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Beproczei dirbo kasyklosia 
kaip nevalninkai. Ižgialbeti 

per valdžia.
Columbus, Ohio. — Valdžios 

agentai, steitine palicije ir vir- 
szininkai priglaudos del paik- 

; azu, užklupo isz 
kasyklų Bens broliu

___________________ > ~ ’ .y ~ ~, 
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nežiniu ant 
, Turtle 

Creek, ižgialbedami keturioli
ka vaiku kurie buvo nepilno 

pavogti per angline 
kompanija isz priglaudos arti 
(‘olumhusi Vaikai dirbo kasy
klosia kaip nevalninkai už 
septynis dolerius ant sanvai - 
tęs aplaikydavo mažai maisto 
ir gulėjo tavoriniam 
nesiprausia per tris sanvaites 
be permainimo drapanų. Vai
kai likos sugrąžyti iri priglau
da.

Keno tai kalte, jog beproezci' 
gavosi in rankas nesavžiningu 
kapitalistu ir cziulbetoju dar- 
bininkiszko kraujo! Nužiurę 
jimas puola ant dažiuretoju 
priglauclos del paikszn, kurie 
mažai rūpinosi npie tuosius 
vargszus, kurie likos atiduoti 
in valdžios prieglauda su vii 
ežia, jog ten juos prigulinezei 
prižiuręs ir juos gydys.

Czionaitinese 
prieglaudosia, padėjimas ar 
szesnis ne kaip ezyseziuje, vai 
dže mažai apie tai rūpinasi pa 
vietai teipgi apsileidže sav< 
priedermėje dažiurejimo tujų 
kurie likos atiduoti in juji 
rankas.

Apipleszimai dauginasi.
Detroit, Mich. — Penki bau 

ditai apvogė General Cigai 
Co., paimdami arti vienuolika 
tukstaneziu doleriu 
ketino iszmoketį

proto,

vagone.
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nekuriosir

kuriuo.1- 
darbiniu 

karna. Banditai prasiszalino s v 
pagialba automobiliaus.

BrooMvn, N. Y. — Banditu 
ineja in Manhattan restauraci 
je ne tik ka apiplesze locninin- 
ka, bet ir sveczius ant $5,000. 
In laika dvieju sanvaieziu ban 
ditai apipjesze 38 vietas.

Gallatin, Mo. — Muszije su 
banditais likos sužeisti burmis- 
tras miesto, marszalka ir du 
kiti žmonis o First National 
bankas suardytas su. dinami
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Užpyko ant Francijos.
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Molėti s 
Pittsburgo, kuris radosi karo
jo su 28-ta divizijo ir buvo su
žeistas szoszis kartus, aplaike 
fancuziszka Croix de Guerre, 
už narsu atsiženklinima ant 
kariszku lauku. Ana diena nu
siuntė 
ziszkai

krvžiir*

V'aldžei,
Francije pngialbsti

adgal francu- 
už tai, kad 

Turkams 
karoję prieszais Graikije.

Pridėjo peili prie szirdies, 
puolė ir atliko.

Philadelphia, Pa. — Pridė
jus kuknini peili prie szirdies, 
puolė ant jojo ir insmeiges sau 
in szirdi Daktaras J. Šmuli to
kiu budu užbaigė ’savo gyvas
tį. Lavonu atrado pati dakta
ro, kada inejo in kuknia. Snv- 
žudintojas turėjo 46 metus ir 
sirgo nuo kokio tai laiko ant 
viduriu,.per ka buvo labai nn- 

1_."_ nubodo jam dau-siminias ir 
ginu gyventi.

Pastoris savžudintojum.
Dayton, Ohio. — Lnteronu 

pastoris Otto A. Heinsleman, 
atome sau gyvastį per pasiko- 
riiha. Nedėlioję da pasakė pui
ku pamokslą savo parapijo- 
nams apie meile artimo, po kti- 
riam apreiszke susirinkusiems, 
buk padekavoje už dinsta, nes 
daugiau nepildys dvasiszkunepildys

. . . , . •; ; • apeigų. Kūnas pastovio da butu, isz kurio banditai paėmėt i i •• , , ,
rruu\^A i • *■ ’ ivosziltas, kada ji rado kaban-

Ii ant medžio užpakalije jojo
Kriksztas kūdikio prie mo

tinos grabo.
♦ ‘

Marinette, Wis. — Nepa
prastas reginis atsibuvo ežio- 
nais laike lakMtuviu Mrs. Carl 

kurt” paaukavo savo 
idant josios kūdikis

Nelson, 
g}’vast i 
gyventu. Priesz pradejima gai
lės pamaldų, likos apkrikszty 
tas prie grabo naujei gimusi* 
kndikis. Po tam atsibuvo pa
maldos už mirusia motina.
Pirko strytkari nuo nepažins- 

tamo už $100.
Secancus, N. J. Kada 

strytkaris ėjo isz Passaic in 
Hobo^ena,’ kokis tai nopažins- 
tamas žmogus suvirszum sze- 
sziu pėdu augszezio, inszoko in 
kamka szaukdamas in kun- 
Juktoriu: “Nuo szios valandos 
atidavinesi man visus pinigus 
surinktus nuo pasažieriu, qes 
ka tilo* nupirkau szita karu- 

Kunduktoris su pagial- 
uVyru iszmęte murina 
. Prisikelias isz’purvi-

ka.” Kunduktoris , su pagial
ba keliu vyru iszmęte miltina 
laukan. Prisikelias isz’purvi- 
no, surado palicijauta sakyda
mas jam buk yra Ola f Jansen, 
nesenei pribuvęs isz Szvedi- 
jos. Tolinus, buk susitiko jisai 
hu kokiu tai turtingu žmogum 
nnt kaniko, kuris jam pardavė 
ji už szimta doleriu.

Kaip tai . lengvai surasti 
kvailiu ant szio svieto, kurie 
intiki vieiejns ir duodasi prisi- 
gaut.

Nužudė gaspadine po tam pats 
ša,u atėmė gyvastie ' tJ

Jorso.v City, N. J. — Marga- 
rieta Bogusz likos nužudyta 
per Antanu Petrausku, kuris 
užsirakino savo kambarįje, pa
leisdamas szuvi in burna, mir
damas tuojnus. Petrauekas ra
dosi ant bnr,do pas Boguszio- 
ne.

Kada palicije likos paszauk- 
ta in narna, rado ten dvi sarno- 
gonkas isz ' kuriu viena viro. 
Kokia buvo'priežastis žudins- 
tos ir savžudinstos, tai lyg 
sziam laikui neisztyrinota.
Kriksztas 104 metu moteres.
Greensboro, N. C. — Turinti 

104 metus, Zuzanna Pi'ueltieno, 
likos apkriksztyta ana diena 
namie kajmėlije Caesar. Da ne
girdėt, idant teip sena motore 
priimtu krikszta.

Moterį' labai sirgo gulėdama 
lovoje nuo kokio tai laiko, o 
daktarai tvirtino, buk 
duosis apsikriksztyt 
gos jaja užmusz, 
paliepė parengti tani tikra vo
nia in kuria atsigulė. Motore 
buvo baptistu iszpažinimo ku
ris reikalaujo pamerkime kan
didato in krikszta.vandonije.
Pirma papjovė paezia, po tam 

pradėjo skustis.
Detroit, Mieh. — Praejta

6 vai. darbinin- 
skubinanties in

ir praeinant
8 met u vai-

savziidinstos,

jeigu 
tai a po j 

bet motore

se
rodos ryta, kai 
kains
Oai^ientor gatve 
pro 2109 pasirodo 
kulis vienais niarszkinnkais 
su aszarom akytėse. Praei- 

vaikutis 
‘ ‘ pa

ile rba

vienais
aszarom akytėse, 

viakns klausiant, ko 
verkia, j iipapasakojo kad 
pe: mama su peiliu piauste 
piautste ir užklojės lovoje nu
ėjo ir galanda britva.” 
viai neturėdami laiko yatys cit

namo. Pastoris sirgo-labai ant 
nervu.
Burdingieriai kalti už mun- 

szaine.
Uniontown, Pa. — Kada Ona 

Lakoskiene stojo ] 
už dirbimą mnnszaines, prisi
pažino prie kaltes, bet kaltino 
savo du burdingierius uz tai, 
nes ja ja prikalbino prie pirki
mo samogonkos idant varyti 
jiems munszaine. Motoro likos 
nubausta ant szimto doleriu, 
bet burdingieriai prasiszalino. 
Lakoskiene gyvena mažam ka
syklų miestelije Alicijoi.
Fordas pirko 195,000 margu 

anglines žemes.
Louisville, Ky. — Henri kis 

Fordas, ana diena užmokėjo 20 
milijonu doleriu už 195 tuks- 
tanezius margu anglines žemes 
Kentuckije idant kasti angli ir 
pardavinėti tiesiog žmonim be 
didelio uždarbio. Fordas da
bai’ ves nonuilstanto kova su 
anglineis kapitalistais kurio 
baisei isznaudodavo žmonis. 
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Du nauji amerikoniszki 
biskupai.

Washington, D. C. — Popie
žius paskyrė du Amerikos nau
jus biskupus kurie yra: Mon- 
signoris P. G. K. Nussbaum isz 
Marquette, Mich., ir monsigno-

Praei

-----L.----------——  

AVIATORIS NUKRITO SU AREOPLANU IR SUDEGE ANT SMERT.
" '• į t ‘lt jį' k ’I n> ii į j.
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, Szitas paveikslas likos nutrauktas in kėlės sekundas po nelaimei kuriojet Szitas paveikslas likos nutrauktas iii kėlės sekundas po nelaimei kurioje sudegė ant 
sinort aviatorisiJonas Blaney, kada jojo areoplanas nukrito žemyn, trenkė in medi ir užsi- -A* • J J Z* 1 *doge artimojo'Hartford, Conn.

Isz Lietuvos
Amerikos laikraszcziu “Per

žiūri.”
Visuomet gauna 

<os laikraszczius 
supleszytn banderole.
<ad dolarin kas 
ja, tai nuėjės 
paklausiau 
storieji atsake, kad 
lami. 9

Tai reiszkia Lietuvoj dvi cen 
z n ros: karo ir pnsžto?

isz Amort-

nesiskubinant, pats szoko, mi- 
plesze nuo sienos ir žiuredahias 
in bilietą, sako: tai jus nuoszim 
ežiu neapmokate;

k rout roli s 
szauke, duokite

KAIP PASILIKTI SVEIKU.

joks 
kvitai ? J )

dar pas jus 
nebuvo. Kur 

grei-

milijonas 
Su,v.

Yra ir daugelis,

.Yra npie 
serga nežili

XI IIIV I l’ j «

peržiurėtus,■ cziaus! Padavus kvitus, jis vėl 
e. Maniau,į rėkia: “Tai jus visai mažai ap

yskaitos1? duoki- 
’ » Ii.. I___  !!nors ieszkine- 

in Kauno paszta 
, —- pa- 

eenzuruo-
valdininku

4 k

Žudinsta laike gūžinės. — Len
ku užpuolimas.

Bari inkai. — Spalio 28 die
na Vilkabuliu kaimo tyczo nu- 
szove J’ranokovieziii X arnagi- 
ris pataikytas buvo tiesiog in 
kakta, atsitikimas buvo Bar
ti nku kaime.

Menkupių kaime diena 5
žiūrėt, pasakė paiicijantui. Tas Lapkriczio, likos nuszauta Ulo-
nuėjės in nurodyta vieta, tiesa 
randa Woicicha
skutantis barzda. Užklaustas, 

verkia ir kur jo 
nedvejo-

Asz sziandie

ko szistvaikas 
motina,
damas pasakė:

i mokate! kur si
te greieziaiis!" račiavus, ji

‘“Pai tokios jusu sa- 
už tai 12,000 auks. pa- 

Savininke nusigando 
si pradėjo verkti ----- -----(i

-............ .. r>11 n J

vėl rėkia: 
skaitos! 
baudos.

Padavus,

džiova 
Vaisi i jose, 

kurie nežino 
jog ta liga serga. Indant apsi
saugoti nuo tuos ligos yra rei
kalinga kas diftn sveikai gyven 
ti. Todėl Katinai Tuberculosis 
Association iszleidžia
straipsneliu, kuriuos gerai - ži- 

prižiuretojai 
darVs

daugeli

sveikatos
Tie,

I 'y‘ 
kurie

1

Brozowski

Brazowskis 4 4
kėliau priesz 6 vai,, kad paplo
vus savo paezia Kamelija, įr 
asz tai padariau.” rn,': 
nuvede policista
kur gulėjo devynis karlurs pei-, 
liu perverta kraujuose paplū
dus Woicieho pilti-.
84 žuvo, o 60 shžbido Dolomite 

kasyklosia.
Birmingham, Ala. — 

eksplozije Dolomite No. 3 ka
syklosia praejta. 
84 darbininkai 
apdego. Isz sužeistųjų 35 ran-

Tai isztares 
in kambarį,

Per

Sereda žuvo 
o 60 sužeido ir

priesz suda (]asį namieje, o 25 ligonbutese.

#'» į ft. ’ •1 .

ris [ Jonas J. Swint isz Wheel* 
W. Vd.

R , 34 METAS

ISZ VISU SZAUU
2

Sumiszimai daugeliuosia vo- 
kiszkuosia miestuosia.

Berlinas. — Daugeliuosia 
miestuos i. i po visa Vokietija 
kyla maiszaczei isz priežasties 
brangaus maisto ir prisiarti- 
nanezios žiemos ir 1.1. Drezne 
praejta Subata atsibuvo kru
vini sumiszimai. Palicije buVo 
priversta naudoti szxibles ant 
ižbadejusiu maisztininku isz 
kuriu daugeli sužeido. Dussel- 
dorfe ir Koionijoi palicije tyrė
jo naudoti karabinus ir revol
verius, daug suželta.

po ant keliolikos svetimžemiii 
lairiuos baisai apdaužė. Keli 
amerikonai vos iszsigialbejo su 
gyva stems.

Jeigu padėjimas greitai ne- 
persimainis, tai Vokietijoi ga
li kilti revolincije, nes žmonis 
ne turi darbo, maisto, o bran
genybe neiszpasakyta, nes spe- 
kulantai lupa n z viską nesvie- 
tiszkai.

„r t * . v < L nL 1 ■ 1 X ‘

Drezhe piaiszfinipkni uįklųAt i
““ 1 L ♦-.G1į ill "i

vieziute isz Juodeliu per Kaz- 
laucka, kuris ant gūžinės pa
sigėrė ir szaude isz brauningo. 
Merginai pataikė in ranka ir 
krutinę o kulka pasiliko nu- 
garkaulije. Mergina guli ligon- 

ar pasveiks arbutųir nežino 
ne.

Tai vis per pasiutirna ir 
apsvaiginimu smegenų atsitin
ka panaszus atsitikimai pas 
mus Lietuvoje ir tai konia vi
sur.

Kalvarijoje 9 
valanda ryte, 
lavusiu gauje lenku in 
bavos bažnvtkiemi nuo Kalva- 

v

rijos, užmuszdami penkis žmo
nis: du milicijautu 
nes rasztininka

Lapkriczio, 4 
atėjo apsigink- 

Ltu-

ir aiszkinti 
savo varginga gyvenimą, kad 
esu naszle su mažąi 
isz tokios menkos I 
niekaip negaliu tiek užsimokė
ti, nes* ant tiek ir apyvartos nė
ra. 'Tada jis sako: 
tu toki vargše,

s vaikais ir 
krautuvėlės

I 4 
tai tavo laime

Na, kad jau
tu L VIVA. K.IV ICAVV

kad asz kontroliudju, o fte’kitns 
tik duokit greit tūkstanti auks. 
ir bus pabaigta!” Dar savinin
ke norėjo 
yra, isz kur

ty as

norm
pagamino.
kaip straipsneliai pataria, ne
turi bijotis džiovos.

Persidirbima

Bomba bažnyczioje.
t *.

Lisbonas, 
Dinamitine bomba 
mesta in bafcnyczia Soceoro per
koki tai anarkista. Tame laike 
atsibiivinejo 
bledes padaryt 
ir žmont- 
nesuimta.

Portugal! je. —
likos in-

Szeszesdeszimts anglokasiu li
kos ižgialbetais, apie kuriuos 
manyta, jog pražuvo, bet visus 
ižgavo gyvus. /

Valdže skuns kontraktorius 
ant sugrąžinimo $75,000,000.
Washington, D. C. — Laike 

kares valdže iždave darbus 
kontraktoriams ant pastatymo

ir raszty- 
Mikulevieziu 

isz Jnrgežeriu kaimo, mokyk- 
^ilinska ameri- 

knniga norėjo 
szaut, bet nerado namioje,

los mokytoja ii
kona i r

< J

mi

nos
• tas paju tęs trinkszma1 pabėgo
ir pekszczias atėjo net in Kal-

— A. Supranaviczius.varije.

Kokiu esama ‘Revizorių.’
Antaszava (Biržų -Pasvalio

paklausti, Kas jis 
• bet jis nedavė nei 

kalbėt, paemes paskutinius pi
nigus apie 1,200 auks. ir dar 
saldainiu ir cigaretu verte? 
virsz 200 auks. padavė koki tai 
kvitą ir g 
kydamas:
mi per 3 metus. K. Vaitkeunas 

ta laika žiurėjo in ta 
scena ir nieko nesako. Pasibai
gus scenai, abu susėdo in ratus 
ir nuvažiavo. Paliktos kvitos 
negalima buvo nei perskaityti, 
nes tik nieko nereiszkiancziais 
žodžiais suteptas pOperelis.*Ta
da suprato, kad t^įnivę tikras 
apgavikas, bet nesako niekam 
apie tai, nes gėdinos sakytis, 
kad ja taip gudriai apgavo.

Kita syki atėjo pas.Skodaus- 
kiene tas pats K, V. ir pasako
ja: tas vyras ir mane norėjo ap 
gauti prasze: arklio nuvažiuoti 
in Kupiszki, gerai, kad neda
viau, butu nuvažiavęs savais 
kelais.”

Tai koki žmonių esama, kad 
saves nesiduoda apgauti, o ki
tiems, tai dar ir savu arkliu ap
gaviku tiesiog in namus nu
veža.

re it ėjo per duris, sa
mi, dabar tai busi ra-

rper visa

nes gėdinos

, gerai, 
nuvažiavęs

kazarmiu del rekrutu po visas apskr.). — Rugsėjo men. sz. m.
dalis Suv. Valstijų. Kontrak- 
toriai lupo nuo valdžios kiek 
norėjo, bet po karei pasirodo, 
buk tiejei “dideli vagys” ap
gavo valdže konia ant 75 mili
jonu doleriu. Dabar valdže 
skundžo tuosius kontraktorius 
idant sugrąžytu tuosius pini
gus paimtus neteisingu budu.
600 žuvo, o 1500 sužeista pas

kutiniam drėbė j ime.
Santiago. — Norints da visu 

auku nesuskaityta kurie žuvo r__ i_ • t i •• y. _*_z__
gubemijosia ' _
Stacma, Chilijoi, bet lyg szio- 
lei suskaityta buk 600 žmonių

dideli vagys

in krautuvėlė K. Skokauslcie- 
nes atvažiavo ūkininkas Kazys 
Vaitekūnas isz kaimo Liklau- 
kiu ir atsiveža kaž -koki nepa
žįstama vyra; pastarasis pa
reikalavo saldainiu ir cigaretu, 
kokiu toje krautuveleje visai 
nebuvo. Savininkei atsakius,Savininkei atsakius 
kad tokiu nėra, tuojnus rus- 
cziai pradėjo rėkauti; Ifodol ne- 
ra, isz km’ prekes imate ir tt. 
Paikiaus liepe duoti kokiu yra, 
bet pasakius, kuiną

’ dar labiaus rėkauti, kad netu
rit teises tiek imti. Savininkei

isį kur prekes imate ir tt.

pradejo

paskutiniapi drobėjime žemes
Coquimbo ir atsakius: “jei tamstai netinka,

žuvo o daugiau kaip pusantro 
tukstanezio sužeista, 
padaryta įuit szesziolika mili
jonu peaetd. > t

o bledos

A

gali eiti in kita krautuve, gal 
gausite piginus. Jis iszsieme 
poperiu ir pfadejo ka ten raszy 
VI ,j VIl\ nvtvi^w ; Km*
bilietas tM- Paiiędžiusmnt sienos
ti ;> tik staiga suszuko: Kur

kabanti diėpe h paduotu i bet i jai
1 . ' .1 t

< i r ' j' , V • ’ į

Teismas už $500 kasztavo 
$10,000.

užves- 
adgal už 500 do

leriu, pasibaigė tik ana diena 
czionaitiniam sude. Skundas 
buvo užvestas prieszais Kim
ball Piano kompanija per pir
mutinius impedžius. Kada jiji 
prasidėjo isz fiaujo ana diena, 
niekas nežinojo apie ka czion 
ejna’. Per 27 metus teismas li
kos apelavotas in augsztesni 
suda tris kartus. Abiejns pu
sėms kasztavo toji kova toisin- 
gystes daugiau kaip deszimts 
tukstanezius doleriu.

Matyt, jog abi puses laikėsi 
seno 
4 (ilors

Chicago. — Teismas 
tas 27 metai

lietuviszko priežodžio 
.... bet nepasiduosiu.”

Paraszytas Donald D. Arm
strong, M. D.

“Deginti abi žvakes puses“ 
yra pavojingas dalykus; kuri 
mažai žmonių gali atlikti. Nė
ra daugumas vyru ir moterių, 
kurie per diena gali dirbti, pa
reiti namon pavargę ir vėl per 
nakti dirbti. Net ir drucziau- 
sias bus apgalėtas.

Mažai vyru ir moterių gali 
dirbti fabrikuose’ virszuin pas
kirto laiko ir už ta sunkiai ne- 
užmoketi. Sveikata yra musu 
brangiausias turtas. Neturime 
ja eikvoti, .arba taip praleisti 
laika ir energija, jog pasekmes 
Medingos, nepaisanys kiek 
mums už laika moka. Deszimts 
doleriu in valanda už koki nors 
atlikta darba yra permažai 
jeigu atliekant ta darba nete
kame sveikatos.

Dabar yra 
sveika. Kūnas 
atlikti savo užduoti jeigu pasi
liksime sveiki. Persidirbti ne- 
normaliszkas ir prieszinga visu 
kūno maszineriju • taisyklių. 
Yra faktas, jog kūnas pana- 
Fzus in bile kita vežimą ir gali 
paneszti tik paskirta dali dar
bo. Jeigu in vagona indesi per
daug kokiu tavoru, 
sulužs. Taip su kunu, jeigu per 
daug darbo turi atlikti, nepa- 
nesz. Žinoma kaikurie vagonai 
yra drutesni, bet ir tie tik gali 
vežti paskirta dali.

Kad nors nėr jokiu taisyklų, 
kurios parodys kiek daiįio kū
nas turi atlikti bet visi taip ap- 
sipažinti. su kunu, 
kiek gali atlikti. Turi pažinti 
pavojaus ženklą. Kad nors yra 
nofmaliszka pavargti, bet gain 
ta sutvarko kuna, jog visi gali 
pažinti 
spėkos.
jnucziame in 
eiti pas g 
kuna .peržiuro.

Kųuas turi atlikti tik norma- 
liszka dali darbo.

Mokslas prirodo,

Iii! ŽIOS, 
a, 

suzeido.

Daug 
kelis kunigus 

A na r kišto

isz Lietuviszku Kaimeli*

Nov. Nedėliojo, 
vargoninkas Juozas 
pas savo 
Laidotuves

nepaisanys

normaliszkas ir 
ir protas turi

vagonas

jog žinos

kuomet perdaug savo 
in temptos; Kaip tik 

tempimą, reikia 
ydytoja ir tegul jis

jog perdi-
f- / v c» a ------

s, jeuris perdaug 
priverezia kūno muskulus dirb 
ti, pagimdo nuodus, kuriuos 
kūnas, 
mesti.
protiszkas ir fiziszkas pajiegas
• •• . 1,1

negalį at-pavargęs, 
Tie nuodai numažina

Tamaqua, Pa. — Dieno 16 
įnirę buvusis".

Buszka 
broli Shenadorije.

atsibuvo czionais
praejta ketverga. t

Cleveland, Ohio. — Pereita 
savaite, ketvorgo nakti, nu- ’ 
pule nuo laivo Juozas Petrai
tis, apie 20 metu amžiaus, ir 
prigėrė. Jis ant to laivo dirbo. 
Nelaimingasis paliko savo ser
ganti tęva, kuris jau kelinti 
metai paliegęs ir negali nieko 
dirbti nei jokios paramos savo 
didelei szeimynai suteikt.

ketvergo

1

Scranton, Pa.Miesto pą— 
licije buvo aresztavusi ponia,M 
Johanna Tamulioniene, bedali- 
nanezia lapelius priesz sžv. 
Juozapo bažnyėzios ant North 
Main Avė. ir Theodore St. Ji 
buvo keno inskusta, buk ji dfti.

Scranton, Pa. , I

4

ii" I» t

liną radikali&zkus lappjips.
kuomet veliaUsB4apqliai išz*»P,Z
versta anglu kalbon,-pasirodė, 
kad jie yra nekalto turinio; To
dėl Tamulioniene paleista po 
kaucija $25, ir bus tik kalti- 

už “ 
tai yra

poliubo pavelijimo klebono.

nama 
ma > f

netvarkų apsieji- 
už dalinimu la-

1 •*

n

i

Al 1

TEISYBES. 5 i

ir SapniibJ^ 
tf 4 'O į (

Moteryste yra tai meileą

M H A l

‘ Kožnas dvasiszkns gieda

Lape miega 
apie visztas.

grabas.

pagal savo natas.
* Dideli vagys kare nūn 

žesnius vagius.
*

Iii

Jeigu kūdikis nėVerke, 
tai motind nežino ko jam reik., 

M T V* t 1 * • 1 • 11 • <

ng 
irir

r
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a

»* Vilko pilvas ir kunigo 
akys niekados neprisotytos.

* Prie visko galema prL 
prasti, o ir prie peklos.

“Brangus vaistai visados at- 
nesza naudu, — joigu ne li
goniui tai aptiekoriui.

Pirma savo savžine per^

Vilko pilvas

* I

jog pasekmes yra prastas dar
bas, mažiau iszdirbimp, ir artima, 
trumpesni gyvenimą

mažiau iszdirbimu,
i vyrui ir

moteriai. . .
. j

kratyk pakol paniekinėsi savo

Teisybe’yra brangu jei*h' *

gu josios jeszkosi po sudus, į ■|

i*

i.' 
j
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KAS GIRDĖT
Czionais Amerike tureziams 

x iskas galema daryti.
Jeigu kas iszranda koki isz- 

miudojima ir užstojo už luo
tai turezei tuo

jaus pramena toki geradeju 
radikalu.
Bet kada turezei isznaudoja 

valdžia ant szimto milijonu 
tuom apsunkina

sius vargszus,

4 4 * >

doleriu ir 
žmonis didesneis padotkais ant 
vargingo darbininko, tada ap
siauk© save už didelius “pa
triotus.”

Bet žmonis 
kius “broliuku

Gal jau visi žino apie fabri- 
Now Jer- 

kares uždirbo 
aut isz- 
ir kito-

už didelius

jau pažino to- 
s.

vo laiku vokiu ypatingu baus
, miu nebus ir negales Imti ski
riama.
tik patys save nubaus, atsiža
dėdami Lietuvis \)ilieezio tei
siu. Lietuvos Atstovybe nega
les tokiems iszduoti paso inva- 
žiuoti in Lietuva. Tecziau jeigu 
kokiu nors budu ir invažiuotu 
Lietuvon, tai jie negales tenai 
insigyti nejudomos nuosavybes 
(jei seniau kokia turėjo, toji no 
gidės būti atimta), negales da
lyvauti balsavimuose ir 11. Kai
po paeinantiems 
vyriausybe gal
ar pagreitins pilietybes atgavi- 

Bet vis dėlto tani reikalui 
nemaža triūso ir

Neu&dregistravusieji

isz Lietuvos 
ir palengvins,

f 4 ( PERCENTUM” ĮSTATY
MO VEIKIMAS.

Negalima teisingai pasakyti 
kiek isz viso ateiviu sulaikyta 
nuo atvažiavimo iii szita krasz- 
ta per pereitus fiszkaliszkus 
metus kaipo pasekme 
centum lirhit” 
kaikurie sako, jog nuo 500,000 
iki 1,000,000. Paskutinis skait
lius gal peKdidolis, tuaniel gali
me imti tflhmi

's “
i nst at y mo, bot

per

f —/)(Xl;ooo.
Sziaurinos ir vakarines Kuro 

pos szalyk’uepripilde savo k vo

ma.

tas, nes tik 46 procentas tu, ku
rie galėjo atvažiuoti, 

Ant kitos

ka Du Pont va 1st i je 
sey, kuri laike 
inilžiniszkus pinigus 
dirbimo amunicijos 
kiu kariszku iždirbimu.

Toji kompanije susideda isz

1 1 t uju polin

Tuojaus jum

Du Pont,

reies pridėti
sziek tiek iszskasztuoti.” 

dabar , suprantate
) kaip

noru 
Mes

Ar jus 
(pridūrė “Xaujenos. * I

pilietis liuosu 
ali pats save nubausti ?

Tas biuro
a i szk in i mas

taip jau geras,
dragai vio

I Jetuvos
(T 
rs

irgi nesuprantame.
kazunist inis

iszaisz- 
pasilaiko er-

buvo in 
leisti. Ant kitos puses, 95%* 
metines kvotos pietines ir ryti
nes Europos ir aziatiszkos Tur
kijos buvo inleisti, ir kvotos be 
veik szaliu, apart 
Austrijos, 
na anksti.
inleisti isz Europos ir aziatisz- 
kos Turkijos, 
081, 012 del 1913

1913

puses

; ;Nuriję ^daktaro deimantą.
I

iŠ.;. 2!
• z<

Rusijos ir 
iszbaigtos ga- 

Pik 219,166 ateiviai
buvo

f|V

Elzbieta Walsh isz l'kist Sv- 
racuse, 
je ant tonsilu.

N. Y

ISZ MUSU TAUTOSAKOS. 
* 'f

, Kurta vemt pasakos.
s

I, Ap i e už ko i k ta ka ra la i t i.
Priesz keliasdoszimt

vienam, senam kareiviui, isz- 
tarnavusiam rusu Mikalojaus I

25 metus, prisi- 
viena graži 

bu v u s i
8P-

mot u

kuri

“ patrijotiszku u kęsu. V ienas 
isz josios sąnariu buvo net se
nate, bet dabar likos prasza Ii li
tas, nes žmonis jojo neiszrinko.

“Patrijotiznuis
lin rėmėsi ant to, jog metas nuo 
meto apgaudinėja valdžia ant 
milijonu doleriu.

Kokiu bud u ? 
iszreiksziu.

Sztai kompanije 
iszmoka savo szorininkams 50 
procentą szeroms, tokiu budu 
padidindama savo turtą (ka
pitula.) ant sziuita milijonu do
leriu.

Ta pati daro ir kitos milijo
nines kompanijos.

Jeigu szerininkai aplaikytu 
procentą arba uždarbi nuo sa
vo indetu pinigu pinigais, tai 
1 urėtu mokėti valdžiai padot- 
ka, bet kada aplaiko vietoje pi
nigu akcijoms arba szerais, tai 
padotku neprivalo mokėti. Sū
dai apsvarstė, jog padotku ne
reike mokėti už 
tai no yra inejga.

Szeimininkas gali parduoti 
savo szora aplaikyta pavidale 
uždarbio, bot valdže tai nelai
ko kaipo “ateiga.“

Tokiu tai budu turezei apsi- 
saugoja nuo niokojimo padot- 
ko nuo savo turtu. O tu, neval- 
ninke darbininke dirbk sunkei 
.mt užlaikvmo ir mokėk, e

Dabar valdže ketina apsun- 
kvt prasta žmogeli idant mo
kėti padotka ant Liberty bon- 
du kurias pirko idant paleng-

nes
tai uždarbis, ba aplaiko kelis 
centus procento.

Kas tokis pagedo su valdže, 
jeigu pavėlina ant tokiu ap- 
gavyseziu. O gal po szitu pas
kutiniu iszfanku truputi per- 
simainis. Jau didelis laikas!...

regisi racijos

akcijos nes

v ra 
kaip vieno gu- 

bandymas
kinti, kaip žeme 
dvybeje. rPas gudragalvis bejo-
kio sunkumo iszriszo žemes pu
si laikymo erdvyheje problema 
Girdi, ant bangžuviu nugaros 
laikosi žemo; bangžuyes randa
si jurose, o juros ant žemes.

Nesi regi s t ra v u šieji patys sa
ve nubaus lodei, kad Lietuvos 
valdžia iszleido
instidyma, o tas instatymas li
ko iszleistas tuo tikslu, kad kai 
kurie Lietuvos pilieeziai baus
tu patys save. Na, ar tai ne
skamba taip pats, kaip minėto
ji pasaka apie bangžuves?

Juk ne kitoks reikalas yra ir 
su visais kitais instatymais. 
Kas nepildo instatymu, tas yra 
baudžiamas. Bot iki sziol nie
kam neatėjo in galva iszaiszkin 
t i tatai toje prasmėje, jog pra
sikaltėlis pats save baudžia, jei 
gu jis nepildo instatymu. Karo 
metu Jungtines Valstijos buvo 
invedusios registracija ir pa- 
skyrusios už nesiregistravima 
bausme. Vienok tada niekas ne 
mane (kaip ir dabar kad nema
no, nežiūrint Informacijų Biu- 

ijos) kad neinsi- 
savo nu-

ro naujos vers 
re g i s t ra vu s i e j i pa t y 
baus.

Nejaugi Lietuvos Inforina- 
kad Arneri-

vra tiek naivus 
skelbiamas nesą

sulyginta, su L- 
- 1914.

- 1914 m, tik 15% atei
viu atvažiavo isz sziaurines ir 
vakarines ir 85r< pietines ir 
rytines ir Europos ir aziatiskos 
Turkijos, bet per 
kaliszkus metus 36%. atvyko 
isz sziaurines ir vakarines Eu
ropos ir 64 isz pietines ir ryti
nes Europos.

Nereikalinga pasakyt i. 
puldymas to “percentnm Ii 

instatyrno buvo sunkus, 
bet rodos pildymas bile imigra
cijos instat.ymo butu buvęs taip 
pat sunkus. . Bet beveik visas 
keblumas buvo tame, jog (lan
giaus kas menesi ateiviu atva
žiavo negu buvo paskirta, 
statymas reikalauja, jog įiedau 
ginus 20% metines kvotos gali 
būti inleista kas menesi, ir per 
pirmus szeszius menesius 
met instatymas veike, 
uostai ir ypatingai Ellis Island 
buvo prigrūsti su tais, 
pervirszijo mėnesinė kvota.

Birželio men. 1921 m., kuo
met instatymas pradėjo veikti 
beveik 1 1,000 ateiviu suvirsz 
paskirtos kvotos prasze inleidi- 

Valstijas. Padėtis 
baisuj ir Sekretorius Davis bu 

laikinai inleisti 
ir vėliaus Kon-

pereitus fis- 
metus 36%

jog
to i h

mit

Iii-

kuo-
musu

kurio

vyt valdže i laike kares

Žmogus, kuris turi daugiau 
pinigu o mažiau iszminties, vi
sados turės daugybe prieteliu. 
— Czion nereike turėti smege
nų tik maisza pinigu.

va Id isz k amWashingtone,
iikininkystes skyriuje 

galima matyti negirdeto pui
kumo žiedą (kvietka) vadina- v

“Žiedas Dvasios Szven-
(Elower of the Holy 

Puikus tasai žiedas 
yra baltas, turi tik viena stem-

name,

imi 
tos” 
Ghost).

« • • * ba (koteli), ant kurio iszaiiga 
koksztele susidedante isz tris- 
deszirnts bumbureliu, kurie pa
daro pavidala kieliko, kuria
me randasi baltas kaip sniegas 
karvelis su iszskestais sparne* 
leis, o pražydi viduri Oktobe- 

vidurio Nerio menesije lyg 
vemberio.

Taji nepaprasta žiedą atlan
ko tukstanezei žmonių isz visu 
daliu Ameriko, o tūla motore 
isz Francijos dagirdus apie 
taji nepaprasta žiedą, pribuvo 
tyezia in Washingtona idant 
ji regeti savo akimi, nes neti
kėjo idant tokis žiedas rastųsi 
ant svieto.

fe ■ ■— , » ■ . ■■■»

Lietuvos Infonnaėiju Biu- 
iszsiuntinejo

ežiams straipsni vardu “Abejo 
jautiems del registracijos.” 
Tarp kitko ten suteikiama ti
žios rushes informacija:

Už neužsiregistravima sa-

‘ras la i krasz-

i 4

mo in Su v.

ciju Biuras mano, 
kos lietuviai 
jog priims jo 
mones už tikra pinigą ?

“Patronas” palaimintos 
prohibicijos Volstcadas, gavo 
per kaili paskuiiniuosia rinki- 
muosia ir likos neiszrinktu iu 
kongresą, todėl “szlapieje” 
dabar gavo daugiau pajėgu ir 
narsos, tvirtindami buk prohi- 
bicije gaus per kaili.. In vieta 
Volsteado likos iszrinktas ne- 
geresnis, nes jojo vieta užims 
kitas priezeris A. J. Kvale. 
Szlapieje isz visu pajėgu 
stengsis idant kongresas pa
vėlintu aut iždirbimo geresnio 
alaus ir vyno.

Visam sklype ejna agitacijo 
idant invest geresni ahi. Drau
gu ve
ižduoda milijonus idant su
plieki “sausus,” bet ir tieje 
nepasiduos, nes turi milijonus 
doleriu ant vedimo kovos prie- 
szais “

Wisconsine 
galėjo “sausus 
rinkime iszrinkdami savo kon
gresmenus. Kituosią steitūo- 
sia panaszei atsitiko.

Bet fiegalime tikėtis 
tesnios permanos kaip 4 
1923, nes t e by ris kongresa s su- 

didesnos puses

! J

todėl

A. 
visu

prieszinga probibicijai 
milijonus idant 

sausus,

szla pi uosius. 
4 4

9 >

t J

szlapieje” in- 
pa skutimam

grei- 
Kovo i

sideda 
szlapiuju.

isz
4 4

vienas Ainerikoniszkas gyven
tojas isz kožno 660 randasi ka
lėjime, nes pagal 
ventoju tai
kalėj imuos i a randasi 163,889
uždaryti prasikaltel ia i.

O kiek randasi, tokiu ka ne
siranda kalėjime, bet privalo 
jame būti t

surasza gy- 
cziona i t iniuosia

4 M

KVITU
jl!___________

Knygute Draugyutenw del 
texmoltuRnte ginigv llguola- 
m • - - > ioc.

■TITU Knygute Praugyutuma, du) 
Kauteriauu nog undutu pinigu ant 
•uslrinkimn goo.

W. D. BOCZKAU8KA8-CO.,
I L i ' •I

MJMUNOY CITY. PA.

yo priverstas 
tukstanezius,
gresas legaliszku padare jo ta 

i n leist i pasiliko
Apie 4.20(1 ateiviu

atvažiavo 
tu apie 
tik per 

1,662

czion;akta ir 
nuolatai.
per pereitus metus 
suvirsz kvotos ir isz
2,508 inleisti laikinai 
mielaszirdysto, ir 
neinleisti.

—Foreign Language Infor. Service
— ------ -----‘ ...................... .. ......... ..... ..................... ..  I

tik

I,
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GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Boczkowikl-Co.
Mahanoy City. Pa.

4

turėjo operae.i- 
l’o operacijai 

daktaras patemino, kad puikus 
deimantas isz jojo žiedo dingo. 
I’jlzbieta po tam

szone,

M

skundėsi ant 
skausmo szone, o I 
peržiurėjo per eksrei 

žinda.
J)abar Elzbieta lures ejti 

operacijos idant 
kuris duoda

liūs, pamate
šia.
ant
iszimti deimantą
jiai nemažai skausmo.

ki tos

kada jaja 
i spindu- 
viduriuo-

1
I

į

_J>’

p
♦L>t

t L 'J

Priverstas.
Tėvas labai 

ries su dideliu 
kalbėjo iii viena jauniki:

— Mano brangūs, kam da 
teip isztolo su tuom užeit ineji ? 
Pasakykio tiesiog jog nori su 
mano duktere. paeziuotis.

O ant to atsidusias kandida
tas in stoną moterystes atsake:

—Noriu ? Ne, leve ne noriu 
nes esmių priverstas.

f 11 baisios dukte-
pasogu, teip

)

I

! ge

Gera žmona.
— “Mano žmonele
Ta, kad man batus nuauna.
-—“Kuomet? Ar 

kareziamos pareini ?”
—“Xe, kaip 

kareziama.

Kuomet ?

taip yra
t,

kaip isy.

J y
noriu e i t i iii

4

Nieko N&a^ 
Perdaug Gero Del 
Kūdikių. Duokite Geriausj

t

1
Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvieną kūdiki sveiku ir tvirtu.. Jeigu jūs 
negalite žindyt sayo kūdikio, jums pirmutine 
pagelba turi būti

EAGLE BRAND
• (CONDSNSEDMIUCl : į} - . .....

Motinos per tris gentkartes vartojo JL jcl^u jo.š no- > 
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekviehaa kūdikis pada
rė greitą ir pastebėtinų augimą kaip tik tapo pradėtas

* • i 14* * 4* <■«« m Yd A / ’ T T f > t > A K. T I k į ' f
----------------------- ... •

✓5
ir

galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekviehaą kūdikis padft 

maitint su EAGLE BRAND. * !
Iškirpkite ir paniųskite M pagar- j

York ir gausite visus pntiiriinus ’ 
ir nurodvinus, kaip j j vartoti lie- 

tuvių kalboj visai veltui,‘ 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.
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Daktaras KOLEH yra vienatinis tarpo Jdotuvlu DaktarasVYRU
LIGOS Pittaburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 33 

nial pažlnsta. Gydo užalnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojlmus, Ilgas tinimo, invalrias ligas pa- 
einanęzias *nuo neėzystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 
kat, per laiszkus asz nogydau. Dr. Kolor kalba ftnstezkal 
ir Lenkiszkai.

metus Invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, toddljas huodug-

t

»

.. DR. KOLER •

Oflsoa valandos nuo 9 rytu lig 5 vakare 
I 

. l’ITTSBUUGH, PA.

Jt ’■

Nedellomiu 9 Iki 2 popiet.

C38 POX AVBh

I , I*
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kariuomenėje 
sapnavusi karta 
kunigą i ksztaite, 
užkeikta netoli Kuuub, po 
nais kuiiigaikszczio pilies griu
vėsiais. Praszydama ja iszgel- 
beti kuniga.iksztnifė sapne jam 

už iszgelbejima 
atiduot i visa kraszta ir but i jo 
žmona. Ji pasakiusi kad norint 
ja pasiekti, reikia pereiti per 
septynias geležinės dnriA.

Insikasės kelis sieksnius in 
žeme, pasakiusi ji rasi geleži
nes duris. Jas atidarius, bus 
tuszczias kambarys sumano 
levo szarvais. Atidaręs antras 
duris rasi du pririsztu baisiu 
liiilu. Pro juos eik drąsini: jie 
tau nieko nedarys.,
duru rasi dideli paukszti 
ketvirtu mano 
sa gintarus, 
nežiūrėk, nesidomėk 
daugi jie yra 
žiurėjas in juos busi patsai už
keiktas tuose urvuose, 
ros penktas duris rasi 
žalti; numesk 
eik ramus — jis yra. mano už-

Ka raszp apie knyga “Tnkutantl.
Kaklu Ir Viena”

"Tukstan-
kurla man prl-

1-

prižadėjusi

Už trecziu 
, o už 

kraiti: auk- 
szilkus. In juos 

jais, ka- 
nžkeikti ir pa

Atida- 
baisu 

jam obuolį, ir

Taikus atsakymas.
Viena iiežiivinga boba, kuri 

Visur savo liežuvi inkiszo, žiu
rėjo szaipei ant jaunos mote- 
res, kuri ne galėjo apmalszyt 
verkenti kudyki; ant galo pa-
siszankcj;V,fa prie tvoros ir ta
rė:

— Asz mislimt, jog motore 
ne privalo "turot kūdikio, kol 
nemoka jojo suvaldyt.

— O aS'z mielinu — 
greitai jitnna motore
motore neprivalo turelio liežu 
vi kol ne nlokn jojo suvald\ t.

ai sake
jog

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
tis' Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už lai 
asz prisiunczfu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszlnius, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkaį kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymais. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vielas ir praleisti 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
nio, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema uzelmlna. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi (leka
vo j u už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet , kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenimo. Viso giaro velijcntls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate' 
drsz-inlnetos knygos tai prlsiusklle.|2 <In "Saules" iszleistuves o gausite tuo- 
lauš oacrfa ’ " 1 uiii
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Pirmas vabalas: e— l’jjine 
szirdžink toliau, nos czion lie

un—w

keiktus tėvus. l!ž.’szesztii <hiru umaRM, bu tos bulves turi tiek 
rasi didele bjauria rupūže. Per akio, jo
szilkine skarele ja pabilczinok, 
kadangi toji rupūže yra mano 
piktoji motina pilies užkeiki
mo priežastis 
ezinosi, ji atkerės 
urvuose 
virszžmonemis.
auksini rakta;
septintas duris ir ten ja rasi, 

ant pirszto už-

kada ja pabū
vi sa\p i Ii ir 

visi gvviai
‘.Ii
su jo atrakinsi

pavirs 
tau duos

Pabucziaves, 
mausi aukso žiedą, kuri turėsi 
atsineszti su savim ir isz pože
miu ja iszvesi. Su ta kartu isz- 
eis ir visi užkerėti pilies gy
ventojai.

Kareivis, pabudęs
ejes in valdžia, kad leistu kas- 

bet toji nesutikusi, ir jis

rvta na

Ii, 
negalėjęs iszpiĮdyti užkeiktos 

praszymo.
Antra nakti kunigni.ksztaite 
vėl prisisapnavusi bardama ji, 
kam klausės valdžios leidimo 
ir pasakiusi, kad dabar ji pri
sisapnuosianti tik po szinito 
metu irgi vienam senam karei
viui.

(Papasakojo man 
tėvukas

J is 
fi rdėjos

kunigaiksztaitcs

mano mi-
Jonas Butkus, 

sakosi, jaunu 
ta pasaka 

užeju-

ros
pries kara.
būdamas g 
nuo vieno seno elgetos, 
šio pas ji nakvoti.)

2. Apie užkeikta kariuomene 
Priesz Velvkas viena szei- *

mininke, ruoszdania szventems 
valgi, sugavusi savo sena ga.i- 
di ir norėjusi ji papjauti. Gai
dys isztrukes isz jos ir nubėgės 
tiesiog in viena kaina, stovinti 
už sodžiaus. Szeirnininke omus 
ji vytis, bot gaidžiui pribėgus 
kaina, szis atsivėręs, ir gaidys 
jame dingos. Kalno buvus ma
tyti kariuomene, ju arkliai 
ginklai, ir szeimininkei 

isz :

r>

y 

misa- 
gandus — vienas isz a rėžiau 
stovėjusiu prakalbo žomaitlsz- 
kai. Jis pasakęs, kad ežią esą 
užkeikta kariuomenė, kuri lau- 
kenti ateinant tos valandos, ka 
da jai yra. skirta iszeiti priesz 
karalių ir atimti isz jo ta 
kraszta, o in jo vieta pastatyti 
kita, kuris kalbėtu 
kai bet žemaitiszkai: 
ninke norėjusi paklausti, kuo
met tas laikas ateis, bet iszgir- 

” ir kalnas nž-

ne rusisz-
Szeimi-

(T

lo.

'k

greit,dusi tik “
sidares su visa kariuomene ir 
gaidžiu.

Kad szio atsitikimo neisz-* 
pirštu rusu valdžia, senieji 
žmonės jai uždraudė apie tai 
placziau kalbėti.

(Girdėjau 1908 m. nuo senu
tes, buvusios baudžfiiuininkes,
Mares Dambrauskienės, įniru
sios 1915 m. Ji girdėjusi pasa-
kojaut priesz 20 m. viena ūki-
ninka, - gyvenanti arti Duby
sos), Užrašze St. Butkus.
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mlts pamatys isz to-
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Fizikos mokykloj.
Mokytojas. — Jonai, kas tai 

y ra ga rasi?
.Tonas.

galva.
Kvailas valui u o su

''

PUIKIAUSI 
IMPORTĄ VOTĮ

M *1

KALENDORIAI
* «

ANT 1923 METO!
%

Ka tik aplaikem puikiausius 
importavotus sieninius kalen
dorius ant 1923 meto, del biz
nierių. Yra tai puikus kalendo
riai, kokiu žmonis nuo senei 
reikalauje ir bus jum labai dė
kingi už tokia dovana. Kalen
doriai turi krepsziuka
szuku, špilkų ar szepeczio, pui- 
kei iszmarginti, iszpjauti ir 
atspaudyti. •

No. 1,—6^y12 coliu, raudonos rožes 
su sidabrineis papuoszais, su atspau- 
dytu jusu bizniu ir kalendorių už 
100 .............................................. $10.00

No. 2

del

iszmarginti

9^x12 coliu, perstato pau- 
kszezius lizdelije, už 100 ............ $11.00

No. 3,—9%x9% coliu, puikus melini 
žiedai su sidabrineis papuoszais, už 
.100 .................     $11.00

No. 4,—7^xl6iA coliu, bažnycze, su 
sidabriniu menuliu ir žvaigždėms, pa- 
puoszta auksu,
100 ...........................>..................  $12.00

No. 5,—IPAxlG coliu, puikus palo- 
clus ir paukszcziu, už 100 ........  $13.00

No. 6,-14x14^ coliu, gurbas pilnas 
puikiu žiedu, už 100 ....i:.........:.. $15.0p

No. 7,-15x15% coliu, gurbas pilnas 
visokiu vaisiu, puilcci isznuirglntas, už 
100 ........................ .......... ..........., $15.00

No. 8,—KPA* 15% coliu, palocius su 
vandcnpuollu, stovintis girrioję, pul
ke! Iszmarglntas, už 100 ....

No. 9,—12x19 coliu, perstatantis Žio- 
nia, stovincEla bažnytėlė terp apsnigu
siu medžiu, papuosztas su sidabriniu 
sniegu ir auksu, už 10rt ............. .$16.00

begalima apraszvti juju pa- 
U ? . . . *' n J. . . ,

ū 

dė

du paukszczei, už
.. >

$15.00

tdguma, nos iszmargyti puikoi 
iszpjauti ir atspaudyti 
szimts borvoms atramento.

nos juUžkalbinkite greitai^ 
daug neturime. Prisiunsdute 
ka norite išzspaudyt ant juju 
ir pinigus, o bus jum prisiuns- 
ta be užvilkimo.
W. D; BOOZKOWSKI-CO,

*;

MAHANOY CITY, PAV

t
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Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja katalogą savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai: laikrddeliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu- 
viszku rekordu
volialu del “Player Piano” 
su lietuviszkom gaidom, revol
veriu,
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.
JUOZAS F. BUDRIK & CO.

3343 S. Halsted St. Chicago, Ill.

fonografu, 
Player Piano

>

sgautuvu, lietuviszku

ROYAL MAIL
IN HAMBURGĄ TIESOK

Didelis naujas trijų szrlubu laivas
ORDUNA .. 25 Novemberio
Bus tai geras isz.plaukimas tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
valėziu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos kajutos.
ROYAL STEAM MAIL PACKET 

PACKET COMPANY
*26 Broadway. Neųt York.

Arba pas vietinius agentus.

TEMYKIT LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj : 
apielinkejė. '' Turėdami • 
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

i ■

kompanijų ’

i

*K.

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

CUNAPO 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu Iiivu 
Vienntinis vandenili kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu
. Berengaria

52,022 tonu
Apleidžia New Yorka kaR Ųtarninka 
Greitas persėdimas Southampton©.

J.iopivlal ypatlszkai .lydėt i 
Tu l'illavn 2 klesa $150.00 Kares 
In Flllma S klesa $1000 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
In Soutiiamptona ir tin persėda 
ant milžinu laivu. KoŽnn“savaite.

Greiczlausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes' ir reika

lingus dokumontns del isžkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplelinkeje.
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VELNIAS IR DAVATKA.
(Pasaka.)

Seiiovej žmones 
lankyti szventas vietas ir tam 
siekiui susirinkęs būrelis ke
liaudavo in ta arba kita vieta.

Viena karta susirinko vyru 
būrelis ir iszkeliavo;
prie ju prisidėjo ir viena da- 

Taip jiems bekeliau- 
prisejo perbristi viena

mėgdavo

kelyje

vatka. 
nant, 
upeli, per kuri nebuvo nei til
to nei liepto. Vyrai, kaip vyrai, 
— nusiavė czebatus, atsiraitė 
kelnias, puszku, puszku ir per
brido, bet davatkai, — tai ne
patogu buvo pasikelti andaro- 
ka, ow nepakėlus — suszlapsi. 
Taip ji ir paliko bestovinti ant 
kranto, kuomet vyrai jau bu
vo antroj pusėj. Taip ji stovi ir 
aimanuoja, galop suszuko:

Ach, kad nors velnias mane 
pemėsztu!”

Velniui to tiktai ir reikėjo. 
Atsistojęs priesz davatka ir 

“Vadinai mane, ka tu
riu daryti?” 
d ars i, kipszo 
jam ir sako: “Perneszk mane 

O velnias jai sako: 
‘‘šeskisant mano kupros, tver- 

ragii, akiesmirks-
Davatka, nie- 
užsirito vel-

14

i i

sako:

*

per upe?’

kiš nian už 
nyje pamesąui.

Davatka buvo
neiszsigando,

nyje pa rnesąūi. ’ ’ 
ko nelaukdama.
niui ant kupros, tvėrė už ragu 
ir sako: “Neszk!” Velnias vie
nu žingsniu peržengė upeli ir, 

e kuomet žengt*
žingsni, toli 
pakuly. r~ 
koki pusvalandi, 
tuo tarpu pradėjo 
lop visai užmigo. Miega ir sap
nuoja. Mato ji, kad jos vaikas, 
bežaizdamas su peiliu, insipjo- 
ve pirszta,.kraujas taip ir bėga 
ji persigandus
‘ ‘ Mot yna Szveneziausioji, 
jau tur but visai pirszteli nusi- 
pjove, liks be pifszto!” 
nias, iszgird(‘s tuos žodžius, 
kaip knrsztu vandeniu apipilu

Neszk!

antra ir treti
i paliko vyrus už- 

Taip jis žingsniavo 
o davatka 
snaust, ga-

suszuko:
tai

Vel-
n i as, isžgirdes

tas, kad pasileis bėgti, kad pa
sileis... tik žeme dunda.

Davatka mieg 
Miega ir sapnuoja, 
kad jos vaikas belaipiodamas

a sau ir tiek.
Mato ji,

sze:I”

“Jėzus — Ma- 
tikrai užsimu- 
iszgirdes tuos

kaip, viesulą 
bėga neatsidvėzdam 
nūs, upes, miszkus 
be go, kolei 
azlapias.

po medžius;’4) i Wit if Tszlibilb'. 
Matydama tai davatka nesavo 
balsu suriko — 
rija — tai jau 

Velnias
žodžius, lyg perkūno trenktas, 

leidos bėgti — 
s. per kal- 
ir laukus; 

visai pailso; visas
ausis, kaip pavargu

sio arklio, nusviro, eina ir de
juoja, nebežinodamas, 
nuo davatkos atsikratyti. Pa
mate eglių miszka, 
eisiu eglinan 
davatka eg
buvo tankus, szakos susipynė, 
lenda, velnias tąnkumynan, 
szakos braszka, luszta, bet da
vatkos neužkabina, mat vcl- 

ragai iszsi- 
sau už vel-

mano sau, 
nutrauksbene

liti szakos. Miszkas

.1

c wpjdHJfc^lteljan
I
sziąii/^maniau sau, paneszesii

įjfl per upeli,'nsz paklausiai 
sesti

kupros; ji užsėdo, asz ja pehle-

koki jįda. ir■'Įiopsiu.jai nulip
ti. .Bet kuh tau, kuomet asz ja 
nesztąb/ji pradėjo kalbėti to
kius'baisius žodžius, t ’ 
isz btiimes nežinojau ka

ti. Bw kw tari, kuomet asz ja

gaiksztis ' ’dz tiii nian giiušini 
” Dvariszkis sako: 

Apie tai nėra kalbos, k n ni
ša vo turtu a t i-

dvariszkis nuėjo

man gausini 
Dva riszkis

kad asz 
i. ir da

ryti, leidaus bbglįi, kiek tik ga-
ledariias, bei boba i’hkibo kaip ir kaip 
erke ir joki iv budu nuo jos ne
galiu pasiliuosiioti. Jei rieaisin 
ras toks geradaris, kuris mano 
paliuosuotu, pražūsiu asz; am
žius praleidau, 
laimėj ne esmių 
gini užrnokeeziau, 
mane paliuosuotu.

Pagailo žmogui velnio, 
kaip turėjo rankoje 
taip ir priėjo prie davatkos ir, 
pakeles andaroka, kap kirs per 
plika, davatka paleido ragus ir 
capt ton vieton, 
insismeigo ir tuo paežiu žygiu 
bimt ir nusirito nuo velnio

erke ir joki ir budu nuo jos ne-

sau ant atlygins.
4 4

g'aiksztis puse 
duos, kad tik tu išlydytum. 
Tai pasakos
praneszti kunigaikszcziui ir, 
neužilgai trukus sugryžes nu
sivedė su savim puodžių.

Puodžius žinojo, kas do liga 
> reikia elgtios; nieko 

nelaukdamas Ii epe mergaite 
paguldyti ant aslos dviems vy
rams, vienam už 
tram už kojų laikyti, 
buvo tai padaryta, 
apėjės aplinkui 3 kartus, kirto 
tuo paežiu botagu 
kuriuom ana diena

bet tokioj ne
buvęs, bran

tam* kuris * 1

galvos, an- 
Kiiomot 

puodžius,

Jis 
botagu,

kur botagas

ėjo iri' karaliaus turn oš1 ir1 vis
ką jam apsakė, kad ve -ka jam apaaike, kad ve — koks 
ten puodžius iszgyde jo (lukte
ri. Kąra liūs, nieko nelafikda- 
mas, įįpįįąrsino 
pavaldiniąms,

'šį visiems savo 
kad jeigu kas 

žinotajame dabar gyvena 
anas poodžius,

t V į/ 4' i
tuojaus jam 

Bot praėjo koletas 
dienu, nei isz niekur nebuvo 
žinių, tuomet ’ suszaUke kara
lius visus Savo dvnriszkitis ir 
pasako jiomš;. nieko nelau
kiant, lemties vąlstybon ir ten 
atrasti ana puodžių.

Karaliaus tarnai leidosi kur 
kas pakliuvo in visus krasztus. 
Žinoma, jie nebūtu suradę puo
džiaus, nes jo, kaino

pranošztu.'
■U'1 3 •nei
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AR BUVO TOKS ATSITIKI
MAS?

------------ - i.— I" * * 'I.
! i ' w ‘

tau butu gerai. Tu buvai mano 
vienintele meile per tielo metu. 
I m te A ’ m.' b te a.. tei..

bimt 
kupros.

Velnias

nuo velnio

liuosu,

1
3

S 
d 
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Turtingas buvo senelis. Pri
klausė , jam ir žemiu ir 
galybe, miszkai ir, ežūrai. Jo 
rūmai buvo skaitlingu tarnu 
pilni. Ir. visi buvo linksmi, so
tus ir pasirėdė. Nes geras buvo 
senolis.

Driug jis buvo pergyvenes 
daug vargo matos. . t

Buvb ir jis kitados jąunas. 
Turėjo gražia szeimynele. Auk
so szirdies ir angcliszko gražu- 

Linksmu 
žvirbliu buvo

Bet atėjo audra 
viena po kitos. Numylėtoji pati 
pasimirė, palikdama jauninusi 
sunu 
•aukles
gyvybes, 
liko’ 
patsai jauniausias 
buvo Feliksas, arba kitaip Lai
mingas.

Tėvas tyczia davė jam ta var 
savo amžių dabar

narnu

I

Ar gi dabar asz leisiu, kad visi 
mano” gyveninio .darbai eitu 
niekais?

Ir atskleicjes savo krutinę

Durk! Czionai musii niekas 
Cziohai tave afsive-

pagalinus tarė
“L .

nemato.
džinu, kad niekas musu nema
tytu; negalejAu tavęs iszgelbeti 
nuo blogo, noriu iszgelbėtj*nuo 
teismo ir bausmes”'. i

Feliksas iszba|p, drebetj. pra-
t eismo ft* bausmes”'. ?.

___  '____ I 7J 1 _ k r-:,* - Il a « I

mergaitei, 
davatkai

kirto; mergaite tik suszuko ir
už valandėlės
liaus užsmido, kėlioms ady-
noins praslinkus atvėrė akis ir

“Ai, kaip a,sz noriu ir
valgyt ir gert, duokit man, nes rijas vienam izs dvasišžkin in 

9 9

nebebuvo ko tmi tas puodžius gyvena. AL

nusiramino, vo
kei iom s

sako:

Pon

mo buvo jo žmona, 
vaikucziu, kaip 
pilni namai.

džiaus, nes jo, kaino jis jlabar 
gyvena, niekas nežinojo, kad 
jis .kuornet-norš puodžium bu
vo tio-gi, kame jis gyveno puo
džium Imdamas, taipgi nežino
jo, kur jis dabai* yra. Czia vel

pasijntes 
pradėjo bėgt, tiek ji ir temato. 
Nubėgės geroka gala, pamate 
ežerą, jis tan, ežeran pliupt ir 
pasinėrė. Valandai praslinkus, 
iszkiszo galva, isz uiidens apsi
dairė, davatkos liematy’li, pasi
kėlė visas, tyku, palūkėjęs va- sza 
landele, priplaukė prie krasz- 
to. Iszlipes isz vandens inlindo 
nendrine n, apsidairė, davat- 

kalnelis,
apsidairo, 

kos nesimato, netoli 
jis ant jo, žvalgos aplinkui, — 
tvku, ramu, nei dvasios. Musu 

volioties lyg 
vandens, 

nusipurtė 
kaip ims szokt, kaip ims suk- 

lyg vilkelis vaiku paleis
tas, kartu traliuodamas, trala- 
la, training t ra la la — ta—ta— 
ta.

EsįnM liuesas, kaip pauksz-

velnias pradėjo 
rzuo, iszplaukes isz 
tad ’ atsistojo.

ties,

ir,

telis/’sugryžo man mano lino- 
tamsybems, neda- 
draugai,'’' ktyd asz 

ehe-che cha oha 
cha!!!; Bet, pa!... jog asz užmir- 
szau atsilyginti savo iszg^lbo- 
tojui, Ybtyfhlls tai pa darysiu, 

velnias vvties’

svbe, a^ziii 
žinos mano 
buvau paklinv( 
naguosna

in dhūhtkos

toju i, *Tnnfhus
Tai tares bego
puodžių, prisivijo ir sako jam: 

kad tu iszliuosavai 
davatkos, noriu ir 

užmokėti, bet taip 
velniai, neturim nei auk

so nei sidabro, kiti tau už ma
ne užmokės — tokiu budu: ne- 
pertoli nuo ežia yra vieno ku- 
nigaikszczio dvaras. Tas kuni
gai kszt i s turi labai gražia (luk
teri, ir jis ja labai 

kaip' bėgsiu tau dvaran, 
knnigaikszcziute, 
kamuoti, kankinti, 
nuo manes 
vienas —

“Už tai, 
mano nuo
turiu tau
mes.

neužkabina, 
nias buvo storas; 
kete, davatka sėdi 
nio ragu ant kupros, kaip er
ke, insi kabinus ir tiek. Vėl
iais visas sąsibraiže susidras- 
lįj, gniauszta'i plaąku tai szen, 
tai ten ant szaku paliko.

Galop 
tankumyno, 
rado kelia, 
mlslina: 
bar 
laisve, 
kam dabar 
kur paliko mano velniszka 
gudrfbo, juoksis isz manes 
mano iiraugai, ka pasakys mu
su *tai»sfąugifūi'ponas liucipie- 
riuš, kpomet dažiąąS, kad da
vatka mane apsėdo ir asz nuo 
jos negaliu pasiliuosiioti, ach 
vargedi, tu mano!., pražuvau!...

Kuomet jis ėjo keliu teip ai- 
manuodarns, i 
važiuojant keliu. 
veŽe puodu vežimą;
eina velnias, ledva kojas vel
ka, visas kmvinas, prakaitas 
pavirtęs in putas, Isz nosių 
snargliai lyg
i r vis dejuoja ir, o stebuklai — 
davatka sėdi velniui ant kup
ros; Žmogus nusistebejes ir 

Kipsze, kur tu 
Kipszas 

Ta boba prasze- 
ai ifaanes, kad asz ja pernesz-

iszlindo 
iszejo 

eina

velnias isz 
ant lauko, 

tuo keliu ir 
Ai-vai, ai, ka asz da- 

darysiu, | 
dingo 

asz

4 4

pražuvo 
mano

mano 
spieka, 

esmių vertas, 
mano

susitiko žmogų,
Žmogus tas 

mato jis,

pakulos verczias

Žmogus 
klabsia velnio: 
nešti ta davatka? 
įtini atsako/:

4 4
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tu s, kirsk tuo

cziute bus 
darbu 
aukso,

tu už/savo

nebareikės

m v Ii. Asz 
užpulsią 

pradėsiu ja 
niekas jos 

neiszgolbes, tik tu
sztai kokiu budu: 

kaip tu nuvažiupsi tan dvaran, 
pasisakyk, jog gali iszgydyt ir, 
kuomet tave pakvies, liepk 
mergaite paguldyti ant aslos, 
du vyru, vienas už galvos, 
antras už kojų tegul ja laiko, 
tu-gi apėjės aplinkui tris kar- 

paeziu botagu,
kuriuom davatkai ink irtai, ta
da asz ja apleisiu, kunigaiksz- 

sveikii,
gausi tiek sidabro ir 
kad tau

daugiau su puodais važinėti, 
gyvensi nieko 
Tai tares, velnias
dingo.

Pucąlžius važiavo diena, va
žiavo antra, treczia diena pri
važiavo dvaro 
jau buvo 
gaikszczio 
ves dvaro, 
ark Ii su visu 
dais, ėjo prie 
jis prisiartino prie dvaro, pa
stebėjo nepaprasta žmonių 
krutėjimą, visi buvo užsimąstė, 
susinipine, matyt buvo, kad 
kokiu nelaime atsitiko.

neveikdamas.”
suszvilpe ir

taukus, isztolo 
matyti 
rūmai,

puodžius
vežimu ir pno- 

dvaro.

balti kuąi- 
nedavažia- 

paliko

nepaprasta

Kuomet

asz esmių labai alkana, 
džiui daugiau 
veikti ir jis jan norėjo atsi
sveikinti, bet kunigaiksztis ne
leido, liėpe jam pasilikti dar 
tris dienas, mat jis bijojo, kad 
liga vėl neaigrysztu. Praslin
kus trimis dienoms, pasivadi
no pas savo poodžiu, pašuke 
jam aeziu ir pripilęs visa mai

nu k so
išzlydejo.

Puodžius, suradęs vežimą 
savo pasikinko ark Ii ir nuva
žiavo, 
visus ptioduš
Verte, pinigus padėjo po pasė
domis ir trauke namo. Parvy
kęs namo, nieko nelaukdamas, 
namelius ir visus kitus daifttus 
pardavės, 
krasztan gyventi. Ten nuvy
kęs, nusipirko plota žemes, pa
sistatė puikius namus, pradėjo 
poniszkai gyventi. Viskas jam 
sekos, taip, kad už keleriu me
tu labai turtingu tapo. Toj vie
toj, kur jis dabar -gyveno, la
bai sena buvo bažnyezia, jis ja 
savo pinigais gan 
nauja pataiso, 
pavargėliams, intaise vaikams 
mokykla, žodžiu sakant, buvo 
tikras labdarys. Ne vienas, kas 
tik pa r ji 
pagelbos, 
Bet, nors

ausi pasznabždejo, kad ve, toil

Szenadorijo marti viena, 
Užpyko balsei ana dienu 
Ant šftVo uo^zves senos, 

Kuri neatsilsejo ne adynos, 
Ba nuolatos zurzėjo, 

Visokes kaltes iszradinojo.
Pas jaja nuejdavo, 

Su triukzsmu inojdnvo.
j te " ♦ te te « • te * . * te (

vystykluose.
neapsaugojo k ud i k i u 

Visi jie iszmire, isz- 
gyvas tiktai vienas,

Jo vardas

Svetimos

pinigu, — puodžių

suradęs

Kuomet jau toli buvo, 
isz, vežimo isz- 

Ik'

iszsikrauste
Ton

kitan

vyko.dvariszkiai be jokiu cere
monijų sugriebė buvusi puo
džių ir, kaip matai, pristatė 
sostapylin. Ten, kumot ji atve
dė pas karalių, gynėsi jis, jog 
.nieko nežino ir gydyt i nemoka, 
bot anas kuniga.iksztis patvir
tino kad tikrai tas pats, ku
ris ir jo (lukteri iszgyde. Tyo- 

,met, nžsirustinos arelius pasa
ko jam, kad jeigu jis nenorės 
iszgydyti karalaites, tai bn- 
usiam puodžiui taps galva nu
kirsta. Visai nulindo puodžius, 
ir kaip^jĮ/J nenuliūsti, anamot 
padėjo^ jam ’ jiats velnias, bet 
dabar — dabar, tas pats vel
nias priesz ji, tas velnias, kuri 
jis nuo davatkos palinošavo. 
Bet ar sziaip artaip’, visgi rei
kia pamėginti. Ir nuėjo jis in 

kambarius, liepė 
taippat padaryti, kaip kad ki- 

velnias ji mokino, 
padaryta, apo-

• i • SP v ’’ * •ir kaipgi/? nenuliūsti, t • i. • V . ?»■ l

karalaites

n greit per- 
pastate namus

kreipėsi melsdamas 
nebuvo atstumtas.

jis taip gausiai visur 
ir visiems pagelbėdavo, turtas
jo nokiek nesimažino, jis tur
tėjo, te i p kad toj szalyj turi i il
gia usiuoją tapo. Jis buvo tur
tingas ir mielaszirdingas; ji 
visi gerbe ir mylėjo.

»
♦ * te

praslinkus, 
besivalkiodamas 

užsuko ir tan krasz-
po

— voltui, eina jis

jam atėjo 
pasuko prie 

p r a v e re

kur

jas ir, 
davatka, a 

velnias, 
9 9

devyni perku-

Sūnelis isz 'kauleliu lošzdAvo, 
Vakarais nuolatos iszejdavo, 

PfaJdszdavo visa pėide, 
Už ka pykdavo Kcide, 
Ba ir teisybe turėjo, 

Ba naudos jokios neturėjo.
Nusibodo uoszves klausyti, 

Kur i riš negalėjo apmalszyti, 
Norints sutikdavo visame, 
Kadą toji i
Viena karta su triukszmii 

, ’ atėjo,
Marti vela apmalszyti norėjo, 

NopasiŠeko ftasjiai, 
Isz ko pasidarė va jei!

Iszmete uoszve per duris, 
Jog net užgeso žiburis. 

Gerai padare, 
Jog isz va re.

Kur pora malszei gyvena, 
Nesikiszk in tonais sena,

Jeigu sūnelis viską praleis
davo,

Ir savo paezia paniekindavo. 
Reikėjo ji nubaust gerai, 
Ir kad užsilaikytu szvareif 

Juk savo paezia turi maityt, 
Szvarei apredyt, 

Juk ant to užsitarnavo, 
Ba niekur

Tik daž i orėdavo 
Uoszves

tik

<la ir visa 
paszvente, kad ji laimingu pa
darytu.

Nežinojo atsilsio,

rasdavo name.
i su

neiszejdavo, 
savo va i k 

mažus anūkus.
Dabar uoszve užsirūstino la-

us,

dėjo. Kaip žaibas, jam galvoję 
stojosi visas jo gyvenimas, Ir 
nej vienos nerpate valandos; 
kurioje tėvo meile nebūtu jam 
buvusi angelu sargu.

ta karta 
Kuomet buvo 
jos aplinkui tris kartus, kirto 
botagu — nieko negelbsti, jis 
antra kart
treti karta aplinkui, visa p dre
bėdamas, tik staiga 
mintis in galva: 
vienu duriu, 
kaip suszuks 
davatka, sztai
szok jam ant kupros ir jok! 
Lyg tarytum, 
na i butu trenke, velnias aplei
dęs karalaite kaip szoks pro 
Įauga, ragais iu gramas inkliu- 
vo, jisAf ?višbnilš'remomis —
įaugti, ragaiš iu Reinas inkliu-

««« i - A.... a *?1 ai Ak ’ r. L /

szventa i

Keliolikai metu 
velnias, 
pasauli, 
tan, kame dabar buvusis puo
džius gyveno. Viena
diena, kuomet bažnytkiemyje 
buvo daug žmonių, velnias, be
eidamas per rinkp, pastebėjo, 
kad priesz viena. I žmogų kiek
vienas, kuris tik ji susitiktu, 
nusiima priesz j k kepure ir 
žemai nusilenkia. Norėdamas 
žinoti kas jis per 
nias | 
gaus. Žinoma, kad jis tuoj- pa
žino ana buvusi puodžių, ku- 
•riš ji nuo davatkos paliuosavo. 
Stacziai su juom nesikalbėjo, 
bet kreipėsi prie vieno kito 
klausdamas, už ka ta žmogų 
teip visi gerbia ir taip žentai 
priesz ji lenkiasi ? — Užklaus- 
tasai viską apsakė. Velnias tik 
suszvilpe ir nulėkdamas, pats 
sau nnirnejo.
jis tuos pinigus apverto! Baž- 
nycziaSj
ežius stato, bet nei vienos kar-l’ 
cziamos — palauk tu man, jan 
asz žinosiu kaip tau už tai at-

priesz

vienas, vėl- 
prisiartino prie to žmo-

visi stijįįlai, skambėdami, susi
kūlė. Tiek velnią 
Karalaite, velnio’apleista tuo
jaus užsnūdo ir kuomet ji isz- 
simiegojo, norint silpna buvo, 
bet jau nebesitase, nebeszuka-'* 
vo ir nebeklajojo.
buvusis puodžius, kad teip lai
mingai iszsigelbejo nuo mir
ties ir, nieko nelaukdamas, pa- 
slapcziomis apleido karaliaus 
rūmus, nelaukdamas, kuomet 
ji karalius pavadins pas save.

Sugryžes atgal buvusis puo
džius prisiekė dauginus su vel-

ir beinate.

Nudžiugo

niais neužsidėti, nes kaip jis 
dabar datyre, tai velnias, no
ri nt“jąjnf ir gerai padarys, jis 
vis ^afeilieka velniu. —

t f Zambrukas.

4 l Sztai ant ko

mokyklas, ligonbu-

bai, 
Sustojo ėjus pas jaja staigai, 
' Sūnelis geresniu pastojo, 

Prie karezemos nesustojo. 
Su draugais
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daugiau nesu- 
ejna,

Namo isz darbo tiesiog par
oj na.

Atnesza uždarbi savo,
Keiduke, tai viskas tavo, 

Barnei visi nutilo,
Uoszves žiotis visai aptilo;

O tai geriause, 
Ir iszmintingiause.

’ 9

te tete

Virinh Node Ii os- fyta, 
Skulkino Miicste krata pa-

| ? ■ ’ •'! - |NK* H 1

daryta, 
Palicije mergicas suome, 

, In kalėjimu instume.
Bįlvradosi name bjauru m, 

r Buvo netikus niekam,

Lankėsi Feli-
geriausias

ne ligos. 
Diena naktį dirbo ir sirgdamas 
net viena minti teturėjo, kad 
sunui kuodaugiausia turtu pa
likus, kad jo sveikata apsaugo
jus, mokslo jam indavus ir gar
bes pas žmones,
ksa* in pasaulio 
mokyklas, mokinamas buvo gu 
driausiu pasaulyje profesorių, 
auginamas szventuju vyru. Bet 
inkyrejo jaunajam geri pa
mokslai, nuobuodus buvo jam 
pavyzd ž i a i sz ven tu j u.

Sugryžo nąmon ilgėdamos 
matytu pasaulyje linksmybių.

’ Tėvas jau buvo visai senas. 
Jausdamas nebetolima mirti, 
norėjo sunu inpratinti in turtu 
valdymą. Pristatė sau in pagel- 
bininkuš. Bet jaunasiss Filik- 
sas nekantravo. Jam nesinorėjo 
turtu valdyti, 
juos leisti.

t

Jam norėjosi 
Apspito Feliksą 

prieteliu daugybe ir visi in au- 
Reikalauk 

Tada
Negi tada bus

sznabždejo: 
senio nors

4 4 
dalies.

J ?

buvusi angelu sargu. Užkietė
jusi iki sziol szirdis nebeiszląi- 
ke; kuone alpdamas isz gai- 
lesczio krito tėvui priri kojų.

Bi rojo 
neliui gausiai. Bet laiminges
nes valandos jis savo amžiuje 
nebuvo 
sunu...

... Ar buvo toks atsitikimas, 
žmonių tarpi* ? Ar gali būti to
kios szirdies tėvas — žmogus?

Bet visi mes žinome, kad Te- 
dangiszkojo szirdis yra 

mums nesulyginamai geresne.
“ Ta i p n umylejo Tėvas pašau- 

Ii, kad Sunu savo vienatini da
vė už mumis nukankinti.”

Ar apskaitei, kiek dovanu 
esi nuo Jo gavės? Nesuskaitysi.

Vercziau pasiklausk, ka turi, 
•ko buturni nuo Jo nepaemes?

Ir virsz visu duotųjų gerybių* 
Jis laukia tavęs, kuomet pas Ji* 
ateisi ir busi inpediniu visu Jo 
dangaus turtu.

O tu, kaip padarysi? Argi 
poretum būti sunum žudytoju?

Ar gi ne krislo žmogiszko 
jausmo neturi, jei iki sziol taip 
toli buvai, taip prieszingas Ge
rajam Tėvui ?

Laivas. — K. B. B.

kuone n

v o

II #

aszaros per veidą se-

turėjęs.
savo amžiuje 
Atrado savo

DVI — KOVI.

Tokiu juoku daugel buvo, 
Kad net dugnas jau iszpuvo. 
Visi muszas, peszas raujas, 
Už merginas daugiau kaujas. 
Juozas Kašte pamylėjo, ‘ 

—. . a ii _ L, a L k L i • «

L

Su ja dažnai vaiksztinejo; 
Tankiai namon palydėjo, 
Nors jam Pranas pavydėjo. 
Juozui vis gerai pavyko, 
Nors ir Pranas didžiai pyko* 
Karta Juozas vėlai gryžo, . 
Pranas kovot pasiryžo, t

sis 
lino 
bent pagyvensi, 
liukas džiaugtis, kad surumbe- 
si, kaip tavo tėvas,

Nesigailėjo tėvas turtu, davė 
kiek reikėjo. Bet visu neatida
vė. matydamas, kąd sūnus dar 
nerimtas. Ir eme augti sūnaus 
sžirdyje neapykanta prie gero
jo, iszmintingojo senelio. Kurs
toma draugu neapykanta kas 
diena augo; pašilei delini sunui 
nebeužtekdavo -duotuju tėvo 
pinigu. Erne skolas daryti. Sko 
1 in inkai ėmė ramybes nebeduo
ti. Ir gimė sunaus szirdyje min
tis, iszpradžiu nedrąsi, baisi,— 
nužudyti tęva, kad visi turtai 
jam patektu. Mintis augo ir sti 
pre jo, pagalinus virto pasiryži-
,uu’ mBet nežinojo, kaip tai pa
daryti. Per papirktus žmones 
mėgino nunodyti tęva, per pa
samdytus užmuszejus nugala
byti. Bet senelis daugiau turėjo 
firieteliu ir daugiau proto, ne
gu sūnūs neapykantos. Viską 
perinate; ko nepermate — kiti 
perspėjo. Ir spąstų iszvenge.

Nutarė tuomet, apmaudo ir 
liekrantybes apimtas Feliksas 
pats savo ranka tęva nužudyti.

Viena gražu rytmetį tarė tė
vas sunui:

Jaucziuos, nebeilgai gyven- 
Turiu girioje užkasta ma- 

kuri 
nėivienas žmogus nežino. Eiki- 
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Tuo ant kampo susitiko, 
Na, ir kova ten isztiko. 
Pranas Juozui kumszti kirto, 
Bet tad Juozas neparvirto, 
Tik atgalia pastūmėjo, — 
Pranui antaki uždėjo. 
Tas ir sziadien dar nemato 
Vos tik gyvas kojas krato.

I

♦

I
Į

J. Y. Kovas<
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PARSIDUODA FARMA
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Arba mainysiu ant geru na
mu mieste. Labai gera farma 
geriausioj vietoj kietųjų angle- 
kasyklose, 6^2 mylės in She
nandoah, 7 mylės in Mahanby 
City, teipgi arti kitu turgavu : 
miestu. Farma turi 714 akieriu > 
ir parsiduos visa arba in dvi 
dalis. Bėgantis vanduo visose 
stubose su elektrikos szviesa. 
Paczta atnesza prie namo. Ar
ti geležinkelio stacijos. Gera 
žeme. Galima viską ąpgVti. 500 
visokiu medžiu. Arklei, karves, 
kiaules, visokiu reikalingu ma- 
szinu, viskas inrengtas prie 
dirbimo. Galima tuojaus apim
ti. Atsiszaukite tuojaus.

G. C. Davison,
127 W. Centre St. < 
Mahanoy City, Pa.

I
iĮ* .■
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1 
f 11Merga i tęs buvo doru* to v u, 

Išzejo ant nedorili paleistuviu. 
Viena 17 metu senumo, 

Pilna szelmybiu ir piktumo, 
pabaigė,

Kaip morezinis katinas pa
sibaigė,

Trecze da jauny tele, 
Isž namu pabėgėlė,

Dą vos 16 moteliu sulauk©,

Antra 19 motus

’f

■ Sj1
T

’ ♦ te «fc<tete«»tetete te • «■* ** te^te te tete te te tete
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; s, juMiwkis.
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v

LletuviN%kiiN KrlnnczhiH.
Pasiuva visokius.Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir isz

'< s

Niekad proto nedasilaūke. 
Tėvams sannata padąri),

. Ne

t •' ( ’ J . ' ”1 ♦ |i - " » I Į . , • . ■■ , *T i ■ »■ f i i

Ir szpo^u jali gana iždagĄ
* • norėjo namie nieko .dirbti,

1 jJb
' ''31

\ i
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^iu. 
no didžiausi turtą, apie
i
va, parodysiu.

Iszejo. Feliksui szirdis plaktf 
besulaikomai. Giriojė, niekas 

y ienas užsimoji- 
- begaliniu turtu 

vieszpats,; laisVąs»• • Baugu bu 
vo, bet stengėsi’ha i riie užmuszti 
stipriai suspaudęs asztrū poili 
užantyje. i

Suėjo abudu in paezia girioš 
gi huną.

Senelis austoj 
sunui tarė;

viskas inrengtas prie

(t.96

lb

I
■-1 J

nbrjpjp rišime nieko .dirbti 
Ir ant- stįlFbib sau užsidirbti, 

Pądorei neužsilaike,
/iJMiin iyaqiiqiIniIrn

•te

nematys... 
mas, ' ir jis -lyginti!.. ,

Tiek biesa ir temato... Už va
landos jau jis atsidūrė sosty- 
neje ir nieko nelaukdamas pra
dėjo kankinti Karalaite. Ap
sėsta nuo velnio karalaite kan
kinosi kuolabiausiai; tėvas — 
karalius suvadino visus gydy
tojus, visus burtininkus, bot 
ka jie velniui galėjo padaryti, 
jis tik szaipesi sau ir Vare ne
dora savo darba tolinus.

Pasitaikė,*kad tuo laiku sos- 
anas kuni- 

gaiksztis, kurio ta i po-jau a pa
mot sirgo dūkte. 1

Patal
kes, užklausė vieno dvariszklo 
ka tai vreiszkia, kad visi 
taip nuliūdo susiriipine, dva
riszkis jam ir apsakė kokia ne
laime su ju 
atsitiko. Puodžius, ta viską ■i *Užklausos, ir sako dvariszkiui: 
“Eik, pasakyk szviesiausiam’ tapilyj buvo ir 
kunigaikszcziui, kad ašz apsi
imu iszgydyti jo du k tori, bot 
su ta tik kanlyga, jeigu kuiii- apie tai, tas kilnigaiksžtis nu-

tai .reiszkia, kad

Nuo piktumo. nesusilaike, 
Nhktiiiiiš bMribileis valkiojosi, 

. Šiį tė*vais vaidinosi, 
■pažinoję apie tai tėvai

Sitriifrupino labai,
J* • 

viena, 
merginas,

PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI! fj

ir

l^'?l

Štį) tavais vaidinosi.
J

n

valdono dukteria 
Puodžius

pasakyk

Dažinojes

geriausio niaterljolio pagal noro
'■ ' L*

gvaraiąuojamas ir

102 K. teatro St. SHENANDOAH.
( ilMf H ! '• , I. V ’1* J • ■ ■ ' - ■,

kostumorlauH. Senus putnisau ir 
iBzproslnu ir padarau kaip naujus 
Mano darbas L 
būsite visame užganėdinti.

r r

i
■A’.

1

. Ragana sena, 
Paleištuve 

Prikalbėdavo
Senas ir jaunas.

!_ ' .*1.11, _ i . i . . j _» t

Tokia pa karti re i ketu,
' *L_ £• t J. i W _ L

Kad isz peklos nėisžejtu.
’ ’ Kad paštiptti,

I

. Smaldje virtu.
Staugtu,’ 

' ^zauktli^' 
Susimylejimo!

■p 1 ii ' . ' ' ■' ■ ■* ■

?• Ii'

V

’ * ■ » ‘ *

ir atšisukes
i

Eik cziona.if”
' Priėjus sunui, įkabino ji, pa- 

bueziavo ir pėentes ■ už gaivos, 
yamas su neapsa- 
tare:

Feliįshi, asz žinau; ko

v •in akis ž^ūre^amas
koma meilei u_  4 4
tu nori ir k|i Manai daryti. Vi-

Stebėtina, mostis kuri sulai
ko slenkima plauku, iszczysti- 
na pleiskanas ir sulaiko nieže- ,
jima, pražylima ir atgaivina 
szūknis plauku. Kas atsiims 
kėlės markes, tai aplaikys dė
žutė ant iszmeginimo, o ingy* 
site drutus ir puikius plaukus. 
j_ " < — ' > * < a ’’ *Turime geriausiu asenciju vi
sokiu perfuimi. Raszykit tuo-

; i ijf * Arv ■** *

Specialties
(t94

ša savo amžių gyvfchau, kad »

jaus pas:
‘‘Specialties”

236 Broadway, Bok 9 W. ,
Brooklyn, N. Y.
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Žinios Vietines
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ISZ SHENANDOAH, PA.

CAPITAL BTOCK 1125.000.00 • J 
■nrplua Ir Profits $536.846.50

Mokam* antru procentą ant sudėtu 
pinigu.'Procentą prldodam prie jus i 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- i 
mnt ar atneazat parodyt knygute <

musu tautieczio 
šio, kuris po

pinigu i Sausio ir 1 Liepos, liepai-

ar ne. Mae norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki S 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai

H. BALU Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlcc-Proz.
Jos. E. FERGUSON. Kaslerlus.

I

Ketverge

I leeomberio. , 
Jedelioj prasideda Ad- '

— Sėdėdamas prie 
gerdamas sn 
vėlindamas 
linksmo 
Muszkeviczins

stalo 
kitais sveczeis, 
jaunavedžiams 

gyvenimo,
i 50 metu

/ kGi j
v.* ;c y t ui: .a

. ? V b. r v.. < 
i'nTT' !{"*,*.

SKAITYK IR JUOKIS, NES 
KAS JUOKĖSI TAS 

SVEIKAS.
■.........■

Nedristu teip padaryti savo 
pacziulei.

Pacziule tūlo
1 i e tu v i szk o ba n k ie rio 
ka.narkeli,

gai, pakol - tašAi'ji.vandno gaus glamonėjo,^ jog josios

;... ...... SAULE’
—rVH-Pr-

ATSAKYMAI.

mum
r l "f

M

$
!» .

«

■'44

NEDOROS MOTERES KURIOS UŽTRUCINO APIE
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A
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Del keliolika isz visu skiliu: 
— Sztfti gyduole ant stuczki- 
niu kirmėlių ka klausėte:*Pirk 
aptiekojo 
Bark” 
ir inpilk i u puse 
denio ir virk palengva

rausva botya. J’riesz nhudoji- 
mii tuju vhistu reike pasnin- 
kaut pėr 24 vhhindas, po tam daugiau meiles 
ižgiart stiklą tuju 
valandos antra, 
ežia valanda. Po tam paimti ti- 

;<eiuos JCastor Oil), 
dūrinusia randasi' 
k i mielo tai tilri kaneez iszojtų 
'bot jeigu nėra, tai vaistai žilio- szlebia iszkirpta 
gui nieko nekenks tiktai tru
puti ji apsilpnys. Ypata, kuri 
naudojo tuosius vaistus ižgavo 
asztuoniu pėdu kirmėlių o dak
tarams užmokėjo arti 600 do
leriu, bot už 
pagialba.

Sztai antras gydymas:
Per tris dienas nieko neval

gyk kaip tik seklus isz dyno 
(pumpkin seed), o 
diena suvąlgyt tiek silkių ant 
kiek turi norą. Po tam paimti 
už deszimtuka) ricinos ant isz- 
czystinimo viduriu, o isztikru- 
ju stilczkine kirmėle iązejs.

Szita iszsikiėpKit,4 hes dau
giau uetalpvsiirL 

č

Pomegra.nite Root 
už 15 centu, Sudaužyk 

kvortos van- 
ir il-

< tVili imas 
, *427 

W. Mt. Vernon uliezios, staiga i 
apsirgo ir in kolos miliutas įhi- 
re mime Kazimiobo ^Sikorskio, 
4.35 oWLMt. Voi’ribn itlyczios, 
pas ’kuri .UtsibuVinejty vdsioilo? 
Priežastis mirties buvd inuii- 
sza i ne,kurios 
pusėtinai.
kolos Valandas nuo darbo*svei
kas, nemanydamas, jog giltino 
moję su kauluotu 4 
jojo. Kad valdže pVipiltibgerk
les fa ja paezia munsžaino dėl 
tuja kn jaja parduoda ir dirba 
o priok tam maiszo su visokia 
trucizna, tai gal žmonis teip 
nemirtu.

— Neužmirszkite puikaus 
bažnytinio 
School, Seredos vakara..

— Ona M. Dill is isz 
nais ir Povvlas 
isz Lansfordo 
Elkton, M d.

— Packer 
šia likos sužeistas Juozas Ma- 
czirflskis 32 metu. Teiįlgi Juo
zas Urboną, 36 metu likos, su
žeistas Maple Hill kasyklosia. 
Abudu randasi 
gonbutije.

• .Ban< , 
kbs suimti miesto-palieije 
kurie apvoginejo kronius. Jau
ni banditai yra Feliksą Bagdo
nas, Frau a s Va lasevi ežius, Al
fredas Kranicki ir Jonas Sied- 
larz. Bagdonas turi 19 metu ir 
seuiausOs isz savo draugu, per
buvo penkis metus pataisos 
name isz kur buvo pabėgius.

privatiszko 
turėjo 

kuri tėip mylėjo ir 
i vyras 

už^yd^t ihhžam 
paiikszteliui, prie kurio turėjo 

ne kaip do)

Padekavones 
Diena, arba kaip lietuviai pa
prastai vadina eziken-day.

Petnyczioj pirma dįena 
Gruodžio

seniui. .
— *‘&d-vakara į 

bathivtium vhonc kontertas 
■ •• ••■ • ; ■ .

Levanaviczius * Isz 
saliumi nuo 
Antano Mh- 

penkiolrka metu 
sunkaus darbo 
pasilsės.

— Publikines 
sustos Seredoje 
galėtu • szvensti 
Diena. Mokslas 
nedelije Dec. 4.

Ketvergo nakti 
musu

bnlitis. \.
— M.

Tnmnkves pfirko

t 
t

4.

(Pnnė|loli)
‘ ‘ i ir

truputi dabar

mokslainos 
idant vaikai 
Padekavones 
prasidės Pa-

pydd^jb'įįiusei

volioiii’H 
Žmogelis

izgero 
sUgiyvžo

jog gilttm 
plrkztu AH-t

rnunsžainb dėl

tai

vaistu, vuž 
treczia in tre-

Jo i gi v vi-
• i stuczkiine lieli 

Buvo

Hitvo vyro.
Nesenoi poni bankioriene 

priiminėjo keliolika svoezin 
kurie pribuvę isz Brooklino — 

Hetuviszki 
pdsi rėdžius iii

žeminti kru-

poni 
keliolika

nftistai( ?). 
puikia

»U| !

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOIUUS 

JR BALSAMVOTOJAS

laidoja kapus Numirėliu pagal Nau
jausia madg^ Pigi preke. Telpgl pri
mato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

601 E. Pine SU Mahanoy City. Pa-

k 'IIHHIUtUIHHtMIMl*M*«m»l*«*»*| *1»•••••••! • *••!IIIMIIIU 4
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JONAS M. OISARIKAS 
Flre In.nranco Aucnt

i ------
s Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 

Tavorus, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose
. . . -------- z

1
i ii

:

Praejta
pro 

viesulą,
prnputo
smarki
nemažai blodcs,
kio no ilgai tvsosi.

sniegonukrito truputi 
taus.

miesteli 
kuri padare 

bet ant gilu- 
Su viesulą 

ir lio-n

Didelis paskutinis Balius 
priesz Adventus.

Rengia Susivienijimas Liet. 
Rymo Kataliku Am. kuopa isz 
Mahanoy City, Pa. Balius atsi- 

Seredos vakara 29 diena 
, ant Norkevicziaus 

sales, o kad ant rytojaus ka
syklos nedirbs tai kožnas gales 
linksmai . pasilinksminti

oriausia muzike kuri gra- 
Lietuviszkus ir 

Bus

b n 
Lupk riezio,

nes
"bus g

•|,s(Amerikouiszkus szokius.
| visokiu geriausiu užkandžiu ir 
gėrynių h* geriausiu užkąri-

visokius

ir

koncerto < High 15 centu aplaike

czio- 
V. J a neziu ra 

Szliubaome
ketvirta

No. 4;kftsykjo-

Ashlando Ii-

į jaU nu" balid i f iv 1 i -

tinęs.
Netikėtinai atsitūpė 

mas kanarkelis ant savo po
nios baltu pecziu.... 
de labai neszvariu, 
ant baltu pecziu savo poniutes, 
koki tai balta guzikeli....

Vyras paregejas tai, paszali
ke užpykins:

nulo

ir pasi ro
nes paliko

— Žiūrėkite mano mylemi 
svetelei, jeigu tai asz teip pn- 
daryczia, tai gaueze nemažai 
vclnhi, bet kanarkeliui, tai vis
kas valei

Sveczei szi rd ingai
ke, bet ponas bankieris nodasi- 
prato isz ko.

ganeze nemažai

nusijuo-

KETURIOLIKA ŽMONIŲ.
Isz kaireses matome Teofile Klimkiene o isz deszines 

Anelt/Kulikienc, giminaite pirmosios, kuriosi yra uždarytos 
kalėjimo Chicago už nutrucinima apie keturiolika žmonių o
Klimkiene nutrucino savo 
vo gimines idant aplaikyti p( 
kompanijų.

keturis vyrus. Abi moteres žudė sa-
> iu uosmertine nuo insziuroneju posmertine

i

4
t >4

I-V ■'

$s

♦

..Vyt wro

4

T
T<:

S
4I

& 
'W:|:

T& «

fc ¥ v'
'X;

y

dįj *

1.' S

i 4

■ i :■

i'/

' << 
į

1g^
> ' J1 ‘’txy J

S 'i'

j

Ifc^

ik 4?' ;.-

»wIy- -

4/,;.

Ik

į, 
i

zlF

/J ;!; ■

r-

F
H

Z 
r 

Į 

Įįijjij^

*

;;W
■ ■

- „v

r Z'

*

„V"

'fe

4 U

4

■II

S?

a”

'Z
'ž>>
■>

■

!+.

i 
<.;ą’

Visi buvo.

Mažiuko mergaite
Mare • S.

oniL — Ne 
to daryt, nes paklrutuįijn ža
loji ma.

Ant. M. Pittston, Pa. — Nu- 
ejki pas pintuitini advokatu o 
tau pasakis' apie viską. Mus 
laikas per brangus tyrinėti te
kės informacijos kurias gali 
aplaikyti savo mieste greieziau 
pas ad voku ta arba nuejkie tie
siog ant. paczto o tau pasakys.

su savo 
tėvais keliavo traukiny 
bai ųenorėjo būti paguldyta 
virszutineje lovukej mieg-va- 
gonc. Sziaip taip vienok pa
guldo. Mama užtikrino, kad 
Dievulėlis ja serges. Neužilgo, 
kada keleiviai jau pradėjo 
migti, pasigirdo balselis:

— Mama! —
— Ko vaikeli!
— Ar tu ežia esi?
— Esu. Miegok vaikeli.
— Tote! ar tu ežia esi?
— Esu duktele.

buk gera mergaite.
laikui prilojus, 

vėl ir vėl atkartojo mergaite 
tuos paežius klausymus. Vie
nas keleivis neteko kantrybes 
ir susžūko:

— Yes, deni it, szerup, mes 
visi ežia esam! Tavo tėvas ir 
motina, broliai ir seserys, dė
dės ir teta, ir pusbroliai. Visi 
ežia! Dabar miegok ir duok ki
tiems miegętl

Pasidaro tyla po/ sziai au
drai, ir, biski palaukus, mer 
gaites balselis vėl pyptelėjo:

— Mama!
— Na, ko nori?

, — Ar tai Dievulis dabar ba
rėsi?

ir la-

jau
geriausiu užknn-

ir kuopa sten-813 W. Mahanoy Are. Mahanoy City i džiu ir gervinu
gesi visom pajėgom idant visi 
butu užganėdinti.
ant to didelio baliaus. Inžailga 
vvrams tik 50c;
merginoms 25c.

ANT PARDAVIMO.
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I'w. TRASKAUSKA3
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

PA.

J

J
G RA HOBIUS MAHANOY CITY,

Laidoja .Hunus Numirusiu. Pasamdo 
- Automobilius del Laidotu v lu Krik- 

aztlnlu, VeseUJu, Pasivažinėjimo 
Ir t. t.

r.-<) 1Y, Centre SU Mahanoy City, Ta.

Lietuvi ark na Graborlns

K. RĖKLAITIS
t

laidoja Numirėlius 
naujausia mada Ir mokslą. 
• Turi pagalbininko motore.

Prieinamos prekes.

pagal

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.
. Bell Tolcphonas No. 149

I

Todėl y i si

Moterems ir
(t.95

^OV.

PERSERGEJIMAS
f

I

C II A s . 8 . r A R M L E Y 
Reni Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
rpie* galime jumis tarno patarnauti. 
'Randavojame namus, koletavojame 

randas ir telp tollaus.
238 W. Centre SU

Notary l’abllc

Mnluiuoy City* Ta«

. Tvtrczlausla Llctnvlszka
,B A H K A

Didele kaucija sudėta Valstl- 
t jo* Banko Departamento.

Estu i» priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai audctl mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kurs*. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytumą 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o 
atsekimą.

V. LAPINSKAS
GDI W. Mahanoy Ave^ 

MAHANOY CITY,

gausite teisinga 
Adresavoklte:

PA.

D It. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
ej0>, Gydo visokias Lygas.
Prjhna ligonius lig 10 vai., 

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R.

Shenandoah.

ryte.
9 vakare.
113 E. Coal St••

GERA PROGA PLIKIAMS!

.Namai po No. 1.31 Spruee 
St. Tamaqua^ Pa. 'Paipgi tusz- 
czias lotus. Parsiduos pigiai. 
Kreipkitės prie - (t.97

— Mahanoy City \yater 
kompanija prasergsti visas, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki-

prasergsti visu?, Miegok ii

A O.

lotus.

St. Vilkairjskas
615 W. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.

NEDELINE EKSKURCIJA
I N

Philadelphia
3 Decemberio

Sp<*cinlis troiiias SubatoN naktį.

Ryto 
1:30 
1:2!) 
2:21 
2:28 
2:00 

Į?.Mahanoy City (Tlkletas $3.25) 2:49 
(Tamaqua (Tlkletas $3.25) ...... 3:16

Trumpam

Sfc !

? Isz
S Shamokin ..
7 M t. Carmel 
(Ashland ..._ 
(Girardville . 
/Shenandoah

I > — '

<5:00į > Philadelphia pribus
I J

F ' " "

/GRĮŽTANT— Specialiszkas treinas 
(apleis Philadelphia stacija 7:30 
(valanda vakaro ta pi^t diena in virš 
(minėtas vietas. Tjkle^al geri tik ant 
/ekskursiniu trelnu.

$3.50
- - - n - - . ___ „ - - ■ >

LDuboltavai 
Tikinta*

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

i

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos ge rinusiu koncer
tinų Grojiku ir M okytoju.

Mes taip-gi turii ne geriausi 
• • • • * • J > M

1 33

Arablszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika stem- 
PU Ir savo adresą tai nplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant szlo adreso Dr. J mb co, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szlos progos visi kurie yra 
pus-pliklal arba vlcai yra nuplikta. tX

pasirinkimą ir ki|u muzika- 
liszku ingtrum.dntVM Klauskite 
musu katalogo, gosite dykai.
GEORGIfeVITAKATSICCO 
4639 S, ^Ashland Ave. .Chicago,

) d

Bėga liiio šmerties.
I. Antvs:— In kur tas tur- 

kiiias teip
II. Antys:— Mat jam dabar 

Amerike per karszta ir skubi
nasi iii ta kraszta kur nebūna 
“Thanksgiving dienos”!..
-------------------------------------------- -------- .......................................... ........ ....,,

te vandens, pataisykite began-

o;T■Jįį&y -s
*

ezos pnipas, gumines paipos
yru uždraudžęmos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy Citf Water Co. (t.f.

DIDELIS KONCERTAS

greit skubinasi ?...

/

Parengtas Shenandoah Liet. Parapijos 
Bažnytinio Choro.

Seredos Vakara 29 Lapkriczio
New High School Saleje.

v

Saules užtemimas.

VienaAgfniW kliena apysenis 
dzūkelis, sėdėdamas ties savo 
“pirkcios’^durimis, isz visu 
pajiegu stengėsi užrūkyti pyp-

/įflįSf'Pelno dvi dalys eis Parapijai. 
Treczia dalys eis Chorui.

Inžanga 50 ir 75 c.

k

A”n *oi '

Vaikams 25c.
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a Specialiszkas Pardavimas Geriausiu 
Nauju ir Naudotu Pianu ir Plejeriu.

I a

kė. pžsižieba. degtuką, prikisza 
prie savo liulkos, traukia,, traukia 
Irauiia, kol degtukas nesude->
ga, paškui žiebia kita ir vėl
traukią ir taip be perstojimo, 
su didžiausia kantrybe, kol 
ant galo, apie ji visa žeme ne
buvo apklota galais sudegintu 
degtuku.

Aikszy, Mooie, veczari- 
A’ nemesi tu brudu? Jau 

visus sierezikus supliaszkinai

< i 

jos.
> Mooie,

GYDO SKAUDANTI BEZDŽIONKOS DANTĮ.
beždžionka kuri priguli prie Ziegfield Follies4 C Sally. 2 ? 

J

teatro, sėdi kantrei ant dentisto kėdės, kuriai daktaras gydo
skaudanti da.nti. Beždžionka rodos_sako in daktarai 

> ymildamas daktarėli nedaryk man nieko blogo.
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VADAS TAHAN IR JOJO PATOGI DUKRELE
Roosevoltu karojo su Isz- 
buvusis vadas indijonu 

sztamo Kiowa, dabar yra metodiszku kunigu ir yra žinomas

Szis Indijonas, kuris radosi su 
panais, valdžios sznipas, banditas

kaipo Rev. Joseph G. Griffis. Su jojo patogia dukrelių Rūta 
(Nacoomee) apsigyveno Washingtone.

$ 75.00 
..... 300.00 

3215.00 
200.00 

. 300-00 
$250.00 
.: 250.00 

400.00
i $600 WEBER PIANAS Naujas ..............    245-00
i $1200 KRANICH & BACH Baby Grand, Naudotas 360.00 
I $950 NAUJAS HAINES BABY GRAND' 
t NAUJI PLEIJERAI .
I NAUJI PIANAI
= KNABĘ BABY GRANDS ... nuo $1225 ir augszcziaus

* .... .  —-------- — ' * I 11 ■
Parduodame garsingus W. P. Haines & Co. Pianas, 
Plejerius ir Grands; teip^i Wm- Knabę '& Co. Pianais 
su Ampico pasaulės garsingiausi reproducing pianas. 
Del platesniu informacijų kreipkitės ypatiszkai arba • 
laiszkU’O gausite pilna surasza visokiu Pianu.

JOHN LIZDAS
| 477 S. MAIN ST - • -■

3 $400 HALE PIANAS Mažai Naudotas ........ 
$875 STEINWAY PIANAS Mažai Naudotas 
$550 STEGER PIANAS Mažai NaudotasI $550 STEGER PIANAS Mažai Naudotas ............

! $750 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas ... 
! $1,000 STEINWAY PIANAS Mažai Naudotas

. i -

$850 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas 
š $550 BOGART PIANAS Naujas .................... ....

I $600 WEBER PIANAS Naujas ............. .........

: I

3

S

3
3 
r

S

2 I 

a
3 I<■

i
oe per dzienu kap lutojus 
bimbsodamas,” :
ant slenkszczio sėdėdama.

*iPakyšt'biski,' muce,yy 
’teisinosi^ “man anudzio Barcz

rugojo jo pati
11'

$450 STECK PIANAS Mažai Naudotas

NAUJI PIANAI ..
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kauckūcis sake, kad jągii asz
parukytau seikiu,

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA. „J 

$------ i 
■y* I

..Nori kad taupytmnot savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu

skyrių. Ji gali jumis suteįdi pagelba.
' Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.

Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
banka jeszko daugi aus prieteliu. . /

parukyfau seikiu, tai regetau 
šauly tymstajie. Nemacei ži
no, ar jis iž'many oyciojos, ar 
a^z ne riktik tokio sciklo in 
liu 1 ku prižgrud aii. ’f 
y i.-*4^ .i >    .. .... . ...... ~ „
Valgiu Gaminimas

$M!-------|R—---- WxS>

Namu Prižiūrėjimas

ar

E ■I
s
I

..I; 595-00 r
........... nuo $395 iki $3,500
.... . nuo $250 iki $1,225

\ i . '

WILKES-BARRE)-PA.

* . . - , 
r Ji suteikia patarimu kuy geriausia invent
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Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audėklineis^pdarais. Pre- 

... $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY 0ITY, PA.

ke tiktai .

pinigus. Prigelbes jumis pirkti priperto. 
Gera banka yra jusu geriausis priotelis. , ; 
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
' ’ —*$— ♦

S DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KaBtJeHuoD. M. GRAHAM, Proz.

LEON ECKERT, Vlco-Prez. s «
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVJCZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBV, A. DANISZEVICZIA, M. GAVŲLA.




