoszkiene, 
Idangiene, Valinskiene, 
liauskiene, Balluszkiene 
miene.

pravardes teip su- 
jog nežinojau prie 

kokios tautos prigulėjo.
9

Pave

Camegie, Pa. — Czia randa
si minksztuju anglių kasyklos 
ir kone 
guli prie unijos, 
blogas padėjimas. Po penkių
menesiu kovos priesz isznau- 
dotojns, pilna laika nedirba, 
tik po 3 a. 
te; uždirbti 
prastas paredkas, 
žmogui propo ar reles tai jesz- 
kok po pleisus. 
brangus kaip visur po far- 
niersku kasyklų, žmonelei 
vaikszcziojc nuo vienu in kitas 
bet niekur 
Yra czion tris 
o nors dirba pilna laika, bet 
mokestis neperdidele, papras
tam darbininkui ant valandos 

35 centus o darba nesun
ku aplaikyti pribuvusiems isz 
kitur. Yra ir keturi “skrapo- 
jardai” 
dos po 40 ir 50 centu, bet darb
davei blogai pasielgia su dar
bininkais kurie ne turi unijos. 
Jeigu atsiranda kokis susipra
tęs žmogus ir paaiszkina kad . 
turime daugiau reikalauti, tai 
taojaus žmogų - ?

sams ir darbo netenka, o tokis * 
dancszikas po laikui pats ne

darbo. Szeip žmonis 
czion nenusiminia, namines ne
trūksta, kad ne viena, tai kita 
skystimėli pagamina, vjTukai 
trauke ne susiraukė, o jeigu 
kam pinigėliu trūksta tai in 
kitur rūksta. Moterėles Came-, 
gio szposus varinėja ir vyrams 
kojas rodineja, . bet tas gali 
jom iszejti ant blogo, nes poni 
Balruviene turi juju pravardes 
ir neužilgio paszokins už tai.

—Asz

ar 4 dienas in sanvai- 
negalema nieko, 

jeigu reike

Pragyvenimas 
visur 

kasyklų,

nesuranda, geriau, 
fabrikai plieno, 

pilna
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moka

Yra ir keturi “ 
' kur moka ant valan- /

i

I

I
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*" Jnes dasipratau, jog tai gal būti 

o ne 
jog tai 

Liūdna,

Bacunas, 
lietuviszki

kun. Bakunas 
supratau, 
jaunavedžei. — Liūdna, jog 
musu jauna gentkarte nemoka 
paraszyti tikrai savo pravar
des, tik paduoda neajszkei in 
laikraszti isz kuriu reike dasi- 
prasti ar tai lietuviszkos ar žy- 

utraukti jaunas .mergaites diszkos pravardes. Ragutis.

Scrantcn, Pa. — Pora savai- 
cziu atgal pasidarbavimu tulu 
scrantoniecziu susitvėrė jaunu 
merga ieziu Naujam

“Biru-
kliubas.

kliubui duotas vardas
Kliubo * tikslastęs Kliubas. 

v ra s 
katalikes, in viena 
k i utis 
mis dienomi 
priguli, bet 
savaite, ketverge 

siuvimo ir

J

buri ir mo- 
amatu. Jau ir pastaro- 

S 
y

nors dar mažai 
usirenka

vakarai
syki in 

s, ir 
lavinas siuvimo ir mezgimo 
amatuose. Ateity mano užsiim
ti platesniu lavinimosi užsiėmi
mu. “Birutes Kliubo’’ 
ba: pirm. —M. Drižniute, pirm, 
pag. — M. Turevieziute, raszt 
— M. Drižniute, ižd. — M. Kle- 
bauskiute, fin. 
Jocziuniute.

M a r i joną Dr i žn i u te, 
Magdalena Turevieziute, Mar-

valdy-

i 4

< *JP'

raszt.

tenka

i
1

nares:

Ad.
Birutes Kliubo’’

Drižniute-

garėta Drižniute, Monika Klo- 
Adele Joeziuniute, 

Ona Janu-

patiko

1

1443 
bedirbant Glen

Karalius Rumunijos, Ferdi
nandas, turintys nauja karūna 
ant galvos kuria

■-

jam uždėjo 
biskupas katedroje Alba Julia.
Bolszevikai nužudo 34,000 ko

munistu.
— Nuo 1918 lyg

1922 meto, soviatu valdže nu
baudė mirezia už visokius pra-

Beri imu

sižengimus 34,962 komunistu. 
58 procentas už eimima kysziu, 
16 procentas už vagystes ir ple- 
szimus, 10 procentus už szni- 
pavima o likusioje iiž mažes-

10 procentus

nius prasikalsimus. Tai tau bol 
szevikiszka laisve, 
atimti žmogui gyvasti

bauskiute
■Julia Tamulių te, 
szauskiute..

— 10-ta diena Lapriczio 
baisi nelaime Jurgi

Viszniauska, gyvenanti 
Meylert Av., 
Alden Co. Diamond kasyklose 
užgriuvo nelaiminga gabalas 
akmens, užmuszjamas ji ant 
vietos. 13-ta diena panedelyje, 
palaidojo .velioni su bažnyti
nėm apeigom. Kun. Jonas Ku
ras miszias laike, szv. Juozapo 
Bažnyczioj. J’akavojo ant kapi
niu Throop.

— Vis daugiau vagyseziu 
visokiu girdėtis. Sztai -Šubatoj
U-to praneszta policijai, kad 
Silvestras Burneikis nuo 324 
Oak St. pasigedo kapsziuko su 
$49.00 pinigu, tarpe Lacka
wanna Ave. .ir Providence 
s^iihre. Pagal jo moteries paša* 
kojinio iszrodo, kad kas nors 
jo kiszene apvogė.
laiku jo moteris sp juom buvo.

— Kiek laiko pasirgęs nuo 
kokios tai painios ligos, Miko
las Vilkaitis nuo 622 Electric 
St., mire, pglikdamas savo mo-Juk geriau

ne kaip
ji maityt ir prižiūrėt kalėjimo- ant Throop kapiniu 9-ta diena 
se.

Mechanicsville, N. Y. — Mu
su miestelije yra 
lis Lietuviu, 
tveria lietuviszka draugija po 
vardu D. L. K. Vytauto, gerai 
tyarkosi ir turi $2,000 turto.. 
Buvo in czionais atvykias or
ganizatorius draugijos S. L. R. 
K. A. Mikolas Czerbalis, ku
riam pavyko sutvert atskira 
draugija tik nėr žinios isz 
kiek sąnariu. Prižadėjo siausti 
ir organa — laikraszti isz cen
tro, bet tasai laikrasztis yi*a 
panaszus iii lenku organizaci
jos laikraszti,

mažas bure- 
bet turim susi-

ir turi

JEIGU NORI KAD TAVE 
MYLĖTU.

1
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kuriame nieko 
naudingo nesiranda. Bet musu 
Lietuvei daugumas skaito 
‘ ‘ Saule, ’ ’ 
geriausiu laikraszcziu 
ke ir nesza dideli laba del vi
suomenes. Tasai P. M. Czerba- 
lis, smęiže ta j i laikraszti (kacį 
jam liežuvis sutintu, arba, pa- 
ralyžas trenktu —R.-). Bet ir 
Czerbalis gire savo tavora in 
padanges isz ko turi materija- 
liszka nauda. Bet “Saules“ 
nieks negali papeikti o kas ja 
peikė tas nevertas pagirimo. 
Asz skaitau “Saule“ 
ir nepaliausiu skaityti.

‘ ‘ Vy tautinis.

daugumas 
kuris yra vienas isz 

Ameri-

Ne priesztarauk niekam, no- 
rints žinai, jog turi teisybia.

Ne kiszk nosies in veikalus 
kad ir butu tavo geriauses 
prietelis.

Ne niekink to, ko pats netu- *
• «

IT.

Nemanykie, jog kiti už tave 
yra linksmesni. Milijonai ken* 
cze didesni varga už tave.

Nerugokie, jog neturėjaijog 
proga gyventi ant svieto.

Netikekie in kožua bloga a p- .

*

13 metu

/
Burdine, Pa. — Dirba czįo- 

nais Visas dienas bet tik po 
tris valhhdas ant dienos^Van- 
denio labai 1 mažai, o norints 
truputi phlijo, bet neužtekti- 
nai.

— Dįena 13, apie deszimta 
valanda vakare, likos užmusz- 
fas per automobiliu Mikolas

Diena 13
VU1U11UU UKVb U41IlUb4*

tas per automobiliu Mikolas 
Geležauckas, 42 metu. Jisai tu-

> ri broli Masaciužes stejte, jojo 
vardas Konstantas Geležauc
kas o Lietuvoje paliko tėvus. 
Kas nor daugiau dažinoti apie 

teri naszle. Velionis palaidotas jojo mirti tegul raszo pas Si
mon Kuzas, Box 85 Burdine, 
Pa.lapkriczio.

kalbejima koki girdi.
Nepaantrinekie piktu pas

kalų norints kiti 
klausytu.

Ne bukie neszvarus many
damas, jog tave visi pažinsta 
ir nėr priesz ka rėdytis.

Nepaniekinek varginga ypa- 
ta^ manydamas, jog jiji su ta
vim nesilygina tavo gyveni
me.

Neszandyk isz kito tikėjimo 
— kožnąs tikėjimas yra geras, 
jeigu pildai jojo prisakymus*

Nerodyk kitiems savo nusi
minimo ir skausmo. Apie tavo 
vargus niekas nesirūpina.

Nekiszk nosies kur nereik — 
szis pamokinimas yra labai 
svarbus. • ‘

Bukie visados mandagu, ii* . 
darykie kitiems teip, kaip n<n 
ri idant jieje tau darytu. —Ę, j •
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KAS GIRDĖT
SAULE

t
i

r

baisios avietines 
nesiranda paka- 

Kares vis te- 
irirtlet *už-

k

r i.

t
i?
H

Keturi metai jau praėjo nuo 
pasibaigimo 
kares, o bet 
jaus ajit svieto, 
sesi tolinus ir kaip
sinesza ant naujo kruvino szo- 
kio. Nelaimingoj Irlandijoi da 
vis peszasi. Pavojingiau iszro- 
do nesupratimai terp Turku ir 
talkininku, o ir kiti sklypai 
gali būti inmaiszyti jeigu kil
tu kare.

Pasinaudodami isz tojo su- 
miszimo, Vokiecziai vis atsi
sako mokėti kariszkas bledes. 
Francuziszkas vyria uess mi- 
nisteris, sako, buk tebyris eu- 
ropiszkas padėjimas yra labai 
pavojingas isz ko 
naujos kares.

kas juoką iszst.ume su kuolu.
Paeziuokis su moteria, ku

ri supranta, juokus, 
puguodoti garbe 
szio svieto 
cziuok su 
niekina, 
iszjuokincja savo drauges 
da nuo 
cziuokis su inotm ia, kuri 
gera žodeli 
kuriuos kiti 
akyse.

Apsipacziuok su filozofaite. 
Jeigu ejni

*•-
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Vokiecziai

gali kilti

Ant svieto buna daug netei- 
singystes. Jeigu mergina isz- 
veda isz kelio vaikina, tai jaja 
niekas nenubaudže, 
mėgina vaikinas 
kelio mergina...

bet tegul 
iszvest i isz

laivu 
‘‘Polonia,” iszplauke in Ame
rika 141 ypatus. Vyru 50,

Spalio 
Polonia,

vienuolikta, 
ft ft

nut
Juju■turiu 81 ir vaiku 10. — 

tarpe randasi 42 lietuvei.
Isz Lietuvos teip daug isz- 

Amerika, kad net
Gruodžio menesio paskirta da
lis, jau užpildyta.
I. —--------

plauke in

Nuo Gruodžio menesio
Žvaigžde" iszeis formoje kny

Pirmas nume- 
Zvaigž<le"" kaipo mene- 

žurnalo iszeis apie Gruo
džio vidini. Naujoje savo for- 
inoe, “Žvaigžde’’ megis užin- 
lerusuoti Amerikos ir Lietuvos 
Iipszviesta jaunuomene. Bus ji 
mokslo ir literatūros žurnalas, 

nuo laiko patalpis ir 
>tl aipsni u, kad 

susidomėjimo 
lietuviu kultiną labai suameri- 
konejusia Amerikos 
jaunuomene.

Pavieno
|ių1q, įnygo.y kaina bus 25 cen-, 
lai.

GROMATA ISZ LIETUVOS.

žino kaip
žiuri ant

Nesipa-
kuri visus

paniekineja ir ; asz dabar
ka-ijau menesis laiko, nes negaliu

juju atsikreipė; pa- sugryžti, isz

ir 
linksmai.

moteria I 
kuri

apgimme

KAIP NUŽUDĖ RASPU
TINA.
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Raszo 
in savo

I Tanas K Vainauskas 
broli Stanislova

Shenandoah, Pa.:
Daneszu Inu broliuk, Imk

I aizdi josiągyvenu

in

namu . pabėgau
vos su gyvaseziu, nes lenkaisuras

žmonių 1 užpuolė ant mus ir norėjo ma-
IK'S

'°. .. . . iapjuodina josios
j pabėgti.

su savo sužiedoti- 
nia in teatru, pirmianse nenti- 
pirkia.s tikietu, 
su jaja, 
,)<>K jau

jeigu 
visos

nes iszpirktos, 
mai, be 
szauks:

tai paeziuokis 
jiji dažinos 

geresnes sedy- 
tai

ft

jiji links-
jok i o

.. m

gos kas menuo, 
ris “ 
F inio

Žvaigžde

Laikas 
lingių kalboje 
patraukus prie

lietuviu

Žnr-

l • , .
Nekuriu vyi'ai, kuriu nemoka 

nprubežiuot savo moteres dar
bo, mano, jog jie jo yra nuval- 
Jiinkais, o motere praluidžu 
diena nieko nedirbdama. Bet 
paimkime ant paveizdos, kaip 
milijonai vyru praleidže s 
tadieni po savo pastogių.

Sulaukiąs szven tądien i 
lovoje lyg

zven-

guli 
atsike- 

perskaito laik-
deszimtai, 

]ia, pasirodo,
Taszezius, atsigula po piet, isz- 
ojna in miestą, pavalgo vaka
rienių ir vela ejna in miestą pa
stovėti ant kampo arba in pul- 
{rumi ar cigaru sztora.

Ka jojo targsze motere daro 
Jjjzventadieni f

Atsikėlė anksti, padaro pa- 
Yed k u namie, iszprause vaikus, 
Sszsiunuze in bažnyczia, paga
mina pusryczius surenka apre- 
'clala vaiku ir vyro, kuris netu
rėjo laiko pats pasidėti, iszver- 
cla pietus, iszmazgoje torielkas, 
Sulopiau vuiku drupunus, pu- 
gurninu vakariene, po vakarie
nei surenka skalbimu, pamer- 
kina idant panedelio 
lėtu skalbti anksti,
skyles vaiku paneziaku ir ejna 
gult visa iszsemta ant pajėgu.

i atsigula sako 
“kaip tai miela 

musu teveli visa. 
Jisai ne tiek roke kiek 

per szventa-

ryta ga- 
susiuva

Kada vaikai 
Viens in kita: 
turėti namie i 
'diena. 
Jnamyte ant mus 
įlieni.” 

, Argi moterėlės neteisybe?
Teip, neužsitarnave ant gar- 

nuolatos aplaiki- 
iieja garbe, o moteres? Paczios 
įtai guli apsvarstyti!

bes žmonis,

Kokia privalo būti motore su 
■I i

motore kuri 
už tave. Nesipa- 

kuri nežino

Įkuria nori paeziuotis 
I. Paeziuokis su 
fcrra mažesne 
jeziuok su tokia, 

szirdingai nusijuokt. 
fTuojaus galima žmogų pažint 
|mt juoko.

Nesipacziuok su motore kuri 
' « į • 1 • 11*1

ikąip

Nuolatos rodo dantis, tokia ka 
priverstinai juokėsi, rodos kad į ' . < - iii ' * "'11 1 ■ 1 1

ne iižmnsztL

m 11 szc i i; jHx/.ina it a r.j faz to i sz-

< bet asz paspejau 
ž tai labai tęva sa

1 i k s. I juii kSJįvjjĮiljęa paėmė | >a lik
dami tuszrzia šluba ir mus di
deliam varge; atėmė drapanas 
ir pinigus irda norėjo sudegyt 

iszmelde idant 
Kas dien

šluba, bet vos 
nedegini u. manes

rugojimo pu- jeszko. Drapanas buvo paemia 
l’ai nieko, ejsimo 

ant galerijos, man vis tas pats 
bile neatsiskirt!” 
gina tai 
džiaugsmu;
motere, kuri isz visko 

sėdėdama 
savo

sziam gyvenime geriausios vie
tos yra užimtos.

Kada sutiksi ubaga, o nori 
jam duoti kelis centu 
sipaezinok 
tnojaus 
ft ft 
ris praleidže 
moję.” 
kalbėtum, o jiji 
szanktu: “ 
centus, sziadien teip szalta, te
gul susiszihlo su stikleliu! 
paeziuokis su tokia.

Stengkis 
tavo milema apsiejna kaip at- 

Kada atsikėlė 
veidu 

, bet jeigu 
“ Na! kas 

kad tave!...

ganadyta, 
kalio su

ft ft

ft I

Tokia mer- 
bus tau 

laiminga 
yra uz- 

nž užpa-
— kada

T

ft ft t ikru 
tokia

visas, bet namiszkei pradėjo 
verkt ir melsti idant neimtu, 

Lenkai parte
kąs nakti ir užpili- 

paimdami vis- 
uranda šluboji’.

bet

ka

vyru,

s, tai ne- 
moteria,

suszuks:
Gal tai kokis apgavikas, ku 

pinigus kareze 
Bet jeigu tu teip pro- 

ant tavęs pa- 
Dnok vargszui kelis

su
ant taxes

iszt vrinet i

sikele isz ryto.
su niisiszy|>sojiisiu
paeziuokis su
pabus
ežia po

na ir sugražino, 
zonai ejna 
dineja žmonis, 

k a tik s
Gurmurosia buvo užpuolė visa 
kaima iszkraudami 
ardydami stabas 
per ka daug žmonių sužeido 
kaipo ir užmiisze Kaži \ isocki.

Adoma Sultoną ir jo žmona 
ranka iszlaiiže 

ir aki iszmusze. Guramu vyrai 
visi ižbegiojo. Nugaliu visko 
apraszyti kas dabar Lietuvoje 
dedasi, kur lenkai yra užemia 
vietas, žodžiu, negalima ten 
gy vent i.

I Taszan

viška, su
su bomboms 

žmonių

<» 
kuri į htbai smmisze.

ft ft

kaip

jaja, 
žodžeis:

o ] 
tai neispaeziuok su jaja. Tasai 
yra geriauses ižbandimas.

Nesipacziuok su motere, ku
ri draugauju su niekszioms 
draugėms. Mergina, kuri savo 
nusiszypsojinia užlaiko del ki
tu, o saviszkius apdovanoja su 
riiksztum veidu, ne yra sutver
ta del moterystes. Pasielgs su 
tavim kaip su nevalninku.

Jeigu atlankai mergina, kuri 
saves laukt puse 

nesipacziuok su 
jaja. Bet jeigu tnojaus ateis, 
teip kaip stovi, be jokio papno- 

pauderio ir keliu tuzi- 
savo pakauszi- 

niergina ir su

su 
velniu,

duodasi ant 
valandos 

Bet

S.

iszrinksi apsi-

szimo, 
nu “žiurkių” 
je, tai yra gera 
tokia paeziuoki

Bet geria use
paeziuodamas su mergina, ku- 

tevui daro paperosus 
prikemsza, kuri 

jojo gerove ir 
kaip jam in- 

tikti, kada atsisėda jam ant 
keliu, trauke ji už ilsu ir vadi
na
— Mergina, kuri

ri savo
arba pypkia 
rūpinasi apie 
mausto apie tai,

atsisėda

ji visokeis meileis žodeleis. 
glamonėjasi 

su savo tėvu ir nepavelina jam 
iszejti aut uliezios be apžiūrė
jimo jojo drapanų ir nepersi- 
tikrys, jog viskas yra paredke, 
kuri da ant atsisveikinimo ji 
pabueziuoja, tai yra mergina, 
— kalbu tai isz mano paties 
isztyrinejimo, — bus tinkama 
del apsipaeziavimo ir tinkama 
tau pati.

Laimingas tasai ievas kuris 
turi tokia dukteria — laimin
gas tokis vyras, kuris turės to
kia paezia.

<>* 
araku, 

pasogas cukrum, o
L

M oteryste 
gerymas; 
citrina, 
jneile kaip karsztas vandf 
kuris laikais atszala.

yra kaip 
vyrais

ardus 
pati

0

i

PASINAUDOKITE VISI — 
' DYKAI!

Stebetina. mestis kuri sulai
ko slenkima plauku, iszezysti- 
na pleiskanas ir sulaiko niežė
jimą, pražylima ir 1 htgaivina 
szaknis plauku. Kas 'atsiims 
kėlės markes, tai aplaikys dė
žutė ant iszmeginimo, o ingy- 
site drūtus ir puikius plaukus. 
Turime geriausiu asenciju vi
sokiu perfumii. Raszykit tuo- 
jaus pas: i

“Specialties”
23G Broadway, Box 9 W. 

Brooklyn, N. Y.
I

(t<)4

l» e f M •

broleli pasistengk 
idant galetan vrla sugryžti in 
Amerika. Su pagarba, tavo 
brolis Pranas K Vainauskas.

Ka raRzo apie knyga MTnkntantlN 
Naktų ir Viena-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tukstan- j 
lis Naktų ir Viena’’ kuria man prl- į 
siuntėt, norint asz prisiunczlau už-1 
mokesti už ta puikia knyga, bet vie- i 
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkal kad kož- 
nas tureli-jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas Ir praleist! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dckavoju tamstoms už surodima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velijcntls pasi
lieku “Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prlsluskite |2 j 
In “Saules" iszlelstuves o gausite tuo- 
lauH per paczta.

Saules

I

Poni Hardingtenc. /

I
< <

VAnt. parodos Jiiedu Articnl- 
I i Idos rodyta mm ja

Mrt. <X Haratat

ture Sho^, 
k rišant urna kiltbi^ angy toj as 

ft ftu ž va rd i no “ Mrs. 11 a rd i ng.

—ę—--------------------------------

Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja katalogą savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai: laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu- 
viszku rekordu, 
volialu del “Player Piano” 
su lietuviszkom gaidom, revol- 

szautuvu, lietuviszku 
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.
JUOZAS F, BUDRIK & CO. 

3343 S. Halstcd St. Chicago, Ill.

fonografu, 
Player Piano

veriu ft

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldčngimas Paslapcziu Atei- 

Su pagclba kazirom.
C’haldciszku, Perslszku, Graikiazku 
Arabiszku ir i’igouisz.ku burtlniku. 
Iszguldincjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Satamono Nose.,

TIKRIAUSIA BURYKLT
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

ties. Pagal

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlsluskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. P. BOCZKOWSKJ-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

Garsios Anglijos sznipineji- 
mo sistemos buvęs vadas, Basil 
Thompson, nedėlioję papasa
kojo New Yorko teatro saloje 
apie tai, kai|> nužudyta buvo

nedėliojo
teatro saloje

Esą jam apysaka 
isz tos d ra-

Esą kunigaiksztis

UŽSILAIKYK SVEIKU' 
Ezaltam ore. 

g 'r • * 'f*'." "'*r " ■
H « I »Kas met, taip regnliariszkai 

pri ver- 
ju lan-i|ia(| atsiustumet man kftlendo-

Saules

Rasputinas, 
iszpakojes vienas 
mos dalyviu.
J uzupovas i r jo f draugas at i- 
deng^ buk Rasputinas rodyda
vęs carui isziTiti isz ikaro apie 
Naujus Metus. Tat laiko neliko 
J užu povas pradėję draugauti 
su Kasputinii ir taip insidrau- 
gavo, kad tas ji ant arbatos 
pakviesdavo. Priesz pat Kalc
itas Juzupovas daVes jam rak
ta nuo slaptu durii, kad sznipai 
nepamatytu. Juzupovas per tas 
duris inejes ir Rasputinas per 
plyszi su džiaugsmu rodės kaip 
sznipai vaikszto, bet nieko ne
užuodžia. Jie tuoj pb to atvyko 
in Juzupovo 
nuėjo 
skiepe.
buteliai vyno, atmieszto nuo- 

kurie buvo pirm to isz- 
bandyti ant szunu ir rasti pa- 

Kasputinas gero
kai gerta <> Juzupovas tik apsi- 
metes buk geriąs. Btd nežiūrint 

nerodo ne
užėjo pas 

Tit* jam in- 
teike revolveri. (Irižt‘s,

paloviu, kur tuoj 
invalgomaji

Ant stalo buvo
vyno,

kniuba ri 
szeszi

dais,

sėkmingais.
gere, o

to mirt i jis nei kiek 
rd. 'Tada .Juzupovas 
draugus pasitarti.

paprastas 
gerkles uždegimas, lic

it* plaueziu

kaip sezonu permaina 
ežia žmones uždarinėt 
gus, ligos, kaip*fili, 
szalti s, 
žuveliu uždegimas,
uždegimas, pradeda žymiai isz- 
si plėtoti.

Priežastjs to gana aiszku. 
Su langais atidarytais, gauna
me cirkuliacija szviežio oro tu
rini užtektinai drėgnumo. Bet 
kuomet langai uždaryti, jeigu 
nesirūpinsi
mai iszvedinti

kambarius tinka- 
, oras tuoj pasi

daro blogas ir netinkamas kvė
puoti. Apart to, su dabartiniais 
kajtinimo budais oras tuo pa
sidaro sausesnis negu Saharos 

f Poras 1 as sausas oras

J uzu
povas rado Rasputina snukiai 
kvėpuojanti, ir visa apsiputo
jusi; tada jis insitikino, kad 
Rasputinas turi velnio galia ir 
priėjės prie ikonos cine melstis. 
Pasimeldęs jis pamate, kad 
Rasputinas ties juo stovi ir ta
da szives isz revolverio. Popas 
baisiai surikęs ir apvirtęs. Dak 

kuna sake, 
s negyvas. Kiti dar 

kad svki butu szauta, 
gydytojas

insit ikino,

apžiūrėjęs 
kad popa 
norėjo, 
bet

tarns
negvvas.

pasi prieszmo.
Kili nuėjo gauti automobili) o 

palikes

< r

su garsiu 
Jas luivo la
ir todėl Juzu-

J uzupovas
I ’uriszke vieži us. 
bai su sijudines 
povas ji palikes nuėjo pažiūrė
ti ar tikrai popas negyvas. 
deje> ranka ant

Ji 
szirdies, ji at

rodė szalla bet daigu 
rado toje paezioje vietoje, 
tinas pasikėlęs ir 

(>■ 
nusikratęs

zupovui už
ne taip
pas Puriszkevicziu.
rėpi lodamas

Raspu- 
Pa- 

griebes Ju- 
Įerkles. Tas szinip

ir atbėgės 
Bef popas 

ant visu ketiniu 
vijosi paskui ir isžropojo per

. . . . .J » ■ w • 1 •duris laukan. ( zia Puriszkevi- 
( zius paleido in ji dar teis szu- 
vius.
ir J užu povas s
ge. Tada kurni nuvežė Neva ir 
paskandino.

Buvo prisirinki’ 
būrys klausyti 
no.

Bet ir tada dar jis ra i vesi 
u kuolu ji dabai-

amerikonu
Basil Thomso-

SIENINEI KALENDORIAI 
DEL BIZNIERIŲ 
ANT 1Q23 METO.

GROMATA ISZ LIETUVOS.
Pį ...

Laiszkas rasz.vtas l.’V Spalio.
Šaules’

Labai praszau
Grebiamoji

4
y

redakcija* *
Kedakcija: -

* *riu “Saules" laikraszezio ant 
1923 meto, kuris girdėjau bus 
•labai indomius su daugeliu pa

tui pgi ir labai ft ftsiskait imais, 
Sa u lesmeldžiu 

kad ii* ft ft

h ft

szita meta

redakcijos 
Saule” laikraszti man 

siustumet ant 1923 meto. Man 
iszpirko diede P. S.

isz Girardvilles ir asz jia gau
nu, bet ant kito meto nežinau 
ar jis man iszpirks ai* ne, lodei
meldžiu

Sauleft ft 1 *
kad 

be
siusiumet man 
sustojimo per

1923 metus, asz pat s užmokėsiu 
dede

liet uviszkais 
jau

man.jeigu 
užmokėsiu

ha

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
‘ - i a’- * ' * ■ ė .

.’ W "A

szais

S

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

'i ».

• V* A AVV A W V

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyriai
--- —--

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

lakstantis Naktį Gerbemasls Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu siuneziamos 

mano vardu kiiyga 
Naktų ir Viena’’ t.

, “Tūkstantis 
už kuria tariu 

szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad. tokia knyga kaip .
]
labai yra žingcldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikąs szventai* Ir sma
giai praeina. Asz,Ilsiems Jinkėc/lau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nęs ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl ir , visokį rupesczial nors 
ant valandėlės Ktsiuaukia.

1 I / */',C

Su pagarba.v įA' ^OKAS, 
18 d. Gegužio<192Ln>,y^ 

D v. I’alazduonys,'. s A’ • . 
Czekiszkes vai. < 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

“Tūkstantis
Naktų ir Viena’’ apturėjau, nes man

r

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.

Teipgi ga|ima
Preke knygos Aifterike $2.00 

1 : » *

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHANOY CITY, PA. 

t , 1 , .
■ ? f ’ * ■' . j|

/

Kalendoriai 12x16 coliu dy
džio, su didelius numerals nuo 
$12.50 lyg $13.00 už 100.

Dy desn i, 1

su didelis iLUihentis nud $14.50 
$15.00 ir $l.T.r>0 irž 100.

* ** -* > ' * •

Jaigu norite su raudonais 
numarais parodanezios Ameri- 
kotiiszkos szventes ir nedeles, 
tai pridekite po $1.00 extra už 
kožna szirnta Kaįendoriu.

Ant Kalendorių randasi pui
kus paveikslai patogiu mergi
nu. Geri del kožno biznio. Pri- 
siuskite užkalbinimu dabar su

Duokite žinot kuip 
liori t e atspaudu t; apgausi n i mn 
ant1 Kalendorius; ar Lietuvisz- 
kai ar Aiįg)iszkai.

Dabar laikas užkalbyt!||

1O 
u.

an t1 K a lepdorius; a r Lietu visz-

W. D. Boczkauskas-Company
(t.r.) Mahanoy City, Pa.

‘ * * # j, *

«■ > "■ *»> hf ■ ii' • |

ROYAL MAIL
IN HAMBURGĄyi’IESOK

Didelis naujas trijų szriubu laivas 
ORDUNA .. 25 Novemberio 
Bus tai geras Jszplaukinuis tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
vaieziu priosz Kalėdas. Visos ataki- 
rios kajutes.
MOVAI* STRAW MA II PACKET 

PACKET COMPANY
20 llroadway* New York.

Arba pas vietinius agentus.

i'

neiszpirks, 
pini- 

turesime tikrus 
Sau-

labai nerimstu ir visi žmo

pusezin
atima drėgnuma isz nosies ir Lietuvos pinigus. Asz be
gerkles ir 
szus, jog negali

taip uždega pavir- 
atlaikyti ligų 

užkrėtimus, kurie inkepti arba 
imti burnoje. Szidtame 
žmones greieziau

ori’ 
eina in szil 

tas, nevedintas, prigrūstas vie 
tas, teatrus ir gatvekarns, kad 
nors pilni visokiu užkrėtimu.

Idant panaikinti szias szal- 
to oro ligas, mes turime taip 
prieiti prie vasariniu aplinky
bių kiek galima. Pirmiausia, 
iszvedint namus regidiariszkai 
ir sistematiszkai. Viena langu 
turime
nuo apaezios inleisti 
orą, 
liūs tino virszaus, iszleist bloga 
orą, kas geriausias būdas užlai
kyti szviežia orą. Jeigu kam
bariai toki, jog negalima to pa
dalyti be oro

atidaryti kelis colius 
szviežia 

ir kita atidaryti kelis <•<>-

traukimo, ban
dyk atidaryti kelis langus ar
ba duris ant keliu 
svk ant dienos, 
kambario
plaeziai, ir gerai iszvedink ta
vo

langu

miliutu du
Miegok su

atidnrvtu

kambarį ryte.
Gali Imti kad dabartiniu na

mu didžiausia klaida yra sto
ka aprūpinimu pristatyti drėg
numo ore

ga-
su garo ir

kuomet vartojame 
nuduota sziluina. Su senovisz- 
ku angliniu pecziu buvo gali
ma laikyti puodą vandenio 
mojant. Sziadien
karszto vandenio kaitvmu ir fe 
net su karszto 
(furnace), yra

| Bet drėgnumas ore būtinai rei- 
kalidgas jeigu norime panai- 

uždegta

oro pecziu 
daug sunkiau.

jeigu 
kinti sausa, 
Atsiminkite, jog drėgnas oras 
68 laipsniu yra sziltesnis negu 
sausas oras isz 72 laipsniu, to
kiu budu drėgnas oras name 
netik pagerins sveikata bet ir 
sumažins augliu iszlaidas. Ne- 
pamirszk pasimiklint i ant 
szviežio oro kasdien idant pasi
liktom sveiku szaltam ore.

Szaltas vanduo ant krutinės 
ir gerkles kas vakaras ir kas 
rytas su geru trynimu ir mik- 
linimu pagelbėjo daug žmonių 
atlaikyti greita temperatūros 
permaina. Dar geresnis būdas 
yra priprasti maudytis szalta- 
me vandenyje ir po pasimau
dymu iszsitrinti ir pasimiklin- 
ti.

Apart užsilaikant save ge
rame fiziszkame padėjime ir 
gerai užlaikant gyvenimo ap
linkybes, turime apsisaugoti 
nuo tu, kurie kosti arba turi 
szalti arba kitas ligas. Papras
tas szaltis yra. užkreeziama li
ga ir kartais pavirsta in plau
cziu uždegimą. Cziaudyjimus 
arba kosėjimas, neapsaugotas 
su skepetaite, užkrės ura daug 
pėdu nuo serganezio. Daug sy- 

szalti pagauni kuomet

gerkle.

pasimiklint i

save ge-

, szalti pagauni kuomet 
l|i|4zta dedi įn burna.

Užsilaikyk sveiku szaltam 
ore, kvėpuojant szviežia, drėg
na orą, kuomet miegi arba pa
budęs. Užtektinai miklinkis ir 
panaikinjv kiek galima iuKe- 
pima in^lnirua ir uosi kitu nu- 
davinw$pl(|

—Foreign Language Infor. Service.

KUR BUNA.
Mano szvogoris Juozas Kar

velis isz Suvalkų vedybos, Mi- 
kaliszkio gini no, Mariampoles 
apskriezio, Apszrutu kaimo. 
Turiu pas ji svarbu reikalą.

M . A lex i ne
454j S. 39th Si.

Omaha, Ne b.

i.1

veils isz Suvalkų vedybos, Mi-

r d

gaiš,

les”
nes Lietuvoje labai myli “Sau- 

Asz jau daug 
Saule” skaitau 

nes būdamas 7 metus Amerike 
per visa ta laika jin skaieziau 
ir dar s 
va s ir

les” laikraszti. 
metu kaip “I

kaitysiu kolei busti gy
li itus paraginsiu kad 

skaitytu milimiausiii laikraszti 
Sauleft ft Su pagarba. 

Stasis Astrainskas. 
Kalvarijos miestas 
Naujoji Gatve No. K 
Su vai k u Kedvbos.

,4

>ft

■Jį!

'?>■ z*
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JUOCNUKIS.
Liet m iszkns Krlaticziux*

Patsluva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir Isz 
geriausio malerijollo pagal noro

Senus pataisau ir 
iszprosinu ir padarau kaip naujus į 
Mano darbas gvarantuojamai ir | 
busite visame užganėdinti. I
102 E. Centre .St. SHENANDOAH* | 

t

kostumeriaua.

darbas

TEMYKIT LIETUVIAI

SiUncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios rusries 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas sritoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijų

Turėdami.

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

CUNAPO 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu labu 
Vienatinis vandeniu {kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
15,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia NeW Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southainptone. 

Lietuviai ypatiszkui lydėti
In riliova 2 klesa $150.U0 Kares 
In L’iliava 8 klesa $108.80 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite. 

(>reicEiaiisi laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vl'enas justi mieste ar apielinkeje.
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graži du-

r:

“Glia- 
ž i ban. Pypkes kandiklis

tokio szvel-
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Dieduko
Pypke \

ka ir vėl negali suprasti, kaip 
dėdukas gali iszbuti ue aszaro- 
jes ir nukosėjęs ežiu Įpilamas 
tokia negardžia pypke.

— K, Juozeli, tai niunkas 
isz tavęs vyras, kad tu ir pyp
kes bijai — lyžčiojusi Juozuko 
diedukas.

Juozukas nieko nesako,
negali suprasti, kodėl kad bū
tum vyru, turi būtinai eziulpti 
tokius karezius durnus.

Na, kad nenori rūkyti, 
tai padėsi man tabokos piaus-

Graži — oi, kokia 
dūko pypke!

Mažas Juozelis glostoja savo 
rankutėm ir džiaugiasi: 
zi”
ežio juodo kaulo 
naus. Riestas ilgas kaklas isz- 
pintas isz lankseziu odos dirže
liu. O pypkes galvele! Kažin, 
ar kur rastum tokia pypkes 
galvele. Gražiai iszdažineta, 
keturkampe, iszkila 
'ji rudai nudažyta 
drodis blizga. Bet visu gra-| 
žiausia tai pypkes kepuraite, tyli — sako dėdukas. 
Ji tikriausio plieno ir spindi <1 • t W • • III*

barzdele, 
ir kaip vei- 

grn-'

Jis

Ir abu — dėdukas ir anūkas 
eina tabokos lapu. Juozukuikaip saule. Joje yra ir skyleliu.

tokiu gražiu, kaip žvaigždeles, tenka neszti visas glėbys tu la- 
Juozelis pu. Parneszes, sudeda ant

LONDONO ŽVERINYCZIA APLAIKE MAŽA SLONIU.

! N*

* r *
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Mažiausias slėnius kokis da buvo pagautas Afrikc,
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neilgaiTacziau 
džiaugiasi pypke, 
dūkas, paima ja ir 
pradeda krapszt y t i. 
isz kiszenes didele
atriszes traukia isz jos žiupsni 
tabokos ir kemsza pypke.

—-— Na, -Juozuk, 
man pypke.’
durnasis dėdukas.

Uždegsiu.

Prieina de- 
atsisedi’s 
Iszsiima 

maszna ir
<rr>
ima juos

peili ir 
lapu,

H1IO-

lo ir žiuri, ka darys dėdukas.
O dėdukas, paemes 

rnžiai sudėjus keletą 
pjaustyti pasidėjęs

ant hmtcles, .Juozukas mato, 
: kaip isz tu lapu pasidaro tabo-

- ta pat i, kuria paskum de- 
maszna. o

ar uždegsi i ka 
klausia szypso- Į dūkas kemszasi in 

’ isz masznos in pypke, 
sako Juozukas

ir tiesia rankute pypki's. j lapus,
— Tai sze, inkiszk \ iena Į ir in dėduko pypke, 

žarijėle ir alneszk man.
žiūrėk, nenusidėk rankutes.

Juozelis jau 
sako dėdukas.

Kuri laika Juozukas žiuri in 
in supjaustyta taboka

\ iena | ir m ueuuKo pypke, kuria jis 
Tik nesustodamas cziulpia ir kažka 

masto.I 
nebeklauso, ka !
Insrtvėrės pyp-Į šia dėduko labai rinitai, žiūrė

ki* abiem rankutėm, jis tekinas j damas in riikstanezia pypke:
Pribėgės, j — Ar dėdukui taboka gal 

bijosi.
— Kodėl gi neimi ugneles.*) 

klausia dėdukas.
— Kad kalszta, 

pint's sako Juozelis.
— Na, palauk, kad nemoki laižė? 

vienas, degsime abu.
Ir dėdukas keliasi nuo suolo, 

deda maszna ant stalo ir eina 
padėti aliukui pypkes degti.) 
Juozukas žiuri iii pypke ir in 
einanti dėduką ir laukia — 
kaip ežia dabar juodu ta pypke 
degs.

— Laikyk, Juozel. stipriau 
liepia dėdukas: kad

iszkris tau isz rankelių su žari
ja, dar troba užsidegs.

Juozelis kimba abiem ranku
tėm in pypke: 
kli, antra in kakleli.
Taip baisu, kad
kristų isz ranku dėdukui bede
dant ugni. Ims ir sudegs visa 
t roba!

Dėdukas kisza

Po kiek laiko Juozukas klau-

bėga prie peeziaus. 
žiuri in ugnele.

pypke

du.*
( J, man ji said; kaip cu 

atsako dėdukas.
apie

viena iii kaudi- 
Laukia. 

pypke neisz-

ranka iii pe- 
cziu, isztraukia maža žari ja ir 
pradeda ja dėlioti isz vienos 
rankos in antra. Juozelis žiuri 
ir stebisi: kaip to dėduko neuž
sidega rankos nuo tos žarijos.’ 
Kodėl dėdukas neverkia: juk 
skauda, kai laikai rankose de- 
ganezia žarija.

— Palenk žemiau 
rimtai dėdukas.

Juozuko szirdele
smarkiau plakti. Va, dabar ims 
ir iszkris jam pypke isz ran
ku. Jis bijosi nuleisti rankas. 
Kad palenkiu pypke žemiau, 
Juozukas pritupia.

Dėdukas papūtęs žarija, at
sargiai deda ja in pypke. Inde- 
jes, paukszt uždaro kepuraite.

— O dabar, Juozuk, reikia 
pypke indegti.
puti!

Juozukas žiuri in dėdukąHl ar dėdukas juokuoja, 
sako! Bet dėduko

- liepia

pradeda

Iszgirdes enk rainius, 
neapsi- 

megsta!

1 k ra i n is i 
susini -1

Juozukas neiszkenuzia 
jis taip juos

Ana diena mamyte jam parve
žė visa dėžutė sukrainiu:

' kokiu gardžiu cukrainių!
Ir prisiminės cukrainius. 

Juozukas szypsosi užmirszes ii 
apie dėduko taboka. Staiga:

— Te, 
man pypke!

Juozukas krūpteli. Dėdukas 
kisza jam in 
žia pypke.

Ir vėl bėga Juozukas 
dūko pykęs kratyti.

jau visai dėdukas. 
Rankos jam eme drebuti, akys 
nusilpo, nustojo jam ir pauksz- 
teliai ezi ulbėjo.
dėdukas atsirėmus 
vos paeina.

Paseno ir dėduko pypke. Ne
beblizga jau jos kadaise tokia 
graži kepuraite: ji pajuodavo, 
inlinko 'nusiklabino. Pypkes 
galvele buvo sprogusi pusiau, 
ii* dėdukas turėjo ja aptraukti 

Pintas kaklelis dauge
lyje vietų prakiuro irsuplyszo; 

ir lopyti, () 
- tai kandi-

iszkratvk,

ai.

Juozel.

rankas savo gra-

— do-

I kišimo

viola.

Vai kszezioja 
in lazda —

reikėjo jis taisyti 
kas svarbiausia 
klio didžioji puse visai jau nu
lūžo.

Nebegražus ir nebetikus jau 
dėdukas — nebegraži ir neti
kusi jau dėduko pypke.

Nebera jau ir kas dėdukui 
padeda, pypkes 
kos pripjaustyti.
augo jau didelis, tėvas iszsiun- 
te ji in miestą mokslu eiti, ir

uždegti, tabo-
Juozelis isz-

miesta mokslu 
Cziulptelk tru- pasiliko dėdukas vienas su se

na negražia ir nepatogia, rūkyti 
pypke.

Sėdi dėdukas ant suolo, 
cziulpia savo pypke ir masto, 

tas. Dėdukas laukia. Keikia Pro Įauga žiuri in ji apsiniau
kęs dangus, ir taip liūdna dė
dukui ant szirdies! Prisimepa 
jam jaunosios dienos, kada jis 
buvo žvalus ir linksmas, pri
simena Juozelis, kaip jis degu 
jam pypyke, kaip trynėsi aku
tes pa ragavus jo liepiamas ta
bokos durnu — 
darosi dėdukui, 
atrodo apsiniaukęs dangus.

Nesenai buvo aplankęs dėdu
ką ir Juozelis. Bet pabuvęs po
ra dienu, ir vėl iszvažiavo in 
miestą. Atsigavo dėdukui szir- 
dis pamaezius savo arnika,

ar tiesa 
veidas rim-

ledukas

czi įlipti.
Juozukas atsargiai

Jau
— tiesia ja

lenkia 
galele žemyn, prie pypkes, ap
žioja kandukli ir traukia. Pa
ragavęs kiek durnu, ima. kosėti, 
akys jam prieina aszaru. 
nebenori ne pykęs 
dėdukui.

— Imk. Nenoliu,
Dėdukas juokiasi.

gindamas paima jis isz anūko 
pypke ir insikisza iii burna. 

‘Juozelis trinasi kuinszcziukais 
akutes, /> paskum, atsipeikejes, 
.vėl pradeda žiūrėti in dėduką. 
{Tu o taip u dėdukas, taisyda— 
plas pirsztu žarija, gardžiai 
leziulpia dūsaudamas tabokos

ir dar ludniau 
dar. niūresnis

pamnczius savo arnika 
bando dėdukas net/ juokuoti. 
Bet kur tau kiti metai — kiti 
lapai ir Juozelis jau nebetoks.
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Kur randasi apie

Yrtf v v l esini 
• >

Paprasti vėzdai maždaug 
inprasti 

Tu vėzdu to- 
— irklu,

pa-

Pirmieji Ginklai
, ’/c

metro ilgumo, buvo 
atogrąžų vietose, 
b u les n i pavyzd ž i a i 
kirviu, vaisiu, gyvuliu gaivu ir 
kitu pavidalu.

Sziauros Amerikoje, Austra
lijoje ir Okeanijoje peiliai ir 
kinžalai buvo daromi isz ak
mens, kaulu, ragu, straigiu. 
Azijos karda pasisavino Afri
kos gyventojai. Akmeniniai 
kovos kirviai ypacz buvo iszsi- 
pla.tine Australijoje ir Poline
zijoje; sziaures rytu Ameri
koje ju yra net padarytu isz 
straigiu. Mediniu kirviu gim
tine — Australija, 
landija ir Kolumbia. Centrinė
je Afrikoje, be to, vartojami ir 
tam tikri mėtomieji peiliai su 
keliais asztrumais.

ginamųjų ginklu visu 
pirma pažymėtinas skydas. J u 
ypaeziai daug randama pas 
Afrikos žmones. Afrikos ry
tuose inprasti ilgi, kailiniai ir 
odiniai, 
labiau 
skydai.

Tam tikrus odinius apsaugo
mus rubus vartoja indėnai, ma
lajai, o taipogi Centrines Afri
kos ir 
pintinius — 
jai. Czykczai, alentai ir sziau
res rytu Amerikos gimines var-

gyventojai.

nujoji Zo-

Mieži,gano
Nedideliam pleise,

25 familiju, 
Ir konia tiek singeliu.

Viena mergiuke, 
Lietuviu tėvu dukriuke, 

už kitas,
Jau ejna jiai 20 metas.

In melagysta teip
Net žmonis nuo jos szalinti 

pradėjo.
Iszejo pas žmonis tarnauti. 

Ir isz ten baisenybes neszti;
Buk velniukai ten po si ubas 

laksto.
st ūboje varto ir 

d ra psl o.
Net pelenus isz peeziaus ne-

nesenei 
Tasai

> pėdu aukszczio.
likos atgabentas ir patalpą tas žverinyczioje Londone.

<slėnius turi tik 2 motus senumo ir t ii

kas ji myli, gerbia, dėdukas su
pranta, kad anūkas
gali Imti vis ežia, kaime, su juo. 
Juozelis dai Imojasi ieszko mok 
slo ir darbo.
nebetaip jau kaip pirma. Dėdu
kui rodosi, 
nebereikaliūgas ir 
ant szirdies.

Ana diena Juozelis, besikal
bėdamas su dieduku, paklausi 
jo, kas jam 
lis norėjo dėdukui

jau nobe

J’acziau kažkas

jam žadėjo Juozukas..
Na ir prisiunti* 

diedukui pypke! 
ežia gražiaja, 
Naujintelaite,
ežia ir tokia ilga ilga 
ne net už ana

Juozukas
Nupirko pa

ko k ia lik rado, 
visa blizgan li’ viską

atsižymėjo,

Isz
<r .-s i aklu istorijos

Kur radęs

kad jis jau niekam 
skaudu jam

reikalinga. Juoze 
koki gera, 

reikalinga daiktu nupirkti.
Ka jau ežia man, Juozeli, be 

pirksi. Pasenau,
beiszeinu, niekam nesu jau rei
kalingas, tai 
nieko nebereikia.

niekur ne

jau ir man 
Geriau tau 

pyk sau, anūkėli, pinigus gy\ e 
nime ne karta prireiks).

Gynėsi dėdukas nenoris jo
kios dovanos isz anūko, r tiek. 
Bet Juozelis nenorėjo irgi nu
sileisti dėdukui: jis Imtinai tu 
lis dėdukui kamors nupirkti.

Dėdukas, matydamas arnika 
taip užsispyrus, susimastė. 
Eme galvoti, ka ežia dabar jam 
isz anūko praszyti.
mastės nusiszypsojo ir tarė:

Na. kad jau taip uoni ka 
tai nupirk 

visai nu

ir

Kiek pa-

ilges- 
senaja. () kan 

diklis! Ne, tokio kandiklio, tur 
Imt, dar nieks nėra turejiu 

to — Juozukas

szioja, 
boba ant szlįlo

nors man nupirkti 
pypke; jau ta senoji 
sva rilis.

Juozelis iszvažiavo 
Imt iriai

žadėda
mas diedukui būtinai gražia 
pypke prisiupsti. Tokia gražia, 
kaip ta senoji kad 
vo.

Diedukas sėdi 
cziulpia savo pypke ir masto. 
Pro įauga žiuri iii ji apsiniau
kus dangus, ir taip liūdna, liiul- 
na diedukui ant szirdies. t) de
besys plaukia \ ienas paskui 
kita, tokie niiirus, tokie gudus, 
kad net skaudu darosi diedu
kui. Ir lydėdamas juos akim, 
diedukas kažka prisimina, apie 
kažka svajoja.

re

pirma bū

ant stinio,

M aža 
siuntė ilieiluKui ir 
maszna. Vadinasi, magaryeziu. 
Temato diedukas, kai| 
Juozelis.

Nauja pypke su 
Ii dieduko troboje, aid 
lo 
tydavo su Juozuku 
Maszna prikimszla 
tabokos — tokios kvapios, gar 
džios: t nr but 
eiikrainius. Nagi 
diedukui džiaugsmo!

Bet paties dieduko 
ra. Kodėl gi neateina 
imti dovanos?

diedukui V’’1: naujoji

) myli ji

maszna gu
jo šla

unį to pat kur jis pjaiis- 
sn Juozuku laboka, 

perkamos

gardesnes ir už 
dabar bus

ūžia ne- 
jis atsi-

Pur but dar 
ideko nežino apie nauja pypke, 

tas diedu-nuėjės

senatvėje pasilsės 
geresnia-

M inkszta.s

net ant pat

su dovana: 
senos pypkes

11 <r 
r*

nusiszy p-
Pro įauga
saulute ir

Kur gi Ims 
kas > ♦

(> dieduko Imta seklyczioje. 
Jau nusibodo jam juoda gria
užia. Nors
diedukas ir pa gyvens 
me triobos gale.

Diedukas guli, 
jam paklotas patalėlis ir už
keltas auksztai
stalo. Szalia dega dvi geltonos 
miiksinuzios grabnyczios.

Vaje! Nagi diedukas mirus! 
Pasivėlino anūkas 
užteko diedukui
tos negražios, netikusios.

uli ramus pasenus diedu
kas savo grabelyje, 
sojes ir linksmas.
linksmai szvieczia
bueziuoja pasenusio netikusio 
dieduko uusiszypsojusi veidą.

(> szalia, ant stalo, guli die
duko tokia pat pasenusi neti- 

fur Imt, apie ta pypke, kur kusi pypke,

Alikas:'— Ko tu toks 
minus,—ar pinigu 
taip tave vargina?

Plikas: — Ne, bet tie padlos 
skolininkai; isz to asz supran
tu kad juos pinigu klausimas 
labai graužia.

nusi- 
klausimas

Rado Buda.
Motina (trijų metu vaikui): 

.Jeigu tu vėl ta kate muszi, asz 
tave musziu; jeigu tu ja peszi, 
asz tavo plaukus pesziu; jeigu 
tu jai ausi pleszi, ir asz tau taip 
darysiu

Petrukas (po valandėlės pa- 
Mamate, tai asz

V ? .atsimink.

mastymo):
įlumus. Juozelis žiuri in dedu I Dėdukas jauczia, kad Juozu- trauksiu katei uodega

J u rgis
nevažiu-

Neturejau

— Tai I u '•z i a vasara 
niekur ant vakaeiju 
vai /

Spurgis: — Ne.
Beje, Baltrus kviete 

pas jin atvažiuot, bet nevažia- 
yau, ha jis raszydanuis laiszka

net kur.

’ L ,neindejo markes atsakymui.

Persimainė Dalykai.
Mikas: — Asz taip mylėjau 

Magde kad pasidrąsinęs prai 
sziau jos rankos,

:•— Na ka, ar ji sutiko? ‘ j
Alikas: — Sutiko, bet po ap- 

siVedimo asz pasijutau esąs po 
jos padu, , .

n

ti’ kad sena 
tos jodinėja, 

sakoma, 
teip iszmandravo,

.Jog teipgi velnius iszvaro.
Szalto vandens bliuda pastate, 

Ir sztai ka pamate?
Baisus stebuklas pasidarė, 
Bliuda >u vandeniu in palu

bes pakele,
V isaip ji vartė ir sukinėjo, 
() ne vienas laszelis neiszsi- 

liejo.
Aut galo'vėl ant vielos padėjo. 

Kur pirmiaus stovėjo.
Motina teip in žmonis plepė

li uo ja,
Ka tik nuo dukreles dažinoja. 
Žmonims jau nubodo klausyti, 

Ba žino, kad tai bobos kvai
lybe.

Geriau motyn, su savo duk
relių pasitaisykite.

Ne bukite raganos, tik
ka protą turėkite.

Dabar mergiuka

svei-

** *

Nesenei man t (‘ko būti, 
;a.rnio baliaus pakliūti.

Al at. užėjau
Ant < r 

n

isz netyuziu, 
Ant gurnelio magarieziu.

Buvo ten sue ja ir visokiu kil
ni uezi u,

Storu, kliszu ir plonucziu, 
Visko turėjo kūmutes, 

Naminio alaus ir munszainutes.
Kitos užtraukė dainute, 

Apie nelaba garui ir beibute.
Tos dvi tuo susirupeziavo, 
Viena stora .kaip statine, 

Antra plona, rodos szilkine, 
Storule tuo iszsižiojo, 
Plonute visaip kėliojo. 
Sake varna ir dva.roke, 

Sudžiuvele, sze ve koke....
(ir szpiga parode.) 

Muiiszaines gerai jirjsilakus.
• • • » • • 1 • 1 • ♦Norejo griebtis vieųa kitai in 

plaukus.
Cziupt už stiklo, paukszt in 

stula, 
Ir paliejo namini alų;

Prie plonutes artyn ėjo,
Stiklu ir terla pasveikint no

rėjo.
Bet plonute drasei stojo ir 

nedbęjo,
Sztai kaip anai užgiedojo:

uVaj tu szyve, sena stci‘va, 
Tu begėde,, žydo.,karve.”

Tuojaus ir krėslą 'pagriebė, 
Storulei per - szona srėbė. 
Kaip baczka nusivingavo, 

Net pirmoji sužaibavo, 
Isz piktumo teip inirszo,

“Va j tu szyve,

Tuojaus ir

Jog po visa stuba bjaUrcipa^ 
smirdo.

Kur teip pilvo nesakysiu,
. Tik del* saves palaikysiu,I IV pi vi y

Netoli, ba prie Nan'tiko,
. i ,l>,; t Ill' M d. fe. -

Vienui peczei atitiko.

M Knygele OrBug»»UDM <ei 
lizmokejlmo piniev llfonia- 

,i >■ . .. . 50c.
KVrrO Knygele Draufyeteme.f del 

Kėslerlaua nog sudėtu pinigu ant 
. 50c.

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

Knygele Draugyaums <ei

IM - ... 50c.
Karkle Drau<yBtem«. ’ d«l

: . ‘ ..........
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Senovėje, kada žmogaus pro
tas dar tebebuvo visai neiszla- 
vintas, jis vienu težinojo ko
va: kova už būvi su ginklu — 
mediniu, akmeninium rankose. 
To ginklo buvo dvejopas pa- 
skirimas: prieszo puolimas ir 
gynimasis nuo jo puolipiu. ’tai
gi ir paežiu ginklu dvieju bu
tu rusziu: puolamųjų ir gina
mųjų.

Puolamųjų ginklu pirmyksz- 
czio žmogaus turėta trejopu: 
inuszamu, duriamu ir mėtomu. 
Patsai pirminis muszamo gink
lo pavyzdys — paprastas ak
muo arba tiesiog sugniaužtas 
kunisztis. Paskui akmuo
mažele buvo tobulinamas, asz- 
trinamas, kol gavo dabartinio 
kirvio pavidalu. .Jei jis būdavo 
vartojamas be tam tikro koto, 
tai buvo daromas ilgesnis: tuo 
budu atsirado kardus.

Duriamųjų
butą prastesnes, 
asztru akmeni, pirminis žmo
gus ji insprausdavo in lazda — 
trumpesne ar ilgesne. Isz ežia 
atsirado ietis ir kinžalas.

Kad galėtu kovoti isz tolo, 
žmogus pasinaudojo tam tikru 
medžiu szaku tamprumu ir 
lankstumu. Su i n vairiu kombi
nacijų pagialba atsiranda tuo 
budu lankas, tamagaukas, bu
merangas, arkanas, laso ir kiti 
mėtomieji ginklai.

Vienas patogiausiu' senovės 
kovos ginklu — tai lankas su 
vilyczia. Ji« isz pradžių buvo 
daromas paprastai, sujungus 
du lanksczios lazdos galu vir- 

Kiek vėliau lauko lazda 
pradedama dvigubai lenkti.

Vii vežios dažnai būdavo 
nuodijamos. Kad apsisaugotu 
patsai nuo neatsargaus susi- 
žeidimo, žmogus pasidarė isz 
kailiu ir odų tam tikrus krep- 
szius — toms vilczidms laiky
ti. Malajaus salose tokie krep- 

isz bambu-

nuo neatsargaus 
žmogus

SZiai buvo daromi 
ko.

leeziai buvo nevienodi in- 
vairiuose krasztuose. Taip, 
pvz., Australijos negrai dary
davosi ieczius labai ilgus, o ju 
galus — panaszius in varpas su 
kvszianczias vietomis asztriais 
akmenimis. Afrikiecziu ietys 
irgi ilgios, bet ju galuose in- 
sprausti labai dideli, isz abieju 
pusiu asztrus peiliai. Szaltuju 
krasztu žmones darydavosi 
ietis su

žmones 
geležiniais ar kauli

niais galais. •
Pietų Amerikos ir Naujosios 

Guinejos žmonėms buvo pa- 
žinstmnas vadinamasis vume- 
rachas: trumpas, laibais ir ap
skritais galais ir iszpustu vidu
riu metiklis.

Pietų Amrikos gyventojai ir 
ėsk i moša i naudojasi vadina
muoju bola: yra 
szeliai su ;
ležgaliais; tie maiszeliai esti 
pririszti prie ilgu virvių ir mė
tomi tam tikru budu in tolu
ma. Afrikoje vartojami ir va
dinamieji diskai.

tai keli mai- 
akmeneliais ar ge-

t

1

0

( 
medinai
•entrineje Afrikoje — 

ir pintiniai

Kalifornijos žmones;
N. Guinejos mala-

toja rubus, padarytus isz A^r- 
bu. Kai kurie pirminiai žmo
nes nesziodavosi ir tam tikras, 
padarytas isz kaulu ar sztrai- 
giu ant krutinės.

Tacziau ko toliau, tuo tobu
lesni darėsi tie pirmieji gink
lai, kol pagaliau neatsirado tu 
įlepaprastu milžinu, kuriuos 
vartoja musu laiku žmones. 
Bet ir dabar nesiliauja žmones 
jeszkoje vis geresniu ir geres
niu kovos priemonių, užka
riaudami ne tik sausuma, ir ma
rias, bet ir orą. - “ 1

Naudingas Užsiėmimas.
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Mielaszirdinga poni in mer
gaite: — Mano kūdiki, kodėl 
dabar niekad ne ateini valgyt, 
kaip seniaus i ««i«i

Mergaite: —'■ Jau poniute da
bar ne reikalaujeme vaikszti- 
netie, ba tevelia turi gera užsiė
mimą; gavo vieta ubago babin- 
cziuje prie pats akmenio su
szventytu vandeniu.
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Variuojamas 
Kur Tik 
Žmones 
Turi 
Pantis

i

Malonios nioteriszkes skaistus

f New
| Yorke

nusiszypsojimas
priklauso nuo puikiu baltu dantų. Du kart ant 
nepaisant ar kelionėje ;
savo dantis su Colgates Dantų Valytojų.

Dideles micros triubele kasztuoja 25c.

ar namie, ji ezystina

uc.

COLGATES iszczystina saugiai ir tikrai gerai.

GERI PANTYS
^OLttATK”

GERA SVEIKATA
'M?' Ii " "’“'r ' ' . * *

vardas ant toiletlniu daiktu, gvaranhioja
Teisingumą, Tyruma, ir Geruma. Insteigta 1806 m.
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IN RAUDONO KRYŽIAUS DRAUGUVE.
» I

STRAIPSNIS XV.Suvienytu Valstijų 
Konstitucija.

UŽSIRASZYKITE
Nov. 11 lyg Thanksgiv- 

Randono Kryžiaus 
metinius sa-

AUO 
ing Day, 
Draugove renka 
narius. Iužauga in laja miela- 
szirdinga draugu ve yra tik do
leris ir kožnas privalo prie jo
sios prigulėti.

Dalis 1.
Tcincs balsavimo Suvienytųjų Vals

tijų plltcczlams neprivalo būti atimtom 
ar susiaurintos per Suvienytąsias 
Valstijas ar per bile kokia valstija dė
lei rasos, spalvos arba pirmesnių pri- 
gulmybes sąlygų.

Dalis 2. .

pripuola ka- 
Afieravone Sz.

F ta minkė 
1 tuliku szvente 
I Panos Marijos”. 
J — Praejta Utarninko 
į karu knn. Czesna suriszo maz-
1 gu moterystes Jokūbą Alonisz- 

>,ki su p. Eozalije Vasiliauckiu- 
c te. Teipgi ta pati vakaru likos

4 (

>* per

va- STRAIPSNIS XIII.

į sufiszti nurzgu moUrystes per 
• k u u. Czesna Jurgis Petrauckus

1 CAPITAL STOCK 3125,000.00 - 
tarpiu* ir Profit* $530,840.50

'Mokam* antra procentą ant sudėtu .
pĮnllu. Procentą pridedam pri® jus j j su p. ()na. Biczkauskiiito isz

• Bowmaiio.
— Pana 

cziute, 
iszkeliaus
Chicaga, kur instos 
Ka zi m i ero k 1 i osztori.

— Praeita subata Martinas
t

Tnnila. saluninkas, nusidavė in 
ligonhuti Ashlandc, kur darys 

operacija ant apendisytis.
Vandens labai reikalin- 

įga, yra sakyta kad jeigu gfeit. 
j negailime lietaus (ai nekurios 
kusikfos turės sustot dirbia,

— “Saules” 
laiszkas del 
La isz kas isz 
Tegul ateina atsiimti.

— Praeita 
National Banka

bankini

pinigu r Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant nr atneszat parodyt knygute 
ar no. Mea norim kad ir jua turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki s 
popiet. Subatomis 9 ryte Iki 12 vai. J

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlcc-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslcrlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRADORIUS 

IR BALSAM UOTO J AS

ą ■’St> ? •š.'

f

t

ir
. -S.

a a p.

/ Dulls 1.
Joki vergija nei priverstinoji 

iiyste, Iszimant nubaudimu už piktade-
'I X JFiW A1 J** I W* I *•' W* /Xi * A j** * ■* *. * A I X A*,

tam pasmjTktasr; neprivalo būti Su
vienytose Valstijose, ar bile kokioje 
vietoje esanezioje po ju jurisdikcija.

Dalis 2.

tar-

Jlstes, Ir kada Žmogus yra teisingai
fKongresas privalo turėti gale isz- 

pildyti szita straipsni su pagialba 
tam tikros instatymdavystes. .•

STRAIPSNIS XYI.

I
I

4 I

*

jam

Helena Jurkevi- 
<519 W. Mahanov avė.

Vtarninko
kur

rvta in 
in Szv.

ofise randasi 
Juozo Kazlausko.

Bostono,
Isz Lietuvos

Mass.

Kongresas privalo turėti galo isz- 
su pagialba 

(am tinkamos Instatymdavystes.
STRAIPSNIS XIV.

pildyti szita straipsni

Laidoj* kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, dldcl- 
lua Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip- 

v kite* pa* mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

801 E. Fine SU

Unionguba t a 
persikrausto 

na mam savo nauja 
prie kampo Center ir Main St.

Viszta ji ižgialbejo.
Rodunes pa- 

Rugsejo 15 
Kargaudu 

sodžių baudžiamosios milicijos
narys pareikalavo isz ūkininku

Kargaudai. — 
rup. Lydos 
diena atsibastęs in

apskr.

ūkininkas 
užsėsi lauka ?

Turėjome savo kaimo darbsz 
tu vyra, gera pilieti Vinca K ar 
pieziu, kuris ežia mokino vai
kus, jaunimą ragino 
ir blaiviai

be duonos. Kuo gi MIRTIS UBAGES.

ISZ SHENANDOAH, PA.
— Kada pati Frau o Fe r gė

lo prilnivo su vaikais isz Euro-
Mahanoy City, Fa. <

szviestis 
gyvenu, tai lenkai 

ji taip nuskriaudė ir prikanki- 
važiuoti 

grižo

r v veri t i J

Franukas nepasiti-

I JONAS M. CISARIKAS
I Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurinlu) Namus
Tavorus, Naminius Rakandus,

• nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

815 W. Mahanoy At?, Mahanoy City

po>, jokios
- | ko ja ant stoties, nuliūdus mo-
I te
3 i

e
E

iMmilHUIHIwmOIMiHimiH lllllllll H till II Mill

fef W. TRASKAUSKA8
riRMUTIXIS I.IETCVISZKAS

Kongresas privalo turėti gale už
dėti ir Iszrankioti mokcsczlus 
incigu, plauktu isz bile sząltiniu, be 
padalinimo tarp keliu valstijų ir ne
kreipiant atyda in gyventoju nuskai
tymo arba iszrokavimo.

STRAIPSNIS XVII.

ant

Dalis L
Vipos ypatos gimė arba priėmė pi- 

lJfM|e Suvienytose Valstijose, Ir nu- 
sireriKianczios juju jurisdikcijai, yra 
pllieczlais Suvienytųjų Valstijų ir tos 
valstijos, kur jie gyvena. Joki valstija 
negali padaryti arba invest! galen ko
kio-nors instatymo, kuris susiaurintu 
privilegijas arba apsauga Suvienytųjų 
Valstijų plliecziams; neigi privalo ku- 
ri-nors valstija atimti kokiai- nors 
ypatai gyvastį, laisve arba turtą, be 
prlgulinczio Instatymu proceso: ;nei
gti atsakyti kokial-nors ypatai savo 
jurisdikcijoje lygaus teisiu užtarimo.

Dalis 2.
Atstovai turi būti nuskiriami visose 

valstijose sulyg juju gyventoju skai- 
cziaus, imant drauge visa žmonių 
skaiczlu kiekvienoje valstijoje, iszi
mant neuždėtuosius mokesczials indi- 
Jonus. Bet kada balsavimu teises at
imta, bilc rinkimuose, 
rinkikus priesz rinkimus 
ar vice-prezidento Suvienytųjų Valsti
jų, kongreso atstovu, iszpildomuju ir 

ba gyveno, isz teisminiu urednlnku valstijose, arba

atimti 
laisve

tcrpV aiksztinejo 
susikuprinus,

musu, I 
rodos

Suvienytųjų Valstijų Senatas priva
lo susidėti isz dvieju senatorių nuo 
kiekvienos valstijos, žmonėmis renka
mu, ant szesziu metu: 
senatorius privalo turėti viena bai
sa. Kiekvienos valstijos rinkikai pri
valo turėti teises, prlderanczias rinki
kams skaitlingiausiu szaku valstijos 
legsluturose. , <

Pasitaikius kokios nors valstijos va- 
kansijai (tuszczlai vietai) Senate, tos 
valstijos pildomoji valdžia veikiai pa- 
davadlja rinkimą ir szitokla vakansi- 
ja užpildo, Jeigu bile valstijos legis- 

j latura suteikia gale jos valdytojui pa
skirti laikina paskyrima pakol žmo-. 
nes užpildys’vakansus (tuszczias vie
tas) per rinkimus kaip leglslatura nu
rodo.

Szitas priedas nclieczia rinkimą ar 
laika Jokio iszrlnkto senatorio pirm 
negu taps dalis konstitucijos.

ir kiekvienas 
turėti

vargsze, 
perlaužta in du. ..

Kakta josios' susiraukus, o 
veidai iždžiuve, daugiau pana- 
szi. in musu žeme ne kaip in 
fį

susiraukus,

žeme 
^yva ypata. . .

Sutiko ant mažo, 
badu mirdavo, 
ubagavimo; niekad nerugoda- 
vo ant nieko...

Ir Dievas paszauke jaja pas 
save, žiemos laike, 
didžiausi szalczei. Juk jau bu
vo papratus prie 
nepersigans tojo szalto patalo, 
tojo liūdno grabo. . . ba tai bu
vo ubage. Bet vėjelis buvo mie- 
laszi rd i ilgesnis 

josios 
szaltu

kaip skiriant
prezidentono, kad 

vežimu. Lkininkas V. tik buvo Amerikon.
ir iszkin-| Amerikos 

Milicininkas pri- ulanai atjojo norėdami pasipel
nyti. 'Tuoj ji suėmė ir vmv Ku- 
diszkin suszaudyti, 
ji szauliu vadu. Isz 
4040 doleriu ir 15 tukstaneziu

' lietuviszkais. Net aukso laikro
dėlio ncužmirszo, 'Apipl<‘sztarn 

(i rose su
kant riai 

dirb-

4 i stukos * 4

jau rengias
Kai jis grižo isz

1929 tuoj 20 pulko
nekarta STRAIPSNIS XVill.

sugrįžęs isz 
kės kumele.
puolė
vežimo ir aklio.
nepanorėjo antra syki važiuoti 
ir prasze 
pasilsėti.
griežtas: Tavo suims

prie jo

Dalh 1.
Vienas metas po Užtvirtinimu saito 

straipsnio. IszdlrbimaS, pardavimas ir 
pergabenimas svalginanczlu likeriu 
viduje, ju ingabenimas in. ar iszgabc- 
nlmas isz Suv. Valstijų ir Jos teritori
jų del gėrimo tikslu szluomi uždraus
ta

Jose leglslaturu, — jei ta teise atim
ta kurlems-nors vyriszkiems tos vals
tijos gyventojams, turintiems dvldc- 
szlmts vienus metus amžiaus ir esan- 
czlams pllieczlais Suvienytųjų Valsti
jų, arba kitoniszku kokiu budu su
siaurinta, iszimant už dalyvavima 
malsztuoso ar kitoje kokioje plktade- 
jisteje, tada atstovybes 
turi būti susiaurintas

reikalaudamas
Ūkininkas V. svalginanczluPavadino 

jo atomenarna kur t anusidavė in
1 dosi Pranas ant kurdo ir daži-
I nojo buk jisai randasi ligonbn-

rp

j teje, nes likos balsei 
i tasI
I
I
Į
I

apdaužy- 
per banditus, kurie

plesze nuo 
ketino pirkti rakandus del pri- 
bunaiiczios paežiu les.

f Mare, milema.
Arcikauuko.

ji api- 
pinigu už kuriuos

pati Jur-
22 S West■ g><>

j Mount Vernon uli., mire Suba-
I tos rvta, porvta, ilgai ligai, kuri

GRABORTTS MAHANOY CITY, PA. į pj-nsiclejo po apopleksijos. Ve-

i <
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 

^Utomoblllus del Laidotuvių Krik- 
sztlniu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Centre SU

lione gimė Lietuvoje 
adgal, pergyveno 
metus.
d i m i a vvra. ir

57 metu 
Amerike 35 

Paliko dideliam nuliu- 
vedusia dukte-

j ria Mareinkauskiene. du sūnūs 
Mahanoy City, Fa. i \ew Britaine ir Vinca namie, 

tris seseris
Uetnvfsikas Graber I us

K. RĖKLAITIS
laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motere.

Prieinamos prekes.

518 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

.... —""T ■ ----------- ----------------------------—....... .......... ................. .......

C n A S . 8 . r A R M L E Y 
Notary PublicReal Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koietavojamo 

raudas Ir telp tollaus.
238 W. Centre SU J

nors kumelei
M iliuininkas

I Zielii von

leist i 1 
buvo

kada buvo

szalcziu, tai

i>zejo, O Lenkijai nenorite tar 
minti. Kinkik arklį ir važiuok’.

sprogsta . . .
Laime.

kl!lil(‘|e

Kažin, kas hutu buvę.
kad viszta pageliam atėjo. M iii 

o- '*

Lai tavo

nebuvo kam skustis.
Žmogus 

srnoviszkai vargti ir
szaud vsia. 
eme 
t i.

pamatas irgi 
ant tiek, kiek 

tokiu vyrlszkiu piliecziu skaiezius isz- 
visa kiekybe toje

esaneziu dvldeszimts vienu metu vyru
nesza valstijoje

o

(’minkąs suuziupo viszta ir t 
linu nuėjo pa< kitus ūkininkus. 
Suvisztinejes apie S visztas, isz 
sidangino. Mat visztu geniau 
a 4.................... : ? *

Žmbniu varginimas.
Ties Puns-

tėvynei.

kaipo du anūkus, 
j Tainakveje o dvi 
i broli. I---------- -
I bažnytinėms pamaldoms lielu- 
' viszkoje bažnyczioje

Laidotuves

Dalis
Kongresas ir kelios valstijos pri

valo turėti gale iszpildyti szita straip
sni su pagialba tam tikros instatyin- 
davystes.

valstijos I

kaip žmonis; 
pažinsta- 
i kvapu, 

suszaldvt žmo-

piliecziu. Dalis 3.
Szilas straipsnis nebus

Jeigu neužtvirtintas kaipo konstituci
jos priedas per keliu valstijų legisla- 

kaip konstitucijos aprūpina, 
nuo padavimo

%

veikiantis
i

arba rinkikulik. Mock a va. —
juostoj, szia - 

yra po

turas, 
laike septyneriu metu 
dienos valstijoms per kongresą.

STRAIPSNIS XIX.

nout ratinėj
Kurzono linijos,

Dalis 3.
Joki ypata negali būti senatorium 

ar atstovu in kongresą, 
prezidento arba vice- prezidento, ar
ba turėti koki-nors clvlliszka ar mili- 
tariszka urėdą Suvienytose Valstijose 
ar bile kurioje valstijoje, kuri ypata, 
pirmiaus prisiekusi kaipo kongreso 
sąnarys kokios-nors valstijos legisla- 
turoje, ar 
teisminis 
valstijoje
konstitucija. J>et prisidėjo prie maisz- 
tu ar sukilimu

grabą, ant
Mat visztu 

mokama tarnauti.
Užklupo ant dvaro.

Oniszkio
Didelis, 

Visi gyvento

pava-

jisai, senas 
mas, suszvilpe 
rodos norėjo 
giszkas szirdis. ..

Sudėjo ja ja iii
greitosios sukalto... be vaini
ko; paguldė jaja su tais paezeis 
skarmalais, 
re. .. Neskambino jai varpai; 
del josios tik

kuriuosia numi- Teises balsavimo Suv. Valstijų pl- 
Hecziams neprvalo būti atimtos ir ou- 
siaurintos per Suv. Valstijas ar per 
kokia valstija dėlei lyties.

Kongresas privalo turėti gale isz- 
pildyti szita straipsni su pagialba 
tam tikros instatymdavystes.

— :Galas:—

kaipo iszpildoinasis bei 
uredninkas kokloje-nors 

remti Suvienytu Valstijų
Panosziszkes. —

Traku apskr. 
gražus kaimas.
jai lietuviai. Kaimas neutrali- 
neje juostoje. Nors turime už 5

...i Rudiszkio 
bet lenkai musu neleidžia, 
rim keliauti 
bažnvezia.
tralinėje zonoje daugybe parti
zanu. Biauriausi zebekoveai. 
Vadinasi jie

pa ra p.

Lietuvoje ir V4irstu
atsibus su

bažnyczia 
m

lenku valdžios

fvverito-(»•

vejas skambėjo 
suszahisios szakos. Prie grabo 

tik kunigas ir

. Į

l Ftarnin-

ru
tuli in Onuszkio 

Bastosi dabar neu-
! ko rvta,I * ....

PUIKIAUSI 
IMPORTĄ VOTĮ

KALENDORIAI
ANT 1923 METO!

I
I

. . .. Į

------------ į O
Malianoy City. Pa. I •

Tvirčiausia TJetuvIszks 
B A M K A

Didel* kaucija sudėta Valsti
jos Banko. Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
jojau pinigus saugiam palalkl- 
mul. Blunczu pinigus In vi
sa* dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

te* kompanijų nustatytame 
kainoms. Pampinu Paszper
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viekas daroma teisingai, grol 
tai ir pigiai. Raszykite apie - 
kalnas o gausite teisinga 
atšalima. Adresa vokite:

V. LAPINSKAS
dOl W. Mahanoy Are^. 

MAHANOY CITY, - PA.

•>.

DK. JUOZAS J. ACSTBA 
(Lietuvis)

Buvusi* Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 Hg 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
11S E. Coal 8U Shenandoah.

Bell Tel. 359-R.

GERA PROGA PLIKIAMS!

ArablszRa Most is yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu Ir savo adresa tal^ aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szlo adreso D r. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-. 
Mte isz szIob progos visi kurie yra 
pus-pllklal arba visai yra nuplikta, Lf.

Biauriausi
A lotos mill! 

nors visi jie isz kažinkur ežia 
atsibastė. Jie daro ka nori. Szi 

a j.) r a sz y s i u. R u gp j u t y 
sz. m. jie už puolė dvaru Mar- 
kovszczizna ir suome 
ruski pulkininką 
vare Rudiszkin

atvvko T.

ta ežia

milicija

priesz konstitucija, 
arba davė pdrama ir paszlalpa josios 
neprieteliams. Bet kongresas gali, per 
balsus dvieju treczdaliu kiekvieno rū
mo, panaikinti ta netiesotuma.

Dalis 4.
Tikrybe vleszuju Suvienytose Vals

tijose skolų, užtvirtintu instatymals, 
imant drauge pasidariusias skolas 
iszmokant pensijas ir atlygas už tar
nyste laiku sutremimo sukilimu ar 
maisztu, neprivalo būti užginezijama. 
Bet nei Suvienytosios Valstijos nei 
sziaip kuri nors valstija privalo prisi
imti ar iszmokcti kokias-nors skolas 
ar prižadus, padarytus beremiant su
kilimą arba maisztus pricszafs Suvie
nytąsias Valstijas, ar kokias-nors 
priekabes už nuostolius ar\paliuosa- 
vimus kokio-nors vergo; bet visos 
szitokios skolos, prižadai ir priekabes 
turi but skaitomos netiosotomis ir 
tuszcziomis.

I

d

ne. buvo nieko, 
duobkasis. . . ant kelio in am
žina atsilsi tik juju maldos bu
vo girdėtos, sūnūs ir dukreles 
nenorėjo pa lydėt ubages moti
nos, kuriai pavydėjo szmotelio 
duonos ir kampuezio grineze- 
jc.v

Žmonis, vaikai, buvo jai ne- 
ba tai buvo

ubage, bet Vieszpats Dievas 
pasirodys jai mielaszirdinges- 
uis, o gal silsesis geriau toje 
szaltoje žemeleje; geriau ne 
kaip turezei, 
riniuosia grabuosia iszauginti 

skambaneziu

drauge pasidariusias GUODOTINI SKAITYTOJAI!

I

I

Z

Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczei ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti 
geresniu laiku.
laikai pasigerino, fabrikai ir ka- 
siklos pradėjo dirbt, mcldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola Ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me
to ir turime žinot' kiek juju at- 
spaudyt.
su prisluntimu
jeigu nenorite pasilikt be pui
kinus kalendoriaus ant Kalėdų.

atvarė in Pu-policija
Aiksnenu kaimo ju 

mergina, 
poli-

4 5

sugauta
mielaszirdingi,

laukti
O kad dabar

I
I
■I

c i ja n ta i patyrė,seniuką 
Abovski, nu- 

ir ten paleido. 
Kam beginkli 60 metu seniuką 
varginti ?. ..

Užpuldami dvaru jie lietuvi-

Ka tik aplaikem puikiausius 
importavotus sieninius kalen- 

meto, del biz-
j nieriu. Yra tai puikus kalendo-
' riai, kokiu žmonis nuo senei szkai kalbėjo, o paskui visi Ru- 
! reikaJauje ir bus jum labai de-

žemelėje •
kurie silsisi mu-

1
ar

bet
Kalendori jau

dorins ant .1923

žmonis

l k i ugi už tokia dovana. Kalen- 
, doriai turi krepsziuka 
szuku, spilk'ti ar szepeczio, pui-

turi dc

I keiI
I

pasislėpė 
iszbuvo iki va-

muzikos

■I
Į

i
X

X

prie 
varpu.

Nesusilaukė vargsze 
ros...

Bet už tai
ĮTaba pauksztelei 

nulindo, jog 
jeis dalinosi mažiausiu trupi
nėliu,-jau negyva... Jieje jai 
giedos, o juju giodalas užmo
kės jai už visas neteisingystes, 
iszjuokima ir paniekinimą, ko
ki nuo žmonių, sūnaus ir 
dukrelių aplaike ant szios 
aszaru pakalnes.'

Tokia tai pabaiga vargszes!

vasa- Dalis 5.
Kongresas privalo turėti gale iszpil-

Todėl paskubinkite 
prenumeratos

dyti virszmlncto straipsnelio parėdy
mus su pagialba tam tikros instatym
davystes.

k u 
pin 
kaimus nustatyta lenku isztisa 
eile invairiu partizanu, 
dintii neutraliuos juostos poli
cija. Jie szia linija, be ypatingo 

raszto no bele ir 
džia nei in viena nei in kita pu
se pereiti, net vietos 
ams. Sugavę pereinanezius, va
ro iii Suvalkus ir ten užduoda 
pinigine keliu tuk.Mancziu pa
bauda . . . Taip atsitiko ir 10 — 
8. kada in Punską
Sąjungos delegatai: t’zion kaip
tik ta paežiu valanda lenku mi
nėtoji “ 
nska nuo 
stovyklos 
Bet atvarusieji mergina

kad ežia v ra 
Komisija jie gavo apie tai žinia 
nuo savo vyresniojo, pamėtė, 
ant rinkos mergina, spruko pa
tys in užkampius ir, 
nuo Komisijos, 
karo.
Beprotis nužudė tęva ir pats 

save.
Zuvaduriu kaime 

kio valscz.) pil K. Zulpuas del 
menkniekio susibarę su savo 
nep i 1 nap noc z i u sunumi; 
szes sūnūs užniusze tęva 
de pamote, pats mėgino pasi
plauti, pasikarti, bet galop nu- 
siszove.

diszkin nuburbejo. Rugpjuezio 
18 d., vos iszgynus galvijus, su 
granatomis iir szaut uvais 
puolė piemenis ir paėmė 4 kar
ves ir ark Ii. Kai žmones parei
kalavo gražinti, atšaki*: karves 
suvalgome, ark Ii 
Kad nuo žmonių 
siūle žydo pagauta
Taip maži vaikai liko be pieno,

uz- (Skapisz- g
ir

pasveikins josios 
nusistebėja 

toji, kuri su

s

susibarę
sunumi:

iszpjauti iriszmarginti 
at spaudyti.

6%xl2 coliu, raudonps rožesNo. 1
j su sidabrineis papuoszais, su atspati
ldytu 
1100 .

No.

jusu bizniu ir kalendorių už 
... $10.00 

coliu, perstato pau- 
.........$11.00

2,—9%X12 .....
Įkszczius llzdelije, už 100 .....

No 3.—9%x9% coliu, puikus luelini

9^X12

I
| žiedai hu sidabrinein papuoszals, už 
1100
I

... $11.00 
No. 4.-7VaXlG1^ coliu, bažnycze, su 

j sidabriniu menuliu ir žvaigždėms, pa>- 
puoszta auksu, du paukszczei, už 

.................  $12.00 
1UAX16 coliu, puikus'palo- 

cius ir paukszcziu, už 100 .......... $13.00
No. 6,—14x14% coliu, gurbas pilnas 

puikiu žiedu, už 100 .................... $15.00
No. 7,— 15x15% coliu, gurbas pilnas 

visokiu vaisiu, puikei iszmurgintas, už 
100 ................................................. $15.00

No. 8,

auksu,

re

100 .
No. u,

15*4x15% coliu, palocius su 
vandenpuoliu, stovintis girrioje, pui
kei iszinargintas, už 100 ..

No. 9,—12x19 coliu, pprstatantls žie
ma, slovinczla bažnytėlė, tcrp apsnigu
siu medžiu, papuosztas su sidabriniu 
sniegu ir auksu, už 100’......

Negalima apraszyti jnjn pa
togumą, nes iszmargyti puikei 
iszpjanti ir atspaudyti 
sžimts borvoms atramento.

Užkalbinkite greitai, 
daug neturimo,
ka norite iszspaudyt 
ir pinigus, o bus jum prisiuns- 
ta bė užvilkimo. z

LW. D. BOCZKOWSKI-CO 
MAHANOY OITY, PA.

... $15.00

... $16.00

de-

nes ju 
Pr i siu n skito 

ant juju

•>

pragereme. 
atsikraezius, 

sena ark Ii.

įnir
šti že i-

ANGLIJĘ frURI NEMAŽAI ERGELIO SU INDUSAIS.
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žmonių, 
aplaike

PERSERGEJIMAS
1 ■

Sztai politikiszki prasižengėliai, 
dže uždare kalėjimo Lucknow, apkaityti 
Nėr ko stebėtis, jog ludusai karatai, 
angliszka valdže.

dže uždare kalėjimo Į mok now,

ji

R
i

— Malianoy City 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant

t

laistymo Vandos ir žodžiu, vi-
FĮiir, kur tik Vanduo bejęa nerei-
dalingai idant tilo pataisyt. — 
Mabanoy City Water Co. (t.f.

-U

b-:” ;;

ator Co. (t.f.

ANT PARDAVIMO.

angliszka val
ant szesziu melu, 

pusi kelineja prieszais >

kuriuos

Namai po No. 25 N. lOtli. St. 
atsiszankit 

(t.93) 
M. Samuliocniene

i 7 1300 Kj. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

Norintieji pirkti, 
pas.

J

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

------- $—7
Nori kad taupyttimet savo pinigus sziam baiiko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czckiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra mųsu prieteli^i ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera bunka yra jusu geriausis prie telis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$— •

DIREKTORIAI:
D. F. MUINAN, Sek. Kasljerlus

ar

geriausia investyt

D. M. GRAHAM, Prez.
. LEON ECKERT. Vice-Prez.

J. R. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICŽIA, P. C. FENTON, 
frr>(p. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

VYRU 
LIGOS

V
Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 
metus In vairias Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas Ilgas pa- 
elnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypatisz- 
kal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Suslszkal 
ir' LenkiszkaL

odug-

DR. KOtl/R .

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedaliomis 9 Iki 2 popiet.

<W8 PENN AtĮU - PITTSBURGH, PA.

i




