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ISZ AMERIKOS
Jeszkojo penktuko, sudegino 

600 dolerius.
Jersey City, N. J. — Del ne

kuriu žmonių Padekavones 
diena buvo linksma, bet del 
Mares Cicykienes, buvo tai la
bai nelaiminga diena, kurios 
neužmirsz savo gyvastije.

Maro pamėtė penkis centus, 
kuris nusirito po lova, noroda- 

penktuka surasti, uždegė 
lova, už- 

Kaimvnai * 
ant riksmo atbėgo ir užgesino 

szeszi szimtai do-
Mare buvo pa

slėpus szienike sudegė ant pe
lenu. Gal esate akyvi žinoti ar 
rieiszmintinga Mare rado savo 
penktuką? Žinoma kad surado.

Ugnis krutamu j u paveikslu 
teatrelije. \

Pittsburgh, Pa. 
ju paveikslu 
kilo ugnis. Keli szimtai žmonių 
suuodė durnus, pradėjo grūs 
tis prie duriu. Keli likos baisiu 
sumindžiotais o penki ugnagv 
šiai likos apimti durnais ir nu- 
siunsti in ligonbutes. Blede* 
mažai padaryta.
Pardavinėjo 50 centus už kvo 

ten — gavosi in kalėjimą. 
New York. — Jokūbas CoL 

en susilaižino su Williamu 
Wolff buk žmonių sziadien ne
galima apgauti, norints butu 
ir teisingu budu. Laižybos bu 
vo tdkios: Cohenas pasieniia* 
sauja 50 i'entiuiu, sustojo ant 
kampo ulyežios, pradedamas 
sekti in praejgius:

zmomu

ma 
zapalka, pakiszo po 
degdama szienika.

liepsna, bet 
leriu, kuriuos

- Krutamu 
Pearl teatrelije,

pirkite 59

Senatorka per viena diena.

iszW. H. Peltoniene
likos pa

ženklinta per prezidentą užim- 
senatoriausti vieta

Wat šono.
in

valstijų*

mirusio
Eelloniene pribuvo 

užJmti savo, Washington;!
dinsta, bet ižbuvus tiktai vie
na diena, padekavojo už dins
ta nuvažiuodama namo. Senu
ke iszreiszke savo nwpmonia, 
buk tai ne moterių darbas, nes 

rūpintis mi
ne kisztis in

4 4 
eentinius už kvoteri!” bet žino- ; 
nys tik juokėsi isz jojo ir ne 
vienas nepirko. Palicijautas ji 
aresztavojo. jog ne turėjo pa- 
volinirtHxJkupczhioti ¥ ant uly- 
czios be laismi. Cohenas užmo 
kejo bausmių, o 
žiurėjus pinigus, 
jog buvo tikri 50 centinei?

Pati iszejo, vyras sudraskė 
save dinamitu.

Philadelphia. — Jonas Par- 
131 Nectarine 

uli., iszsiunte savo paezia. in 
sztora parneszti jam paperosu. 
Vos motere radosi už duriu, 
ižgirdo szuvi,

vėlini liiQ-Jkupciiiioti

teka, 35 metu,

palicije per- 
persit ikrino.

Didele ugnis, 3000 neteko pas- |C7 
toges, bledes $3,500,000. U

Newbcrne, S. C. — Kelios 
ypatos‘pražuvo, keliolika ne- 
surandadlu Ugnei kuri czion 
kiboujipaejta pemycziii, pada
rydama. bledes ant pusketvirto 
milijono doleriu. Sudege su- 
virszum 700 namai per ka pasi
liko 3000 žmonių be pastoges, 

vietosią
o kad nesirado už- 
ugnagesiu 

szaukti pagialba isz kitur.
Dideles ugnes.

Toledo, Ohio. — Laike di- 
vejo užsidegė rTolcdo

Ugnis kilo keliosia 
ant kart, 
tektinai 1 a re,jo

d e Į ib: "* ve j o u žs i deg(^ 
TuBI^C’o’ ir Sąndulky Lumber 
Cq. Įlahiai. Ekįįlozije k arba i- 

t i • i h u •Ejfeįfdozije karbai- 
e A J A a •

do’Wdpnleido iignagesiii' prie 
darbo. Bledes padaryta ant pu
ses milijono doleriu.

Allentown, Pa. — Ugnis 
naikino stoti Independent Oil 
Co. vidj^rmiestije, padarydama

Sll-

ALEKSANDRO I. GRABAS !

I TUSZOZES. <
. a 4—

Kada soviatu vkldže ji atple- 
sze, tiksle apiplcszimo, nera
do jame kūno. Garas bu

vo gyvas, ne numirtas.
Garas bu

Kada gra-K e vai, Bosiję 
bas caro Alekshndro I. kuris
radosi Petro iiį Povylo l’orte- 
coje Petrograde^likos atidary- 

soviatines 
jog gralio 
buvo tusz- 

0ėhi viršininkai dabar

tas ant paliepimo , ;v.
buvo lavono J —

y. - . ■ . t .

valdžios, pa Si roll 
ne I 
ezes. I 
atšimena, jog j mirusio caro

inaszlo, pagal rusi saka’ paprati
me, TTC pribuyd melstis prie 
grabo, noriiits tmne laike rado-

TTC pribupl melstis pri

moteres privalo 
miniu darbu o 
politika.

Greitai pasiliko Amerikonu.
Hoboken, N. J. — Kada. Jo

nas Stamborskis pasitikt) savo 
keturis vaikus kurie pribuvo 
isz Europos, ievas persitikrino, 
jog užmirszo savo prigimtos 
kalbos. Su vaikais galėjo susi
kalbėt tiktai 
moeziau.-. Tasai 
kas ’ ’

bledes ant $60,000. tKeli žmo
nis likos sužeistais.

Bijojo vyro — nužudė ji.
La Crdsse, Wis. — Kada jo

sios vyras miegojo, Mare Pit- 
ziene szovo in ji, užn'iuszdama 
ant vietos. Kada josios sudže 
užklausė del ko teip padare, 
atsake, jog savo vyro labai bi
jojo, nes per szeszis metus pa
sielgdavo su jaja kaip su ne- 
valninke, lankei sumuszdaVoMr 
kerszino uzmuszimu. Sudže 
pripažino moterių 
paleido namo.

įkiiįr caras ketino 
likos užkaltas ir 

, kur 
likos patalpytas ifortecoje. Ko
kia slaptybe buvo tame, jog 
soviatai rado. Aleksandro L 
graba tuszczia? Kur dingo kil
nus mirusio caro.

. Redaktoris Bevalo laikrasz- 
czio intoike sena raszta del 

iszajszkiua

si J’agauroge^
mirti. Grabas
n u ga be n ta s. i n P41 r og i -a (1 a

steigdavo su jaja kaip

uzmuszimu.
nekalta ir

MUSSOLINI, FASZISTU 
VADAS.

ai pagialba tlu- 
“amerikonisz- 

tevas gvvena Amerike 15
metu, ir in taji laika • visai už

Jau tokis 
tai trupu

ti per greitas, jeigu žmogus in 
penkiolika melu užmirszta 
vo

kalba.in irszo savo
a mer ikon i žavima s,

East

su

sena
raszejo, kuriame
slaptybe dingusio Aleksandro 
F. kimo. Tame raszte toji slap
tybe sziteip iszajszkiiila:

“Mete 1884^ sibiriszkas kup* 
ežius Semonas Kronov, kurikuri

Turi nepaprasta balsa.

I

15

radosi
sugryžus adgal, 

rado Joną gulinti ant lovos be 
nes .Jonas nždejas 

uždegė, „ ir 
Partekai apsi

gyveno czionais tiktai menesis 
laiko, pribūdami i»z kietųjų 
kasyklų aplinkines kur Parte
ka dirbo kasyk losią. Kelios 
sanvaites adgal Jonukas ker
szino savo pacziulei iszneszi- 
mo su dinamitu, 
aresztavotas, bet 
leistas namo.

Žmonis yra prieszingi pro- 
hibicijai.

Tulsah, Okla. — Pavietavas 
prokuratorius W. F. Seavers 
kalbėjo czionais ynt susirinki 
mo: “Ka maezina priverstina 
prohibįcije, jeigu žmonis yra 
prieszingi. Žmonis gali czio- 
nasi gerti kiek nori, o asz 
jiems neuždrausiu tosios links
mybes. Juk patįs žmonis prohi- 
bicijos neprivers ant savo gal
viu Asz pergyvenau ant svieto 
jau 74 metus ir esmių pavieta- 
vo prokuratorium kelis metus, 
esmių tosios nuomones, jeigu 
žmonis nori gerti svniginan- 
czius gerymus, tai prohibicijos 
neinstums jiems in gerkle pri
verstinai.”

Prohibicijos virsziiynkai ki
taip apie tai mane; padare ab- 
lava ant namu, paimdami kelis 
desetkus samogonku ir aresz-

galvos, nes Jonas 
szmota dinamito, 
tuojaus atliko.

už ka buvo 
vėliaus pa

N. J. — 
darba Martinas

na jaunos 
metu sciiuini).

merginos
Mergina

kaip
O

lenkinto.
merginai 

rodos buvo už- 
kunas subjaurin

prigimta kalba.
Jauna mergina baisei 

nužudyta.
Rutherford,

Ejdamas in 
Polackas, užtiko arti kvietki- 
nyczios baisei subjaurinta ku- 

apie 19 
buvo

baltplauke, pasirėdžius juodai 
ir pagal policijos nuomone tu
ri būti lietuvaite ar 
Žadintojas iszmusze 
žandu,
smaugta.

Apie szeszes pėdas nuo 
vietos kur žudinsta buvo pa

pai ici jo rado mote- 
riszka skrybėlių ir sauja plau
ku. I jV

pildyta,

Senas'

Easzistu vadas ir dabartinis 
Italu diktatorius Benito Musso

Romagna
Jo tėvas buvo papras

tu darbininku ir priklausė ko- 
vojaneziu socialistu partijai. 
Benito irgi buvo paprastu dar
bininku. Besimokinant Italijoj 
ir Szveicarijoj ingijo mokslo. 
Visa laika domėjosi socialistu 
judėjimu ir būdamas dar visai 
jaunu, 
biauso socialistu laikraszczio 
“ Avanti” 
didžiajam karui, jo 
staiga pasieite. Nesutikdamas 
su socialistu partijos neitrali- 
ne politika iszstoja isz partijos 
ima leisti savo laikraszti 
polo d’Italių” 
pagunda, kad Italija irgi stotu 
karau. 1915 m. instoja papras
tu kareiviu Bezsaglieri pulkan 
Fronte tapo sužeistas, 
toiau redaguoti savo laikrašzti 
ir kovoti su socialistais.

Italuose prasidėjus bolseviz 
mui, Mussolini pradėjo organi
zuoti faszistus ir kovot su so- t
cialistais. Dabar organizacijoj 
turima 400.0Q0 nariu.

M ussolini nuolat ragino kur
ti Italijoj agrarine demokrati
ja, pamatuota smulkiomis že
mes nuosavybėmis 
padaryt valtybes išlaidu eko
nomija, be to, jis priesztaravo, 
kad valstybe .monopolizuotu

liui gimė 
1881 m.

būvo paskirtas

g sziam laikui nedaži- 
nota. kas per viena buvo nužu
dyta.

*4

Galesite dovanoti auksa ant 
Kalėdų.

Washington, D. C
papratimas dovanojimo auksi
niu pinigu del pažystamu ant 
Kalėdų, kuris buvo uždraus
tas laike kares, dabar vela bus 
atnaujintas, nes valdže palie
pė bankams iždtioti auksinius «• A • a. . * .pinigus del tuju, kurie'jiibs pa- 
r.cikalautu *del' H|)ddFįtnojimo 
savo nrietoliu Hiit|rI\akMu.
11 paržuvo su laivu ant ežero

Superior.
Columet, Mieli. — Kapitonas 

laivo Maplehurst ir deszimts 
laivoriu nuskendo laike viešn
ios ant ežero Superior, 
laivoriai likos ižgialbetais per
pakrasztinius sargus.
|)lauke su

Laivas
2000 tonu anglies

if 
w iff 'jl
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTCOJA:
AMERIKE: Ant tiso mrto 13.H. Ant puM» meto II.M 

EUROPOJE: Ant tIbo meto $4.00.
UIT I^lMkcH ir piningu* vieada *iu*kite tiktai ant uito adreso: -

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

f

EUROPOJE: Ant vfoo meto 14.00.

MAHANOY CITY. PA.
Į* O 1 — 1

4.
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111, Utter 34 METAS
—    -.—  —-r— 
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Isz Lietuvos Litai, žydai ir žmones.
Žem. Kalvarija. — Markei 

kasdien krintant, o prekių kai
noms, ypacz krautuvių, nesvie- 
tiszkai kilstant žmones nebeiš 
mano kas darytr!N Lito kursas 
kaimiecziams kaip ir nežino
mas; žmogelis nežinodamas tu 
nauju pinigu kurso

Gaisras kurszenucse.
Spalio 25 d. ežia isztiko gai- 

rsas. Sudegė A. Laukuczio na
rnai. Gaisras kilo isz vidaus. 
Savininkas intaria artistu, kur 
tu namu vieszbuczio n-ry nak
vojo ir kilus gaisrui neužmoke- apsigauna, o nekurie žydui‘irgi 
jes pabėgo. Isz vidaus nepasise nuduoda tu pinigu nesupran- 
ke nieko iszneszti. Nuostoliu:

ll a žnai ir

ke nieko iszneszti.
namai apie 100.000 litu ir tur
tas apie 10.000 litu.

Valdemaras aresztavotas.
Kūnas. —

vos u s i s | > raez i de n t as

ta. ..
Yra ir tokiu žydu skarininku 

kur valkiojasi po kaimus ir pa- 
paliksia kaip 

.. Reiktu
šakoju, kad litai
ii “moskoliniai ”

aldemaras, bu-: valscziu valdyoms rūpintis, kie

už laiku okrepacizos vokiecziu 
nusprenstas

M ari joną Talley, 15 metu 
mergaite isz Kansas City, Mo., j 

baisa, pa-l

likos 
dienu areszto 
teisingu žinių 
valdžia.

Lietuvos
y

ant penkių !|<ad žm. žinotu, 
už pintinius ne- 
api<‘ lietuviszka

k viena diena, sužinot lito kur
są ir iszkabont vieszose vietose

turi puiku sopranu
gal pripažinimu garsingu dai-Į

a * I a,. m. * i a t

tr J
Norėjo apvogti bažnyczia. >
Ek. Taurage. — 22 in 2.3 spa

liu nakti vagys mėgino iszvog- 
ti Tauragės bažnyczia.

Simno apylinkėje i jau įauga
Žmogžudyste.

> pa li(» !
rasta nužudytas ir apiplėštas tus. Matyti, kiena nors sutrukr 
M misterio universiteto Muden- |<h t i 

kalbinu .josios teviis idant leis- tlls jin,,is Kiasniekns.

nitihiku ir vėddjii (Chicagos ir 
New York o' ’faiplTu, kurie pri-'■bjlbrii,

tu mergaite mokytis o už trijų 
metu gales duoti koncertus.

»)*• ~ I

i ’

Nusižudymas.
M meikuose

Iszkele
ir paemekelis daik- ■

I

palx‘go, pamesdami ne
toli bažnyczios 
daiktus.
patrauki

į ges vul>cziau 
ma kvsziu. — •
rageje didele

(G riszkabudžio j
ir užpeczetyta pakeli valsez.) pas Rudaiti buvo pole-1 

melsdamas
grafije 
gromatu, melsdamas idant 
juos in teik tu tebyriam carui.

I
'i*i

riai. Svccziai ’gerbtai gere.di 
tinus Vienam sveriu i,

Po keliu valandų «mire. Kro-'ku kaimo Vincui Bankui kaži 
novas labai persigando 
^inojojkokin I 
fęikti gromatas ir fblogral’ije 
del caro. Ant , I» 
Jaiszka pas
Vlad vmira 
kuris iszkla.uses 
mo, nuvede pas cam. Caras 
perskaitęs groniata#» paliepė 
biskupui atidaryti.
riam novos silsėjusi caras 
Aleksandras I, iszimti gulinti 
kareivi Feodora Kusmicziu ir 
palaidoti prigulinezei ant ka
piniu Jeniseiske, duodamas 
piji 1 iepima gu berną tori ui,
idant jojo kapas butu prignlin- 

neaprube-

u *

HZ-

Su vai- 
Kazin 

kas pasidarė. Jis pasiėmęs szau
II 
i

IK j
iMlF 

■ II

ir ne-
budu ^jilįetu in- tuva viemnarszinis nubėgo in 

1 krūmus, atsigulė, atstatė szau- 
tuva sau in szonn, kojos nyksz- 
cziu paspaude^ paid i ir nusiszo- 
ve. (Iriszkabudžio klebonas ne
priėmė kana laidoti szventin- 
tose kapinėse, tai ji palaidojo

Vincas Bankus buvo 
bus ūkininkas. Kitais

buvo Griszkabuužio val
scziaus vaitas ii' vaitavo regis 
apie trejus metus.

(111
ir f oiSenienas Krono v, 

pažinojau gerai daugeli metu T 1 i • 1^1
man, buk 

caras Aleksandras 1, kuris ke
tino mirti Tugaurogc 1825 me
te, ka tik įniro Siberijoi, kur ji
sai gyveno pas Kronova.

Kronovas buvo gana turtin- 
apskrity gu žmogum, turėjo dvi aukso 

kasyklas, teisingas ir 
žmogus. Indave jisai man toto- 
gralije ir pundą gromatu už
peczetyta su cariszka pecze- 
czia, su praszymu idant asz 
inteikeziau gromatas ir foto- 
grat’ije carui Aleksandrui III. 
Žodis po žodžiui, iszgavau nuo 

istorije, 
papasakojo sziteip:

“Tula nakti pabarszkino in 
mano duris senas žmogus mels
damas nakvynes ir ka paval
gyt. Pamylėjau senuką praszy- 
damas jojo idant pasiliktu pas 
■mane. Senukas po trumpam 
iszsikalbejimui sutiko ant ma
no praszymo pėduodamas savo 
pravarde kaipo Feodams Kus- 

’ miezuis, apsakydamas apie sa
vo ilgas keliones, 
mas szventas vietas ir praleis
damas daug laiko skaityda
mas raszta szventa, valgyda
mas kanuopraszcziausin valgi.

Buvo tai sveikas senukas, 
bet po trumpai ligai mirė. Ka
da jautėsi, jog turės mirti, pa- 
szauke Kronova prie lovos, ap-

adgal, atėjo pas 
grade kalbėdamas

mane Petro-
galo aplaike 

didi kunigaikszti 
Aleksandravicziu, 

jojo apsaky-

grabu, ku- 
nevos silsėjusi

svar-

redaktorium. Kilus 
nuomone

4 4 
vesdamas pro-'

■ J c *

geras

inuszi-

Mn reikliose. " F -

stum
ia ik a s

s

Įral’ije ir pundą.
su 

praszymu

Jeniseiske

jojo visa kuria man

czei dažiurėtas per 
žinota laika.

Kada bolszevikai apėmė val- 
dže Rosijoi ir pradėjo apiple- 
szinet bažnyczes ir g 

caru
Įrabus bu

vusiu rųsiszku - caru, tikėda
miesi juosia surast skarbus, 
atidarė ir Aleksandro I graba, 
bet rado ji tuszczia.

Tikri žmogedos.
Lapkriczio 9 d., 5 vai. ryto 

apie 40 lenku kareiviu su vienu 
karininku prisiųstų isz Auksz- 
totdos Silezijos ir perengtu ci
viliai, užpuolė Liubavos miestą 
iszplesze miestą ir žiauriai nu
žudė vyr. milicininką Venkaiti, 
jaunesni milicininką Žvaizaiti, 
mokytoja Czerniu, valscziaus 
raszt įninka Mikulevicziu ir 
studentą Žilinski.

isz vogt uosius 
Apsrites valdyba 

atsakomybėn Taura- 
viražaiti už emi- 
Rengiama Tau- 

žemes ūkio mas-
szinu taisymo dirbtuve. Kuria
mu tam tikslui akcine bendro
ve. • 

Kaltina tęva del muszimo. 
Sziomis dienomis eina tardy

mas Antano Szuszo (23 - ežia 
gatve) už nežmoniszka
ma savo vaiko Jurgio. Vakui 
pramuszta galva ir pagadinta 
kalba. Bilą veda (už vaiįca) 

ir *- 
klausinėjimas teisėjo W. M. 
Heston teismabutv tesis visa 

Tuo tarpu sumuszto 
vaiko tėvas Antanas Szusza 
padėtas pu $5,000.000 kaucijos.———rtr——MM A

tr «■

Isz Lietuviizku Kumelia

.“Žmoniškume • dinugi j

savaite.

Scranton, Pa. — Motiejus 
Daunikaitis, 47 metu senumo, 
gyvenas Pi 11 stone, po No. 19 
Carrol St, kasykloje bedirbda
mas gavo širdies liga ir staiga 
pasimirė ten pat. Jis paliko nu
liūdime moteri ir keletą’vaike
liu.

J|;|:

afi*

,h

Po-1

gryžo

Stengesi

^elžkelius, paszta telegrafu ir 
druskos bei taboko pramone. 
Užsienio politikoj, greiztai nu
sistatęs priesz anglus.

, I ■ U , ■ .1    Į e >. <

Didelis sumiszimas Meksike.

pramone.

atlankvda-

valgyda-

sakydamas jam negirdėta isto- 
rije. Senukas apreiszke jani, 
buk jisaį. yra caru Aleksandru
I, kuris kensdamas neiszpasa- 
kyta savžinios kankinimu, kad 
prisidėjo prie nužudinimo savo
tevb caro Po vyto I. nutarė isz- 
sižadet sosto ir viso žemiszko 
turto,*nutarė daryti pakilta už 
savo sunku nusidėjimą. Pasi
naudodamas isz mirties vieno 
isz savo kareivio, kuris buvo 
panaszus in ji, indejo in grabaMexico City, Mex. — Czio-

nais kilo kruvinas sumiszimas ir nusiuntė in Petrogradą, buk 
kuriame apie 30 ypatų likos 
nžmusztos o in du szimtai' su
žeidė. Tukstanczei žmonių už
klupo ant rotužes, kad valdže 
uždare vandeni, nes pruduosia 
buvo labai mažai isz priežas
ties sausos. Vaiskus szovo in

Kiti susirinkusia mynia su baisioms 
pasekmėms. Musztynes kilo po 
visas dalis miesto. Biznieriai 

a vz -a* > a a

tai jojo lavonas. Nuo tojo lai
ko, lyg dienos, kurioje atėjo 
pas Kronpva, vede gyvenimą 
pusteliiinko, ejdamhs isz mies- 

' to in miestą, 
stebuklingas vietas, 
kaudavo ir melde Dievo atlei
dimo, už papildima tejp bai- 

i saus prasikaltimo, nes per sa-

atlankydamas 
pasnin-

saus prasikaltimo,
■ i

Vulkanas Stromboli atgijo.

Didelis vulkanasRymas.
Stromboli kuris randasi ant 
salos Stromboli, atsigaivino, 
vemdamas isz savbs ugni, lava 
ir akmenis. Tankios eksplozi-
jos sukrato žemė1 jog net lan-
gai sutruko namuosia./Dan
gus ant deszimtš myliu yra ap-pis,ant deszimtš myliu yra ap
siniaukiąs nuo durnu ir pelenu.

TEISYBES.

Beda jeigu viena avis tu-
ri septynis piemenis.

Tas, kuris parduoda ap-
y

» *

siejs ir su viena akia, bet tas 
ka perka, turi turėt dvi akis.

* Didžiausiu žmogausJLHdziausiti žmogaus ne
vidonu yra jojo kvailas drau
gas.*.

Jeigu priimi pas save 
sveczia, duokic ir jojo szunims 

/

Susidraugauk su vilku,
vakarienių.

*

bet turekie rankoje giiikla ant 
g re i t o pa rei k a la v i mo.

,Isz stokos obuoliu turi 
valgyt morkvas.

Ir sergantis vilkas sues 
avinėli.

Žemczi ugas

*

nevisados 
buna prietolium, bet prietelis 
visados yra tavo žemeziugu.

Ubagas kuris sarmatina-

taVojo apie tris szimtus už va- ’?šz! Loriiin, Ohio in Port Ar-
» 1 ■ irt i tr*

I f hllI'M .

i vo neprisdtyta. norą dastojimo 
turėjo uždaryti sdvo vieta#, garbes- 4r cariško sosto pri-
Telegraūii ir ✓ telefonai likos 
sunaikinti. “ / >><

gialbejo' nužudyti savo tęva.

*

si, no turi gilukio.

kaili.
*

Ipikie vilnas, bet palik

Padavė Kronovui savo foto-
Nepirk i nokite 

geru kaimynu.
• 4 *

namo be

Žiaurus lenku pasielgimas.
Linkmenys t (Szvenczioniu 

a p. ) Czia suome mokytoja Tek
le Riskaite, kuri darbavosi mu
su parapijoje. Ja baisiai pri- 
musze ir reikalavo 
1 i etų v i szka i mokyto ja ut i. 
kui nuvarė in Szvenczioniu ka
lėjimu, kame neduoda nioko 
valgyti. Sutiko paleisti namo, 
užmokėjus 50,000 markiu. Tiek 
pinigu ji neturi, o sziaip niekas 
nenori moeti: girdi, palaukus 
galima bus pigiau iszsivaduoti.

(Szvenczioniu

atsižadėti
Pas

Dickson City priemies
ty, vadiname Bell Mount, invy- 
ko bjauri tragedija leilko He
lerio szeimynoje. Jisai keletą 
metu adgal vede naSzle Kuli— 
kiene, kuri turėjo dvi dukteris 
ir sunu. Keleris pasirodė esąs 
baisus žvėris: dažnai muszdA* 
vo
moję jo žiaurumo, viena duktė 
prisigirde, o kita nusinuodijo 
gazu. Pats Keleris sėdėjo kftle-

povai kius ir moteri. Pasėk-

i

jime keletą sykiu, bet lengvai,

1 įll
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Amerikos konsulatas liepsnoje.
Kaunas. 5 vai ryto, Ameri- 

jvps konsulato (Gedimino gat.) 
gyventojai pujuto degėsiu kva
pai kp durnus, kurie veržėsi isz 
konsulato rasztines. Inbege pa
mate, kad visa rasztine apimta 
liepsna. Stovėjusio ties kon
sulatai milicininko, buvo pa
kviesti gaisrininkai. Konsulo 
baldai buyo,iszneszti in kiemą. 
Atvyko .gaisrininkai besiple- 
czianti gaisra užslopino. Iszde- 
ge visas rasztines vidus bei bal 
dai. Sudege daug raszyino prie 
moniu. k. v. poteriai, maszine- 
les iv k.

Nuostoliai esą porai inks- 
taneziu doleriu. Dokumentai ir 
svarbesni rasztai iszliko nesu
degė.
' Gaisro priežastie dar heisz- 
aiszkinta. Spejiuna, kad gais- 

edektros vielų siu.

pa! durnu

ras kilęs nuo 
įsijungimo.

esą

uz muszima žmonos. Bet pas
kutini syki jis jau ja perdaug 
užgavo ir ji pasimirė valstijos 
ligonbuty. Dabar Keleris yra 
teisme. Jis turi tris vaikus su 
Kulikiene ir tie vaikai dabar 
paimti globon valstijos. Ji tu
rėjo gražia
bet vyrui nieko nedirbant ir

ir turtinga ūke,

Iteraujant viskas nuėjo nie
kais.

Plains ville, Pa. — Darbai e j-
• • • w ‘

iūt gerai, pinigu pas žmones 
randasi, nes sziadien darbiniu-

nes nuejas

kai nedirba už dyka, kaip tai 
seiliau dirbo.

—r Musu tautietis Juozas 
Andzeviczius turėjo tikra “Pa
dėka vones diena,”
pažiūrėti karves, rado jaja ap
siveršiavusia. r 
josi rasti viena 
ozo rado net du — versziuka ir 
telyczia; vienas svėrė 75 o kita 
65 svarus — tikras gilukis.

West Wyoming, Pa. — Die
na 5 Nov. likos sužeistas mir< 
tipui Juozas Udinskas ir nuo; 
sužeidimu mirė. . .

Žmogelis tike-
versziuka, o

• •
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KAS GIRDĖT
Idant musu paguodoti skai

tytojai Lietuvoje aplaikytu in 
laika Kalendorius, pradėjome 
jszsiuntineti kad aplaikytu ant 
Kalėdų.
į -------------------

Geriause dovana I 
lite apdovanoti savo 
sius Lietuvoje, yra 
mas jiems 
metu, 
jiems atnesz!

“Saules”Jog

4 4

kokia

Saule”

ga- 
inilemuo- 
nžraszv- 
ant visu

Kiek tai džiaugsmo 
reike žinoti,O 

daugiau ejna in
Lietuva ne kaip kitokiu lietu- 
viszku laikraszeziu, nes žmonis
Lietuvoje
“Saule”
tus laikraszczius,
kaime perskaito, tai nuveža in

savo pažysta-

mvli 
skaityti

daugiaaše 
už visus ki-

— vienam

kitu kaimu del 
Inu.
i Šoviniu valdže Rosijoi iszlei 
Uo naujus rublius 1923 meto, 
kurie lyginsis: 
rublis * turės
rubliu isz 192! meto.

vienas naujas 
verties milijono

Telegramai 
pu st y ne jc 
lankei lietus, 
didele sausa; ne tik stoka van
dens bet ir alaus.

rp pranesza, 
Sahuroi

buk 
nupuola

džios pagialbos ant kovojimo 
prieszais laja
K o va prieszais K n k h i k s k 1 a n u s 
prasidėjo ant gero New Yorke. 
AlajoFas miesto iždave palici- 
jai pajiepiimt" idant sąnarius 

areszlavot u

orgniHZ'lelje.

tosios draugu ves 
kur tik pasirodys.

Skraiitone aresztavojo orga 
nizntoriu, kuris pribuvo in lc 
na is sutverti kuopa. .

■k,; —
' *.W
Pagal Mudh;

Indijihsia, hii t
szvimyhos, ‘ iszteka

4

t

S3
paproezio 
įsia duktė 

už kokio 
medžio ar žiedo. Pagal laji pa
protį, lai jauniaiise 
gali isztėketi už 
senesne neiszlekes. T. 
šiliuką, jog jaunesne 
*loja, pakol 
sau vvro. 
atiminet tojo

i

kokia penkis metus, nes svietas 
ne yra užganadytas 
rio padėjimo 
kyla isz nulijo po
Pershingas žino, ka kalba' ir ra
gina Amerika idant butu pasi
rengus isz laiko ant tojo kru
vino szokio.

isz tebv- 
ir nesupratimai 

visa svietą.

SAULE

LIETUVOS :------------
i ATSTOVTlBIgl),

y^-Įitr •ji-r-rt
j ' '* i

I ’a j i eszk o < seknnirzi 11 y pa t u

i RESPUBLIKOS

inl(‘ikimui Onrbiii žinių nuo 
giminiu .isz Lietuvos.

KA SHEPPARD TOWER
AKTAS DARO DEL I 
MOTINU IR KŪDIKIU. 

_Jj------- .
vis

Da praėjiu meta 
marke buvo pagiiodojanm Lie
tuvoje, Im.4 sziadien visos balti- 

i k i nes

vok iszka

pradėjo

duktė ne 
vyro, pakui 
Tankei at- 

susižie-
tla jesflko A

vieszpatystes 
szalinlis nuo vokiszkos mar
kes, invesdami savo pinigus.

Lietuvoje nauji pinigai 
rėmėsi pagal doleriu ver-

nuo

“Iv-

senesne
Idant jaunesnei ne- 

džiangsmo, Indu- 
sai randa ant to būda. Vyriau- 
se duktė tada ima 
medžiu arba su kokiu žiedu, 
po tam, .jeigu jai nubosta

su juoni 
už žfno-

szliuba su
o 

ine-4 <

tai galidinis v\ras 
persiskirt ir isztckcti 
giszko vvro.

In laika keluriii metu inir 
szusios mvnios

lai”
te, nes Lietuva turi užlcktinai 

ir kas kari 
dauginu jojo plaukt* 
va. Lytus tuvi verties deszimts 
amerikoniszku centu. Sėptem- 
berio menesije lytas buvo ver
tas 150 vokiszkn 
sziadien moka 
net 280 markiu, 
amerikoniszku centu moka 200 

Pagal pranaszaviina 
tai lietuviszkas Iv- 

tas neužilgio nupuls.

I aukso ir sidabro
in Lietu

AI a šzi‘ v i ezi u s, Parims

venos Detroit, Mieli. 
, Anuhs, Ailomiis,

Szuitsku,kilimo.
Adohisonas (Czevneek’iH-t’ze-

pa i t is) Jliozas.
I h» rsen iene-M i nelgai I e,

bora. 1 i

Butvilą, Valerijonas.
Bulaitis, .Jurgis, isz Raseinių
Daugirdas, Kdvardas, gyve

nęs Chicago, III-
Grigaitis, Julius

. j I* «4 -d • * f 1 k 4 1a

t

Atruszkeviczia, A^lolpas, gy
nės DbfroiL Mieli, 1 .

paeinąs isz

Bar-

už 
o

markiu, bet 
viena lyta 

už deszimts

markiu, 
žinunu, lietuviszkas

i 
i 

jau girdėjome 
apie “Sheppdrtl - rl!ower” Ak-1 
ta, iirba apie akta kurįs pageri-1 
na gerove motinystes t" 
i ; ......j" ’ •; “
sas aprūpina lyilerales valdžio

H

Beveik
Slieppdrtl -

na gerove motinystes ir kūdi
kystes. Sulig to akto, Kongre-

>s
pagelba su tavo valstijos val-

sveikata motinu ir ku-
(Ižiu a.|)Kn.ugo\i g^vii^li ir pa-

Vniku Biiijiis bus vai-

/•-1
// *

J it
* \i 7

.4* ■f-Z.
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PUIKIAUSI 
IMPORT AVOTI
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KALENDORIAI
ANT 1923 METO!,
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SVEIKAS IR DRŪTAS

Ra tik aplaikem puikiausius 
i importavo!lis sieninius knlen- 
' dorins ant 1923 meto, del Inž
inierių. Yia tai puikus kalendo
riai, kokiu žmonis nuo senei 
reikalauje ir bus jum labai dė
kingi už tokia dovana. Kalen
doriai turi . krepsziuka del 
szuku, špilka ar sze.peczio, pni 

iszpjauti ir

gerini i 
d i kiu. 
stijoms ' infortnaf'ijos centras. 
Kongresas paįkyriii pinigu ant 
|)i‘nkiy metu it tie paskirti pi
nigai bus padalinti tūrp valsti
ja. Vaiku Biuras nedaro jokiu 
plinmi praleisti Jyori' pinigus^ 
tas valstijų hįentip’U atlikta. 
Kiekvienos vtįistljbs planai ki- 

randiisi kitokios ap- 
valstija

infoiUnaėijos
A

k ei

turi . krepsziuka
I
I'

p

iszmargint i, 
atspaudyt i.

No. I,-—fi’XjX 12 <oliu. raudonon rožra 
su nidabilncis papuoszala, su atspau- 
dylu jusu bfznhl ir kalendorlli už 
100,........ ............ ■ • $10 00

No. 2, •• 9*^x12 coliu, pcrslalo />au- 
Į kszrzhi.H HzdcHjc, už lot) $11.00

, — V%x!b% coliu, pulkus inelinl 
hu sldabrincis papuoszals, už 

$1100 
7*4x16% coliu, bažnycze, su 

sidabriniu menuliu ir žvaigždėms, pa- 
puoszla auksu, du paukszczel, už 
ioo - $12.00

Il%x16 coliu, pulkus palo
vius Ir paukszezlti. už ioo

14x14*4 coliu, gurbas pilnas 
puikiu žiedu, už 100 $15.00

No. 7, 
visokiu vaisiu, puikei iazhiarglntUK, už 
100 ....................... ,.$15.00

15'4x15% coliu, pabudus su 
Į vandenpltoliu, stovintis girdoje, pui

kei iszmargintas, už 100 $15.00
12x19 coliu, perstatant is žle

f

■
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Gedminas, (Miksas, gyvenos 
Big Bay, .Mieli.V

Gembiekas, isz Szvenczioniu 
apsk.

Gusezevska, Magdalena F.
I lerpelis, Jonas
Ivanauskas, Stanislovas, 

venos Painesdale, Mieli.
Ivaszkeyicius, A nul i as, 

venos Chicago, III.
Jandžiamis, Aleksandras, gy 

venos
Jackevieziene, Veronika, gy

venus Spokane, Wash.
Juszka, Jos J., gyvebus Ra

čiui*, Wis.
Jankauskas, Tadcuezu^
Jaroczevskis, Bronius V.
Janezenko. Vincas, isz Bisz- 

vincliii, Raseinių apsk.
Kasnauskis, Vincas, gyv. Chi 

eago, III.
K ryžiokas, Augustas, 

J<*rsey City, N. J
Laukis, Kastantas, isz Ka- 

valtiszkiu, Szvenczioniu apsk.
Linkevitz, Mike, g 

ton, Pa.
Mit*linskis, Kazys, 

kaim.
Mintz, Morris, gyvenęs New 

\ Dike.
I ’aulauskas,

Benton, Wis,
Pėstininkas, Jonas

veland, Ohio. t
Pukleviezius, Mateuszas.
Paplauskis, Antanas, gyv.

(’hieagoj.
Rymonis, V'mas (gydytoja^),.
Ripalis, Benas, 

ton, Pa.
Romentas, Jonas,

Haven, Conn.
Roeas, Jonas 

gyv. Racine, Wis.
Svideraviczia, Jonas, 

kiszkiu kaimo.
Szrederis (Schroeder), 

vardas,gyv Cleveland, O.
Savickas, Stanislovas, 

nes Manevill, Pa.
Seniūnas, Kazys, 

eago, III.
Tomaszauskas,

New Yorke.
Uzit*mbla, Primas, gyv. Chi

cago, III-
Vaitekūnas, Jonas

Gabrvs,

bizniu I'

I

gy

gy-

toki, nes 
link v bes. 
gali iszdestyli savo plianus tu
ri apsipažinti su reikalavimais. 
Viskas akte liuosnora. Jeigu 
nenori valstija arba motina, ne
turi priimti naudas.

Beveik gerinusias būdas isz- 
destyti akto veikimą yra duoti 
pavyzdžius nuo invairiu valsti
jų. Pirmiausias žingsnis yra 
logislallirai arba gubernatoriui 
priimti akla. Vienojo rytu val
stijoj!' — kaip su kitoms val-

- legisliatura nelaiko

Pirm negu
No. 3.

1 "Ižiedai
100

No. 4,

No. L

113.00

:i|

4

$

■
New Yorke. No. r>.

Pilenas apskundė 
ant $10011,000

sznipu’’ ir “ pro voką t o-
l’o laikraszczio advo-

Laisve 
už iszvadinima 

ir

4 4 4 4

15x15*4 coliu, gurbas pilnas A

sudegino dvi 
ps ypatus, o 

1889 melo lyg sziam lai
kui sudegino ir pakorė 3,652. 

Szie alsi!ikimai
d’nrkijoi, tiktai 
sklypia Suvienytųjų Valstija.

l ž tai Ameiike asztuom

Bulgarijoj mužikai iszrenka 
liktai mužikus in sejma, o kad 
laužikai ne turi jokio mokslo ir 
nežino kaip i 
todėl samdo už 
niokvtus vvrus, 
dirbtu.

sustatyti tiesas, 
gerus pinigus 
idant už juos

Norints lurkiszkas sultonas 
5szbi»go isz sostapyles in Malta, 
palikdamas paskui save tris 
szimtus paežiu, bet apie jaisps 
neužmirszo ir rūpinasi apie ju
ju gerove. Nekuric žmonis tu
rėdami viena 
ta apie ja ja.

paczia uzmirsz-

duodasiDrebėjimai žemes 
;jaust visosia dalysiu svieto o ir 
Sziaurinc Amerika, ne yra. nuo 
ju liuosa. Lengvas drebėjimas 

jaust ana. Nodeliu Ben
ton, lllinojui, 
tas. Namai

per kėlės minu
tei pgi drebėjo 

lengvai, bet jokios biedos ne
padaryta. Argi tai ne bus pra- 
<Ižp smarkesniu divbejimu ap
linkinėje dideliu ežeru!

automobileis kiek 
Daugiaaše nelaimiu 

ir tuja 
automobilius, ku- 
susimaiszo nuo 
gėrynių nežino-

Pasibaisėtinu bildu platinasi 
belaimės su automobileis. Da 
niekad ne buvo girdėt tiek ne
laimiu su 
isziadien.
kyla nuo girtu szoferu 
k a važinėja 
riu smegenis, 
svaigi nanezi u 
<lami ka daro.

Neperejna toji diena, kad 
Jieatsitiktu kokia baisi nelai- 
$ne. Ne tik ka 
nius, bet tankei 
žusta kelios 
Ana diena Springfield, III., au
tomobilius užėjo ant geležinke
lio Chicago and Alton. Trūkis 
trenkė in automobiliu užmusz- 
damas visa szeimyna 
idanti isz penkių ypatų.

užmusza pavie- 
atsitinka kad 

ypatos ant kart.

suside-

bravoru i n kasNajorkinis
Jokūbas Ruppert rengėsi ant 
pradėjimo daryti gera alų atej- 
nanti meta, nes yra tvirtu, jog 
kongresas permainys kvailas 
prohibicijos tiesas
vede kongresmenas Volstead. 
Kuppertas pradėjo padidint 
savo bravoru ižduodamas 150 
tukstanezius doleriu.
kiti bravorai panaszei daro
nes jaueze jog gerove vela už- 
cjs.

Priesz dirbimą

kurias in-

Badai ir

ga lt) alaus 
pasiprieszins tiktai milijoninei 
butlegerei ir kontrabandai, 
kurie padare milžiniszkus tur- 

nes jeigu 
geresni alų,

tus ant “truciznos 
žmonis aplaikys 
tai tiems rakaliams bus galas.

♦ -
Norints visur daroma viso- 

kes kliutes del slaptingos or- 
ganizacijos Ku Klux Klan, bet 
toji organizacije sparezei au
ga. Steite Louisiana Ku Klnx 

.Klanai teip sudrutejo, jog val
uže meldžę fęderaliszkos yal-

11

<

■jr

nuo

neatsilmvo 
apszvi esi am

(te nerol as I *ersl liūgas 
jog Amerikos 
apsiginklavime, 
žinoti dienos kada

sa ko, 
neturi apsileisl 

nes negalima 
vela gali 

kilti svirtine kare. Pranaszau-
gali užejti iii

jo ‘ ‘ 
rimu”. T.. J.Z.........  . ’
kutas, Brodckis, inlt*ike vyriau 
šiam teismui New Yorke pra- 
szyma, sulyg kuriuo prirodinė
ja buk augszcziau 
džiai Inri prasme “ 
kuris
žto žodis. Bet teisėjas Gavigan 
teisingai atrėmė praszyma, sa
kydamas kad provokatorius ir 

yra kur kas kitokios 
žodžiai nei dett'klv-

4 4

gvvebus Ra- N

je jisai, jog

minėti žo- 
def ekt vvo 

n v ra kriminalio
4 4

szmei- I \

r

sznipas 
prasmes 
vas. Taigi byla eis toliau..

Kastantas,

g v v. Scran -

Szunsku

si i joms 
susirinkimo po akto priėmimu, 
ir gubernatorius prieini* akta 
ant sekanezio laiko 7—* szeszius 
menesiu^ po kitu legisliaturos 
susirinkimu. Ta valstija jau 
paskyrė didele suma del moti
nu ir kūdikiu geroves, 
budu, 
met u, 
gauna $10,000 kuriuos valdžia 

va 1st ijai,

rn

<1(4 ateinanczju 
iki Birželio JO,

Tokiu 
dvieju 

1923,

VAIKAS.
(’zia yra paveikslas Charles 

VV. Buggs J r.
City, Okla. kuris buvo pripa 

kaipo ^veikiausias ir 
vaikas isz tarpe

žinstas 
d ruczia usiaš 
40,(100 kitu vaiku, laike kontes- 
to laikyto per draugyja ‘’‘The 
National Association 
Prevent ion 
turi*.

I No. H,

No. 9.
isz Oklahoma ima. stovinezia bažnytėle terp apsnigu

siu medžiu, papuoHztan bu sidabriniu 
sniegu ir auksu, už 100 $16.00

Negalima aprAytffdi juju pa
togumu, nes iszmėfgyti puikei, 
iszpjauti ir at spaudyti 
szimts borvoms atramento.

Užkalbinkite greitai, nes ju 
g neturimo.

for the
<>t* Spinal (’urvą-
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Kazimieras, gyv

gyv (Jie-i r> c

Antanas,

gyv. Scran-

P
i

' ’j

S <■
jr

ir Edvardus,

Szun-

Eil-

uvve-

gyv. Chi-
PATALPINO IN PAIKSZU NAMA IDANT NEGALE

TU APSIVESTI.
Darata Gordon, kuri

Vincas,
nesenei aplaike apie pusi* milijono 

doleriu, randasi paikszn name Waverley, Mass., in kuri likos 
uždarv ta ant paliepimo savo gi
ris sako, buk Darata patalpino in tonais kad užbėgti josios 
pabėgima su josios niylemu Willardti Nmvidl.

lobejo XVillianih^Jardint*, kū
L» gy ve nes

ATSAKYMAI.

S. W. B. Philadelphia.
Ant lielnviszku 
pilieczin blanku yra 
kad “asz toipgi vėlinu pasi- 

“ Ko- 
Amerikos cit iženas 
Lietuvos pilieczin

regisi racijos 
pažymėta

asz toipgi 
likti Lietuvos pilieczin. 
kiu budu 
gali Imti 
jeigu jisai prisiege isztikimys- 
ta del Suv. Valst.
mas kitu vieszpatyscziu ir jnjn 

Jeigu teip daro, tai 
ir gali pu
pil iety st e, 

dviems ponams negali 
Toji lipt u visaing ire- 

ne reikalinga ir 
nelegaliszka, tiktai bauginimas 
žmonių ir isztraukimas po ke
liolika doleriu.

TEISYBES. .. .i.-. ..
. Jeigu-įtevas buvo 

tiioklis, laDvaikai dirMeloja in 
..... ........................................t

I )nv i neti^4tVrczhii•' \. t
teip^ , kaip imnesl i in

B

<5 gir-

iszsižadeda-

valdonu
nelegaliszkai 

trotinti szio sklypo 
nes dviems ponams 
tarnauti.
gistrucije yra

fd i klel i, I * 
ims lai 
upe.

Apipa.cfiūok su nu 
• 1 I A • ♦VJ 1nori, o < 

ro, kada # 
rnbežiaus, jeigu 
namieje.

*

*

y ra

Mrs. F. S. Nantiqqke, Pa. —- 
Geriau tamista paraszyk ko
kiu žinueziu smvp miesto, o 
ne dainas, nes poete nebusi, ba 
tamistos dainas reike perra- 
szinet ir pataisinet o tas re
daktoriui užimtu daug laiko ir 
nereikalingo ergelio.

M. K. Springfield, Mass. — 
Prisiunskie tanpsta knygas o 

Toip, apdaromeapdarysiu!, 
viokes knygas.

R
|1 ■.i

kada 
diiktfhja ižduok už vv- 

gali.
Nepirksi iszminties uz

josios ne turi

Varpas szanke žmonis in 
bažnyczia, bet pats niekad ne 
ejna jn bažnyczia.

Girtas iszsi pagirios — 
kva i lis ne Ims iszmintingu.

Szlapios malkos dega ka
da pridedi sausųjų, o kvailys

Girtas i szs i p ag i r i os

turi
4

iluki, kada turi pinigu.
y ra pas i rė
jų ju ponas

<r H
.Jeigu tarnai 

din in szilkus, tai 
yra paskąpdias skolosia. .

Kur nesiranda užvydeji- 
mo l Tiktai nelaimėje josiosTiktai--- /- - - _ J 

nesiranda.
Meszka szokaMoszKa szoKa, o eigomis 

pinigus paima, — darbininkas 
dirba, o ponulei painia ruge- 
pjute.

na paukszti.
Jeigu ne butu kvailiu 

tai kupezei butu ubagais.

Puiki kietoka neiszmaiti-
*

J

Visockas,
New York<‘.

Valu vieži ns, Jonas
Volfson, William ir Gordo- 

niene, Dora, gyv. Boston, Mass.
Zebitis, Jonas, isz Arlenu, 

Salantu vals
Zuiavskis,
Žuravskis,

St raven ik i u.
Praszoma ju.atsiszaukti 

jei kas turi žinių apie mi:ieias 
ypatus praszoma praneszti

J u ozas, isz Žaslių
Marijonas, isz

paskyrt* kiekvienai
kuri padare plianus ju suvar
tojimui,
gauna lygitia suma pinigu kiek 
valstija paskiria tiems tiks
lams. Tokiu bndn, apart tu 
$((),( MM), szita
$83,483. Valstija pati tit*k pas- 
kyn* ir tokiu budu nuo val
džios isz viso gavo $93,48.">.

Su visais
valdžios,
10 pi I no
slaugiu,
dirba. .Jau turi
motinos

vaisiijos tnri gimimu 
ir apart tu $10,000, travimo instalymin ir 

slauges turi
paskiria tiems l 

Tokiu būdu, apart 
valstija

užregis- 
gydyto

jai ar slauges turi gimimu> 
užregistruoti. Tos valstijos mi
nia ap4v dvi

. dau
- ka norite iszspaudyt ant jnjn 

ir pinigus, o bus jum prisiuns- 
ta be užvilkimo.

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

>

gavoiŠ

pinigais, 
samdo <lii gyilytoju, 
- laiko 
kurios

slauges ir 80 
pusiau laiku 
centrus, kur 

;ali kreiptis kaslink 
sveikatos ir Inoj ketina instoig- 
ti (langiaus tokiu centru. 'Puošt* 

motinas ai 
juos 

pamiernoti ir regu- 
, ir tokiu 

gydytojas gali 
Vie

nas sveikatos pt'ižiurt'tojas sa
ko, jog kūdikis kaip automobi-. 
liūs, reikalauja 
peržiūrėjimo, nereikia laukt 
pakol sulūžta nes tas brangiau 
atsiliepia.

Kitos valstijos 
priėmė ta akta ir tik

<r

- IreCzdalis visu 
gyventoju. Ir tu valstijų kūdi
kiu mireziu ratu yra didesne 
už penkias kitas tautas ir mo
linu mireziu ratu už devvnioli-

savo ir ka kitu tautu.
Bet visvien pabudome, 

dabar supraidaine, 
rimai svarbesni už pinigu kur 
sa ir pinigu indejimus bankose.

mėginimu szi-

cent ruošė
sineszti kūdikius, idant 
piisvt'rti,
lariszkai
budu slauge 
žinoti ar tinkamai anga.

raiįinno

peržiuro! i 
ar g

regulariszko 
nereikia

I egi s I ia t ura
paskyrė 

suma lygihi su valdžios pasky- 
Szita valstija daug ina- 

bet vis- 
slauges, kas bus 

fti-

GVVENIMAS

Sz. Marijos Panos
nlĮji

Mes 
jog t ie m i

PREKE TIKTAI & c.
W. D. Bocikowikl-Co.

Mahanoy City, Po.

Su penkių metu
tos Sheppard - Towner bylos 

sza ūkiame
Amerika pirmiau-

nes vėl
szaiik.sma

! . t 4SIU.
— Foreign

ka r iszka
4 4

Language Infor. Service.

uPEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinų Grojiku ir Mokytoju.

| Mes taip gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 
musu katalogo, gausite dykai.

ROYAL MAIL
IN imillVIUM TIESOK 

Didelis naujas trijų szrlubu laivas 
ORDUNA . . 25 Novemberio 
Bus tai geras iszplauklnias tiems 
kurie nori bull levyneje keletą san- 
vaieziu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos kajutes.

ROYAL STEAM MAIL 1‘AC’KET 
PACKET COMPANY

26 Hrondway. New York.
Arba pas vietinius agentus.

musu katalogo, gausite dykai.
GEORGIA VII4 AkRUSICCO
4639 S. Ashland Ave. Chicago.

rimu, 
žesne už virszmineta, 
tiek turės 44 
užtektinai 
masins kūdikius ir patarti mo
tinoms 
kūdikio
“ K nd i kili Sveikatos“ 
kur motinos gali atneszti kūdi
kius del regulariszko peržiūrė
jimo. Tos stotys turės slauges 
kurios ir namuose temys dar
bu. Valstija ir turės darbinin- 

kurie stengs sustabdyti 
motinos nuo nuo kūdikiu per- 

Dailgumas kūdikiu 
pasekmes kuomet 

motinos negali kūdikius tinka
mai prižiūrėti, ar tni kad jok J

aplankyti visus

ka jos turi žinoti apie 
Insteigia 

Stot is,
pliežiura.

Kndikill Sveikatos

Ohr^- TEMYKIT LIETUVIAI

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Nonthninplon 1111C Milžinu Inhu 
VicnnliiilN vmidcniu kelius Llvlilvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu < lit).704 tonu 

Bcrcngaria 
52,022 tohU

Apleidžia New Yorka kaa Utaihilnka 
.Greitaa pervėdimas Southampt^ne.

Lietuviai ypati.szkal lydėti
In Piliavii 2 klesn $150.00 *Riqes

f;>a<. *

praszoma 
sziuo a dress u:
LITHUANIAN LEGATION 

St., N. W. Washington, D. C.1925 “FM

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 131 Spruce

St. Tamaqua, Pa, Taipgi tusz-
Parsiduos pigiai.ežias lotits.

Kreipkitės prie
St. Vitkauskas

6J5 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa;

PERSERGEJIMAS

ku,

siskyriina. 
niirimu yra

(t.97

J

— Mahanoy City Water 
kompanijo prasergsti visus,
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl boreilcalo nelaistyki- 
to vandens, pataisykite began-
czo8 paipas, gumines paipos
yra uždraudžemos naudoti ant
laistymo, vandens ir žodžiu, vi-

f T. ’ ' - ' ' I . <1 "

su r, kur tik vanduo bėga nerei- 
* * A * « «■ . A .. .kalingai idant tuo pataisyt. —
MĮahtmoy .City Water Cp. (t.f.

dirba ardei kitu priežaszcziu.1 
Kaikurios valstijos deda pas 

l ■■ f' ■ • 1 • 11'

timgas nukreipti aklumu, kitos 
pieną bando prižiūrėti irt. t. 
Kitos valstijos nei nežino kur 
pradėti nes neturi gimimu re
gistracija. Nežinoukur daugiau
sia kūdikiu inirszta. 
pat pradžios pradėt i.

Bet visos isz 42 valstijų 
stengsis apsaugoti motinas ir 
kūdikius. Visos valstijos suju
dintos su baisioms skaitlyneins 
motinu ir kūdikiu mireziu isz 
tu valstijų kurios turi registra
cijas. Suv.. Valstijos yra tuomi 
skirtinga 
iiiepriverczia u 
itravinia per visa*’ tauta* Tik

Turi nuo

nuo kitu tautu jog 
gimimo uždegis-

t

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortcs 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vieiiati- v 
nis taikos teisėjas sžitoj 
apielinke j e. Turėdami •:
reikalus kreipkitės pas 
mane o ne^igailesite.

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

kompanijų H

ll^Hli»vn.3 kl(>N»i $106.50 Tax;Extra 
K feį,I A lf NIN K AI ISZ L1 E’H VOS 
fteda ant iaivti Piit^Voj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
imt milžinu laivu. Kožna sttviUto.

(andczhiiisl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus dol iszkalnb ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no btle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas;jusu įplėšto aydipiolinkoje.
—  “■nbT'F'—FT"**'----------H—T-------

‘ <4 "t . ,t . | ...

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

I8Z L1ET<

Turėdami •;

■■MMMk

oHt*- »

VYRULIGOS Plttsburgc. Jisai mokinosi Varssavojc, studijavo bogije 32
• mAitia Invalrlna T Irma* zivm i

4
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metus invairias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir ailpnybos 
vyru. Hpuogun, niežojlmus, ligas tinimo, Invalrl&s Ilgas pa- 
einnnczias nuo noexystumo kraujo. Atsiszauktte ypatfez- 

S kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusteikai 
<5’ Ir LenklszkaL

PR. ĘOLEK* -

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedcliomis 9 iki 2 popięt. .

- PITTSBURGH, P4.638 TEKIT AVEm

J
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SAULE

Mirties Vamzdelis
Pasakojo Detektyvo 

Draugas.

4 4

geriau miegosi 
gis, “

szi a na k t 
atsake* Krąi-

Užtikrinu, kad
♦ 4

bet da-r turėsi nakvoti 
ponios kambary. Ar negalėtu
mei mum 
svkiu su tavimi 
bari dabar!”

Mariute atsake*, kad tas ga
lima invvkdinti. Jis 
ka toki pa n asz u i 
skrynele, o man davė* paketa.

. Ineinant tarnas prie durit 
skersai 
tarnaite pasakė jam keletą žo
džiu ir, 
laiszkuti.
ko.

Inejes in kamhari nelaimin
gos moteries, Kraigis iszvynio- 
jo paketu ir padare paprasta 
elektrini vacuum valytoja. Su 
tuo jis sugeri* visas dulkes isz 
visu kambario kampu, uždan
galu, sienų, o ypaez nuo sienos 
tuoj už lovos galvos. Tas dul
kes jis atsargiai sudėjo in szvi- 
nine skrynute, 
besirengiąs vėl 
tojų, kaip sustojo ir tarė: 
Valy, kad jau 
baigkime darba.

pavelyti peržiūrėt i 
ponios kain-

t pasieniu 
in mažute

prie
in mus pažiurėjo, bet

regis, parode ponios 
Tai jis nieko m*sa-

Jis

me- 
szieniko.

Nesirūpink, savu laiku da- 
jt’* t > > Žinosi, 
riau pagelbėk man. Sudek szi- 
tas d ra tas taipc .aslos plysziu, 

Ap- 
ne-

4 4

atsakę Kraigis. i 4 Ge-

kad niekas ju nomatytu. 
klosime kiek dulkėmis, tai 
simatvs visai.”./

Kraigis padėjo skrynute už
pakaly vienos krosus, 
prie žemes, taip, kad jo
Įima buvo matyti pirmu žvilgs- 

, J kuris 
z gi stidtrjau dratus 

ix-

visai 
nega-

n m, ypaez žmogui 
lauke to. i

nr-

kaip buvo lieptą ip^privedžiau 
prie durti.

“Gerai,
Dabai* asz

su drūtomis
lu vėl peržiurek, kad niekur 

ju neimtu matyti.

I r K ra įgis.
4 i

O

Pagyre 
pabaigsiu darba 
kitame kambary,

* 4

noresite pasitarti 
apie* kal-

jau buvo 
iszardyti valy- 

“ Na, 
pradėjome, tai 

Viską iszva-
liau, iszskyrus szienika ir 
ta Ii ne 
Iszvalysiu ir juos.

Jis atliko ir 
džiai iszvalydamas visus lovos 
kambarius. Ir tas dulkes jis 
supylė in szvinine skrynute. 
Paskui susidaręs savo aparatu 
ir atsisveikinus iszejo, lydimas 
nustebintu Mariutės, ir, man 
rodės, kitu per plyszius ir du
rų skvlutes, žiurineziu akiu.

“Man regis, mes 
gera pradžia ir jie 
pasivys. Neklausk jokiu klau- 

pęrspejo mane

paklode <lel

ta darba, ats

Ir 
szvimne

padarėliu*
vargu mus

4 4

reto. kad skitas 
begalo gudrus

symu, Valy, 
Kraigis, kuomet ujome namo: 

tuomet nereikės laikyti sek- 
Tik atmink,

Laurentis yra 
asmuo.

Sekanti rvta Mariute vėl 
atėjo, dar labiau susirūpinusi, 
negu pirma.
miegojusi geriau, bet ryte 
vo žinia nuo pono, 
varoma, isz vietos. Matyti, kad 

isz tarnu pranesze 
musu atšilau-

f 4

rvta Mariute

Pasirode, kad ji 
ga- 

kad ji pa-

kas nors
Klauziui apie

Tarnaite verkė, kur ji 
gausianti dabar vieta. Bet 
Kraigis nuramino, 
damas

kvma.
vieta.

prisižade- 
surasti jai tokia pat 

gera ponia, ir atleido ja, paė
męs adresu.

“Nemaniau, 
greitai sukrus, bet 
ant gero kelio” 
“ Bet ka t u norėjai 
šakoti, kuomet Marinti* 
barszkino

Gali Imti labai svarbu da- 
” atsakiau.

laikraszczio
ma spaudimas, kad žinias apie 
visa szita invvki arba mažinti 
arba visai nieko nedėti.”

Nesistebiu, bet ka tu nori 
pasakyti, kad daroma spaudi
mas?“ 

4 i

kad jit* taip 
mes esame 

, t a n* Kraigis. 
man papa- 

pa-

4 4 

lyka,

4 4

“Ant musu 
redakcijos daro-

pa-Na, sziryt Laurent is 
szauke telefonu redaktorių ir 
pranesze, kad Klauziui nepa
tinka darbuote tūlo reporterio 

esą 
K ra i g i

Valio, kuris esą nusisamdęs 
detektyvą Kraigi pagelbėti 
žinių rinkti. O Laurentis turi 
sziokia tokia kontrole laikras/z- 
czio bendrovėje.”

Kraigis patylėjo valandėlė, 
paskui telefonu pasiszauke te
legrafo tania, kuriam inteike 
dvi telegramas. “Tai pakvie
timai Klauziui ir Grigui būti 
pas mane szi vakara, kartu su 
savo advokatais. Klauzius, ži
noma, atsives Laurenti, o Gri
gas jauna ir gyvu vaikina Aszi. 
Asz taip parasziau pakvieti
mus, kad jiems bus sunku atsi
sakyti. ’ ’
. .Apsidirbęs su savo reporte- 
ryste asz skubiai mecziausi pas 
Kraigi, kuri radau savo labo- 
fatorijojė derinant dvi plonas

Galima buvo pajausti, 
visi pasi 

susijudini u jausmu 
Kraigis, apsi 

reple

i b

'Pa vakarą pas* Kraigi susi 
rinko szeszi vyrai. Nežinoda
mas nieko, asz buvau ramus, 
taip, kaip ir kiti, tik daktaras 
Grigas kiek nervavosi, nors jo 
advokatas Aszis, ji ramino ir 
bandė palaikyti drąsą.

Jei Tamista, p. Klauzy, at
sisėst u t e su p. Laurencziu 
sztai szitoje pusėje kambario, o 
Dr. Grigas su p. Asziu anoje, o 
Valis vidury tarp jusu, tai asz 
manau, kad viskas eis puikinu
sia. Asz nujaueziu, kad man 
bepasakojant, jus, p. Grigas ir 
p. Klauzis,
su savo advokatais 
barnus dalvkns. () tas butu ne 
galima jei sėdėtumėte arti vie
nas kito. Taigi jei esate prisi
rengė, asz pradėsiu.’’

Kraigis pasidėjo maža, szvi 
niuo skrynute sau ant stalo ir 
pradėjo iszkilmingai ir rimtai:

“Szitoje .skrynutėje yra sub 
staneija, kuria gavau isz dul
kiu suszluotu Klauzienes kam 
bar v.”
kad musu kambary 
nore ir 
banga, kuomet 
moves pirsztmaitomis,
mis iszeme isz skrynutes stiklo 
vamzdeli, kuri atokiai nuo sa 
ves laikydamas mums parode. 
Vamzdelio dugne žibėjo skaid 
rus taszkelis spinduliu. Grigas 
pradėjo sznibždetis su savo ad
vokatu, o Klauzis su savo. Jie 
ta dare ir vėliaus beklausvda- 
mi Kraigio pasakojimu.

Joki pragariszka maszina
nėra baisesne už ta, kuria tu 
riu savo rankose,” 
gis. “Jei substancijos būti 
kiek (langiaus, tai mane neisz 
gydomai apdegintu. Ir tai, jei 
tik ilgiau taip arti prie jos pa- 
bueziau, skaudžiai apsidegin- 
uziau. Sztai, gerbiamieji, savo 
rankose laikau kaina moterisz- 
kosios grožės, ir del savo sau
gumo asz ja indesiu in skrynu
te.”

tarė Krai-
iri s.

r

MILIJONIERKA ISZTEKES UŽ VARGINGO ARTISTO.
mergi

žvilgėjimą 
pirktis gera 

y

‘Nežiūrint to, mes turėsi-

nos,
Sztai paveikslas panos Delloros Angi‘11, 19 metu 
kuri apbi.ike .‘>5 milijonus doleriu po mireziai savo dėdės 

21 metu, su- 
lllinojaus, su ku-

Jono \V. Gates, ir josios mylemo Lester Norris, 
mis vietinio graboriaus isz St. Charles, I Ilinojaus, su 
riuom neužilgio apsives. Pana Augeli aplaike net 40,00(1 gro- 
matu nuo jaunikiu isz visu daliu svieto, kurie atiduoda jiai 

juju dovana, nes tik myli jausavo szi rd i, bet visiems atsake 
na Norrisa.

‘ ' ~ T ~-- -------------- ------------------ .............................................. .... ..

kedamas po 35 dolerius už mi
ligramą. Apie ta pati laika p. 
Klauziene pradėjo gydytis pas 
X-spinduliu 
Yorke, 
įlinkus, labai 
kad pasekmėse

: r:turbiit, ir pirko per patikėtina 
agent a tuos szimta miligramu 
radio isz Londono firmos. Tas 

las in p. 
i, o iszskyrus moksli- Klauzienes lova kartu su dnl- 

nežvmus, 
darba 

tuo 
asz

P- 
su

speeialista New i radius buvo intept
I 1 1 • I t r > • i i

rotai kas žino, komis, kad jis Imtu 
radius spin- bet kad 

dūliai ir X-spinditlihi yra ly- vistiek
tas patogu- paežiu laiku kas 

nesakysiu t* 
Klauziene 
X-spinduliais, kad panaikinus 

spuogeli gadi-

gus. Su radiu tik 
inas, kad nereikia jokiu painiu 
ir dideliu aparatu, ir, be to, jo 
spinuHai eina lygia srove ir ne- 

X-spin<!uliai. 
ir odos abeji 

veikme.

kaip 
Bet ant kimo 
spinduliai turi lygia 
Keletą dienu priesz užsakymu, 
viename belgu laikraszty Eu
ropoje tilpo žinute apie nužu- 
lyma seno ir turtingo viengun- 

su pagelba radio 
ar X.-spinduliu. Iszkarto buvo ' 
manyta, kad Paleris mirė nuo 
apapleksijos, bet 
odos nekuriose vietose at
kreipė daktaru atyda ir jie isz- 
tyre, kad ta varsa paėjo nuo 
minėtu spinduliu. Asz prisimi
niau ta žinute, kuria insidejau 
galvon,

simaino, 
ant

i 
gi<>, Palerio,

keista varsa 
vietose

nes tikėjau, kad anks- 
eziau ar vėliau kokis Amerikos 
kriminalistas ta paezia metodą uiU pavartos. 11

esu iszekza- 
minaves Klauzienes kambarį. 
Ji man saki*, kad niekados in 
ji negrisz, nes ja kankina atsi
minimai apie nemigos naktis, 
kurias ten praleido. Tas, kartu 
su minėta žinute, 
minties, kad ir
spinduliu, vaitotų su krimina
li* inteneija? Bet kurie spindu
liai apsirgdino p. Klauziene 
dermatitu ir nervu suirimu: 
X, ar radio? Suprantama, kad 
X-spinduliai negalėjo to

negalima butu 
paslėpti p.

juos ga
rai, atkrei-

užveda ant 
ežia, ar butą

K ra i

mirt ina 
at Ii k t n.
savo

Beveik 
nors — 

kas — i nti k i no 
pasigydyt i

menkos vertes
minti jo.s grože*. Tas nukreiptu 
nuožvalga kitur.
skymo vargiai butu galima su
galvot i.

‘‘ Dabar asz turiu
inspeti, kad viskas, ka turėsi
te pasakyti, tai bus paskui teis- 

priesz Ta-

Bjauresnio

Pamištasfll

i n rod i ne jama 
Todėl

me
misiąs, i oitel asz ir prnszau 
jusn pirma pasitarti 
advokatais,
toliau ir atidengsiu tolimesnius 
daly kus,

4 4

tau isz szi tos lekcijos,

su savo 
pirm negu eisiu

4Taip ir man atrodo. Bet 
vistiek.

Mano pati dabai
divorsni,

t

Asz

senusiu deimantu 
ir todėl norėjo 
kiekybe radio druskos ?

4 4

me mesti užvesta priesz Grigą 
byla. Ta dalis musu pieno visai 
pasigadino dabar.

4 4

tikslą .atsiekiau,
esu laisvas.
negales prieszintis
Ji pati kalta kas nutiko. Ji pa
ti hipuole in pagamintus slas
tus.’

4 4

persiskyrimą, lengvai.
negalime mes szitam Kraigiui 
burnos uždaryti ?
nugalėtu

‘Tas teisybe, dabar
Bet ai

srauni

Jeigu jis ir 
nieko inrodyti, tai 

visgi vienas gandas tokiu da
lyku pasiekęs Tulkiones ausis 
butu jai labai nemalonus.’

‘Daryk ka nori, Laurenti.4 4

Tu žinai, ka tos vestu ves man 
Asz atmokėsiu tau vi

sas savo skolas ir viską.’
‘Darysiu viską ka galima, 

Jis tuoj sake su-

reiksz

4 4

Klaudžiau.
gryžsias. ’

Klaudžiaus veidas iszbalo, 
kuomet jis iszgirdo tuos savo 
pasznibždomis Laurenczio sa
kytus žodžius, 
jis suriko.
kaip melas! Asz tave in kalėji
mu pasodinsiu, ir tave, Gri
gai!”

4 4

ti, Tomistą, 
nuramino.

4 4 rn
“Tai melas, 

Kai niekas kitas

ir

nesikarszcziuo- 
szaltaj ji Kraigis 
Gerbiamas Lau

renti, ar nebutumeh 
paimti kas ten 
kreses guli P’

Laurentis pasilenki* ir isz- 
kele juodąją skrynute, o kartu 
ir dratus, kuriuos asz taip gud
riai buvau paslėpus tarpe as
los sudurimu.

niekas kitas,’’ tarė 
kaip ^paprastas in

strumentas vadinamas mikro- 
fonu.^ją brangus tuopii, kad 

baisa 
sykiu, 

sznibždomis
keliu sieksniu girdisi kaipo la
boj Aiszki kalbo. Taigi, ka To
mistus czia pasznibždomis kal
bėjote laike mano pasakojinuį,

Praszome

4 4

“Czia 
Kraigis,

pa didžia
szimfii

4 4

malonus 
už Ta m i stos

)

kitas,

taip, 
tarti

t. . sr „

kzbHziolika
kad;*pa-

žodžiai už
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Nusmioves pirszt mes, 
gis te.se toli aus.

asz kablegrama 
kad septynios sa- 

asmuo isz 
mi-
mo-

‘ ‘ Sziandien 
atsižinojau, 
vaitos atgal tūlas 
Amerikos užsisakė szimta
ligramu bromuoto radius.

Port Thomas, 
diena 
Wood f i 11, 
$10,000, apdraudimo gyvasties 
asekuracije ant $3,500 ir isz- 
moketa nameli už 
atsi ženklinimą 
švieti nėjo karoję. 
Persi) ingus

Ky. ,■ 
seržantas 

likos apdovanotu

užbaigė Kraigis.
Na, asz nieko naujo nema- 

” pa jno- 
kianeziai tarė Laurentis. '‘Ap
linkybių faktai rodo in Grigą 
ir vargiai prisaikintieji 
kita kalt įninka.”

“Asz atvykau, kad sužinoti 
nauju i n rodymu apii* niekszta, 
kuris mano žmonai atėmė gro
žybe*. bet vietoje to, turėjau isz- 
klausyti nuobodžia paskaita 
apie X ir radio spindulius. 
Ga.li Imti ka sakuti* buvo teisv- 
be, bet tas tik patvirtina mano 
minti. Grigas paskui gydo ma
no žmona namuose, pamatęs 

jo negabumas 
paskui ir sugal-

ras

ir man prasiszalihus, buvo gir
dėti aname kambary, kur sėdi 
mano stenografe ėmusi rekor- 

Tamistu sznibždejimosi. 
Klauziau ir Laurenti, 

galite skaityti save aresztuo- 
Policija neužilgo pribus. 

Tamis-

d a 
Taigi,

tais.
Ne, asz 
toms gvoltavoti, nes mes esame 
keturi priesz jus du.”

Isz “Vienvbes.

nepata rėžiau

pada-
nyti, kadangi 
buvę inneszti 
Klauzienes kambary 
minanti aparatu, 
piau dona* in radio spindulius. 
Prikalbinau tarnaitę kad ji 
permiegotu viena nakti ponios 
kambary. Jai spinduliai nega
lėtu amžinai pakenkti, nes 

laike.

ar

, pakenkti, 
veiktu tik trumpame 
Bet ir su pirma nakezia ji pra
dėjo skusties 
nervu suirimu.

“Sekanczia diena man pavy
ko suszluoti isz Klauzienes 
miegkambario visas dulkes su 
nauju valytojų, kuri asz pats 
nupirkau. Ir kas: isz tu dulkiu 
man komikas padaro koletą mi
ligramu radio druska!
jos yra szitoje skrynutėje ir 
asz jums jas parodžiau. Nerei
kia nei sakyti, kad tarnaite 
antra nokti miegojo gerai ir 
raini iii, kadangi jau nuodingu

nemiegojimu ir

Sztai

Užsimoka būti narsunu.
Ana

Samuelis substancijų nebuvo. 1 Viskas

jojo narsu 
paskutinėjo 

Generolas 
bukprįphžino,

Woodfill narsume atsižymėjo 
dratas prie keistokos juodos Į ant kariszku hhil^u geriause.

Dovanas inteike siidže McCook 
isz New Yorko. * *

skrynutes.
; “Kas czia?” paklausiau.

butu buvę gerai, bet tie asme
nys, kurie suinteresuoti szitoje 
byloje pradėjo veikti ir pava
rė tarnaite isz vietos.

“Dabar, szitame kambary, 
tarpo visu susirinkusiu asme
nų, tik trys tegalėjo ta sub
stancija lovon indeti. Vienas 
isz tu asmenų, matyti, turėjo 
koki nors stipru motyvą ir lau
ke pelno isz savo darbo. Jis,

namuose, 
žaizdas, kurias 
padare. Na,
vojo visai ja praszalinti, kad 
užmeezius pėdas savo netiku- 
mo.

Kraigis iszklause 
szaltai szita Klauzio kalba ir

Praszau man dovanoti, 
valandėlei

4 >

o

ramiai ir

tarė: “ 
asz turiu valandėlei apleisti 
kambarį. Asz tuoj sugrysziti?’

Jam iszejus Klauzis pradėjo 
su Laurencziu pasznibždomis 
kalbėtis. Kalbėjosi ir Aszis su 
savo klientu, ir turbūt ji rami
no. Kuomet Kraigis sugryžo, 
Klauzis jau sagstėsi žipona, 
rengdamas apleisti laboratori
ja, o*Laurentis buvo užsirūkęs 
nauja cigara. Rankose Kraigis 
turėjo raszorna knygele.

“Mano stenografe 
ai sz k i ai raszo,”

bent asz taip manau, 
rodamas jos rekordus asz ran
du daugeli indomiu faktu, ku
rie suindomins ir ’Pamištas ve-

gana
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Važiavau ana diena ant karuko 
Ne ilgai kelione užtruko, 

Ba tik isz Mahanojaus miesto, 
Skulk i no pavieto.

Mat važiavau in Szenadori, 
Pas pažinstama gaspadori, 

Da isz Lietuvos pažinsi a ma, 
Skilandi pas ji veždama.

Atsisėdus ant sėdynės, 
Prie jaunos merginos, 

Jsz pradžių nepažinau, 
Nes akuloriu

Savo
neturėjau, 

injauni kini i n szona
stuktelėjo,

Ka tokio kalbėjo, 
Isz pradžių net persigandau

Bet tuo nudžiugau,
Ba buvo tai lietuvaite, 

Patogi, bet kvaili mergaite, 
Papuoszu ant galvos turėjo, 

Žmonis isz juoku net drebėjo, 
Galvos ne buvo matyt, 

Net kaklo negalėjo iszlaikyt. 
Czeverykai nuo dvilekos coliu 

O ant nosies pora akuloriu, 
Bet kada savo žioti atidaro,
Tai net žmonis nuo dyvu 

burnas atidarė.
Ogi szirdeles plovoje, 

Ir kvailiojo!
Mislino kad asz nesupratau 

Ir nieko negirdėjau.
Ant galo atvažiavau in Sze 

nuderi, 
Iszlipo kokiam tai užkabori
Kur nuėjo, tai neregėjau, 

Bet jai to neužvydejau.
r

net žmonis

f

7

Tegul jaja nogla paima 
Tokia ižgama, 

Be sarmatos jokios, 
Ir merginoj tfiWos, 

Kita karta daugiau bus, 
Jeigu isz kvailumo nepabus.

Dabar tankui

PILIETYSTES KLIAS08.
* f *■* / . •

I )arho Departamento 
ralizacijos Biuras ka tik užbai
gi* žingeidu stafistiszka rapor
to, kuris parodo in vairiu tautu 
žmones, kuic lanko pilietystes 
kliasas per fiskaliszkus metus 

Raportai ini-
1,366 apieliiikes ir 7,476 

kliasas, su 2,269 dieninėms klia 
soms, ir 5,110 vakariniu kliasu, 
ir 77 kliasos neminėjo kada su
sirenka. Isz viso, kliasas lafike 
260,290 studentu nuo i n vairi u 
tautu.

Pirma vieta

Su v. Valstijose, 
ma

Na tu-

užeme Italai su 
37,142; amerikiecziu buvo 27,- 
594; rusu 25,718; lenku 24,357; 
rneksikieeziu 9,265; austriecziu 
<8,93(1; vengru 8,570; eekosloVa- 
ku 6.885; vokieezin 6,571; grai
ku 5,486; jugoslavu 4,296; szve 
du 3,671; rumunu 3,421; isz- 
panieuziu 3,199; ir 86 kitos 
tautos, kurios turėjo nuo 2,800 
studentu iki vieno.

Sekanezios tautos turėjo po 
viena studentą: Britu Quiania, 
Kanariszkos Salos, Karpatai,

Si beri ja, 
Sicilija, Guam Sala, Laplahdi- 
ja, Nova Scotia, 
ir Transylvania.

Ainerikiecziai 
kaipo czion gimė 
žuoli, 
vyrai, 
moterių, isz viso 9,085. Yra 
(langiaus amerikiecziu bet ne
buvo galima suskaityti, nes 
pirmiausia kliasos organizuo
tos del 
skaityta 9,784 
amerikiecziai.

Szitas raportas rodo didžiau
sia surasza kliasu, kurios spe
cialiai organizuotos pamokyti 
pilietystes reikalavimus ir Ang 
lu kalba. Tos vieszos mokyklos 
iszvien dirba su Darbo Depar
tamento Natūralizacijos Biuru. 
Kad nors raportai nepilni, bet 
iki sziam laikui geriausi. Virsz 
minėtas raportas inima 205,- 
507 isz 260,290 studentu, kas 
palieka 54,783 
sulig tautos.

Perėtais metais buvo 155,255 
studentai.

i dalinti 
kuriu tautos neduotos.

Suraszas 260,290 studentu 
szitose pilietystes kliasose del 
svetur - gimusiu parodo 144,- 
573 vyrus ir 78,570 moterių. 
Kitu 36,147 lytis

95,282 vyru ir moterių am
žius seka:

romanu 
3,199;

11 olandiszka, Indija,

Pietų Afrika

skaityti 
ar natų rali-

Buvo 3,745 czion
ir

ar

gimė
3,513 czion gimusiu 
isz viso

svetur - gimusiu. Su- 
naturalizuoti

nesuskaitytus

Isz tu 1064*44 pa- 
sulig tautu ir 48,611

ne pad uotas.

Vyrai Moterys
21 metu 14,890 10,621 

28,990 12,115 *
31 iki 50 metu 18,371

1,293 K 425
81

Iki
21 iki 30 metu

3 161
Apie 51 iki 60 metu 

Suvirsz 60 metu

— :GALAS:—
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335
63,879 31,403

—Foreign Language Infor.'Service.
Isz viso

KUR BUNA? 1

Paieszkau mano tikros sesers 
dukterų Petronėlės, Juzės ir 
Antoses Budraiczikiu, pirmiau 
gyveno Philadelphia, Pa. da
bar gyvena Detroit. Petronėle 
apsivedė su Sziinkum isz Kel
ines Para., Maneikiu Sodo. Mel 
džiu atsiszaukt ant adreso.

Mrs. K. Vaitkiene, 
669 N. 10th St., 

Philadelphia, Pa.

ant kamko 
važinėsiu,

Ir josios darbus sznipinesiu 
O tada duosiu, 

Ir nieko nesibijosiu, 
Terla josios iszlipysiu,

In laikraszti patalpysiu;
Look aut Seidi 
Maj fain leidi! 
# # #

viena triksa pasakysiu
Visiems czion ižda.inuosiu, 
Ohajui vyras su bobele susi- 

kivirezino, 
Už ka? tai ten žmonis žino. 
Visus langus stuboi iždauže, 
Ir bobelkai galva sudailže. 
Mat bobele norėjo isz namu 

pabėgti, 
Bet nebagele negalėjo suspėti 

Vyras boba pagriebė,
Su peiliu in pilvą rėžo, 

Tuojaus turėjo daktaru pa- 
szaukti,

Ir pilvą bobai suraukti, 
szimtinia daktarui 

užmokėjo,
Bet už piktu darba bobai at

mokėjo.
Gal bobelka dabar pamoki

nimu turus,
Dievobaimingai ir kriksz- 

czioniszkai apsiejs. # # #
Isz ten uubangojau in Miczi- 

gana,
Ten ir maeziau dyvu gana, 
Kelios bobos kelis dolerukus 

sudėjo,
Pargabeno namines 

pradėjo,
Po tam balsei pradėjo bartis 
Iszbe^iti ant stryto pradėjo 

pesžtis,
Geras Vaikinėlis atbangejo, 

Bobas perskirti norėjo.
Viena boba stiklą pagriebė, 

Tn veidą vaikinui belde, 
Ant galo paliemonas pasirodė 

Biedna vaikina in džela nu
vedė.

Ant rytojaus vaikinas 
dol. užmokėjo,

Angliszkai neipokejo, todėl 
iszsiteįsint negalėjo.

(21)

draugu Antano 
Semeiio isz Meteliu Para., 
Barcziu Kaimo ir Jono Rudai- 
ežio. Tegul atsiszaukia ant 
adreso.

A. G. BerųaskaS
59 Sheridan St., 

Wilkes - Barre, Pa.

Paieszkau 
isz Meteliu

Pati nužudyto kunigo. .
New Brunswick, N. J. — To

mis dienomis ejna 
nužudinima kun.
mylemos Mrs. Mills, pati za-

teismas už 
Hali j r jojo

jis: kristijono kuria kun. ^all la
bai mylėjo. Kaip pasirodo tai 
teismas dings be jokios pasek- 

Paveikslas parodo pa
kuria visi nu- 

liaus, kuomet byla, eis teisme, žiuri kaipo žadintoja savo vy-

tarė
4 4 Bežiu-

ineš.
ežia kun. Hali

ir

ir gerti

Pegul atsiszaukia ant

Bet sztai ant paežio galo yra 
labai indomus sakinys, pave
lykite man ji perskaityti. Sztai 
jis:

Na, jis gana gabus, betii i

jis nieko negali priesz mane in- 
rodyti, ar no F

“ ‘Nieko, jeigu negaus to 
agento, pas kuri pirkai,radiu.’

“ ‘Bet jis nieko tau nepa
kenks: Kaip jis galės tavo pa
žinti, kuomet buvai apsirėdęs 
kaipo pirkėjas deimantu, kuris 
surado, kad radius pittaiso pa-

ro ir jojo milemos.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Giliause vieta’ mariosia*
VI 11144 14OV V IVVIl 1VJK7KI,

randasi Pači f i ko mariosia, tu
rinti 32,089 pėdu gilumos.

* Amerike mokina 35,257 
miniszkos pampinėsiu moks
lai hesia arti du » milijonus ka
ta! ik is^ku vaiku.

New Yorke ana. diena li-

♦ •

*
kos parduota 30-centine marke 
isz 1869 meto už $1,750.

I

2?

Asz Morta Daradauskiute po 
vyru Tarasevicziene paieszkau 
mano broli Juozą Daradauska 
paeinantis isz Ziuroniu Kaimo 
Barbiersku Para., Suvalkų 

Meldžiu atsiszaukt po 
adresu.

Morta Tarasevicziene, 
109 Valley St.,

Pittston, Pa.

Para
Red.

(2t)

Szimot garsinga Stand
ard Oil kompanijų iszmokejo 
savo szerininkams 129,039,865 
milijonus doleriu procento už- 

( darbio ant indetu pinigu.
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CAPITAL STOCK H25.000.M •
Banio* Ir ProHts A53«J<e.6O

’Moliam* antra procentą ivnt sudėtu 
ftaiCU. Procentą pridedani* prie Jns 
Maišu i Sausio Ir 1 Llepop ncpal- 
>MAt ar atOMzat parodyt .<ny*uto. 
ar ne. Mea norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu t)*nkar ne- 
ipaisant ar mažas ar didelis.
’ Bankas adaras nuo 9 ryte :kl 3 
!poplet. Subatomte 9 ryte Iki 12 va].
I ’ 1 " 1 i » k-s

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUTISZKAS GRARORIUS 

IR BAIDAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preko, Teipgi pri
stato automobilius visokiems relka- 

* tams.
Parduodu visokius paminklus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

A—

8AULE. <♦* >

¥•žJiniioB Vietines 
f 

Tik 
Kaledin

— ^Laikas ir žmoigaus 
vastis

tris sanvaites iki

gy- 
plauke kaip upe, bet 

niekad, praleistas laibzas ir gy
vuli inur, dienos nesugryžta.

— Reiny ežioje 
Nekalto

J Marijos. Taja’'diėrih bažnyczc

pripuola
’Prasidėjimo Szv. P.

kasvk-

jiavelina valgyt mėfeti. Ketver
to pasninko nėra, bet kas nori 
tus gali prlšninkaut petnyozioje 
del sveikatos.

— North Mahanoy
losią likos| inspirtas per mula 
Juozus Povilaitis. Gydosi Ash- 
lando ligo'.iliutijo. ' 1

— Czedinkite vandeni, nes 
prūdai jau knnia visai iszdžiu- 

Dideliam prūde randasi
] vamiens tik apie desziints pe- 
| du.

* I via.

Pranta smivaite kum 
Czesna surėžo sekanezes pore
les mazgu moterystes: Charles 

su p. Darata Rut-

san vaite

Brecker
kauckiute: •Charles Gulden isz 

Anele Zelviu- 
to; Ldward; Pollack su Katha-t

sl rine Stanke’vicziute.
geldžete investi 
stabas, tai jum 

ir nebran-

St. Nicolas ;sn p.

. I

— Jeigu
elekt rika
i lives gera l saiigei

Baczkauskas,
JV. MaJia.uyoy Avė. Isz dar

bo busite užganadytais kaip ir 
kiti žmonis, ka davė elektriką

i n

gei Florijonas
313
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NEDĖLIOS RYTAS.

Thanksgiving 
paszvenf iuiinas

Day atsi
buvo paszvenf iuiinas dalis 
nauju‘ Auszros Variu kapiniu. 
Szventino kum Dumczius isz 
Minersville, o kun. Karalius isz 
Coaldale pasakė puiku 
mokslą. Paszventiuime daliba- 
vo sekantieji kunigai: Pautic- 
nius, Norbutas isz Shenadorio, 
Valancziuuas isz Girardville,

Baku-

Tikras atsitikimas vyro, kuris 
sugryžo namo anksti ryta.

pu-

— Boba, sakau tau teisin
gai, pastatyk szluota kampe ir 
nedaryk sziadien velnevos, ar 
žinai kelinta jau valanda?! jau 
antra po pusiaunakt.... kaip 
mane gyva matai....
greitai laikas bėga; rodos, kad 
tik iszejau isz namu....

kad asz
Boba! užsistanu- 

mehioji du
kart... kaip tave myliu. Ne es- 

turiu tik... lai

Kaip tai

jimot! Prislegiu tau milema 
Onuk, jog jeigu da. karta pa
ims mane pagunda, tai ejsi- 
me abudu.... Ten bus Vladas, 
Juozas, Jonas Antanas — na, ir 
mes abudu.

— Szirdžiuk da.
Burbono munszaines.
gardi po paraliu, .dityk ir man 
gurkszncli 1

užtrauk
O kad

isz Girardville 
Czesna Mhhanoy City,

Rasziutis St. 
Clair, Bartuszka Mt. Carmel 
Dabinis Shamokin, 
New Piladclphia ir 
Tamaqua.

— ‘ Ana 
KftHi’ilškis 
sužeista žmogų, 
kelis dūrinius nuo 
liau dažinota,' buk 
Patrikas Ryan, kuris turi juo
da praejte. Manoma, buk Pat- 
rikelis užklupo ant ojnanuzio 
žmogaus tiksle apipleszimo, o 

, už-

nas Frackvilles J

Mozūras
Gudaitis

Henri kisdiena
rado arti kapiniu 

kuris turėjo 
peilio. Vė
tai ajriszis

užkluptojas gyhesi peiliu 
duodamas peiliu kelis pavojin
gus žaidulius.

Benas
hiiesto, H. Dulkis ir Chas. Dun- 

likos su- 
už kon- 

rado 
kuri 
pas-

GuŽinskas isz

' can isz Filadelfijos,
imtais per steitinius 
trabauda. pas kuriuos 
150 galonu 
konfiskavo.
tatyti po $1,000 kaucijos kož-

pas 
alkoholiaus,
Kalt in inkai

nas.
801 E. Pine SU Mahanoy City. Pa. j jnV(>sti per ,sa\'o tautieti.

— ‘Sakai 
girtuoklis... 
vyk ka sakai, nes

senas

mm seniu, 
velnei paima 
turiu... tai mano metai, niekam 
nepavogiau — o girtuokliu 
teipgi ne esmių, tik truputi su 
draugais ižgeriau. Juk žmogus 
ne szventas... ba jeigu butau 
szventas, tai nesedecziau prie 
kurpaliaus tiktai danguje...

— Onuk, paliauk!... pasto
lio tok is.

Gerti 
geriau — neužgincziiiu, bet ir 

neužmirszau... Aha!
duosiu

ba
... kiek turiu, tai

tyk szluota, juk asz
Va, ka tau a.tnesziau...

• » v • ♦ l

apie tave 
esi akyva?

1

Palauk...
nebijok. — Ncdele...
nuėjau pas barberi idant mane 
apezystytu, o reikė žinot, kad 
pas goriausi, 
Juozą

J

Isz rvto
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— F, W. S. B.

V

is
Vyras. — Ar žinai Magdute, 

sziandie 
užsidek ka nors ant krutinės.

“nupaude-
ja net tris sykius.

labai szalta. Geriau

Pati. — Asz jau 
ra va u ”

•i

Jus Kūdikio Augimas 
Plikiausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto

Jeigu jūs žindote savo kūdiki ir Jeigu 
įji.H atsakančiai neauga ir nodilcteja, 
tAi aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

jis atsakančiai neauga

T >

JtUu.,.

EAGLE BRAND
{CONDTJiSBO MILK)

■ ’ U" ■ 1 atsitikimuofiO outelkia kiekvienai
motinai gerausią progą suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir stiprėtų.

Hklrpkite titą pagarsinimą Ir pa- 
fdųnkilc į The Borden (Jo., New 
York Ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie
tuviu kalboj visai veltui, taipgi ir 
puikią kūdikių knygą.
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juocyuKis.
Lietu vlszkas Kriauczius. i

Pasiuva visokius Siutus ir Overko-
tus ir Jrz

noro

1 »v

_ t f _ _

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

___ $____
Nori kad taupytuniet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartuMet taupinimo ar Czckiu 

skyrių. Ji gali j^mis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jcszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$—•

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

LEON ECKERT,.VtcĮj-Prcz.
J. II. GARRAHAN, W. F. RYNJČIEVICZIA, P. Č. FENTON/

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.'ė

I
musu 

po tam

nuejaii ant 
buvo Vladas, zgeležinkelis 

‘‘mainieriu 
kuris ejs isz Shenado- 

Raven Run kaSvklas.

—' Kaidingo 
nuo I Dec.

? t

inklire10 Gruodžio, 
va-

— Nedėliojo.
puti sides k e t u resd e«z i m t s 
landų pamaldos lietuviszkoje 
bažnyczioje Szv. Juozapo. 
Daug svetimu kunigu likos nž- 
praszyta per p ra basttcziu.

Juozas Kochanauskas 
isz Readingo lankeli pas gimi-

ti... ir szitan• tww ••• • • MB« V»11M • • • • • • 11U

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

! Apdraudžlu (Inszurlniu) Namus,
• Tavoms. Naminius Rakandus, 
I nuo Ugnies.
! Geriausiose Kompanijose

t

E

K
$1.45.

Sir> W. Mahanoy Ave, Mahanoy City| ■ ncs jr patinstamus Malianojuje
__________________________________________________  ...... _______• • . . . . . .

^ttartvitf •>*•«« ii «m»it itiniinHiiuiii n hiihiii h »•••••.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 

GRABORICS MAHANOY CITY, FA.

i ir Shenadorije.

beth, N. J. lankosi pas savo gi-
G. Yurches isž

Gilbert one ir 
f 4 A

Eliza-

mines 
progos atlankė 
dvste.

prie tos 
Saules 1 T re-

t re i na 
rio in
Trūkis sustos pakolije prie vi
su stoeziu imti darbininkus in 
darba, 18 tikietu parduos už

Trūkis apleidže Szena-
dori kas rytas 5:45 valanda.

Moten* vardu Janulvvi- 
cziene, gyvenanti po. No. 3201,/2 
E. Centre ulyczios, likos baiseį 

sa vo 
Kaimynas 
kelis szonkau-

visi kalbėjome apie 
veikalus, kares h

musu moterėlėms. Teip 
buvo ten Vladas.ten

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu, Vcseliju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
»>£0 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.1

■ 1^- . ---------------- ---------------------------------------

Lieti visikas Graborlai

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motere.

Prieinamos prekes.

West Spruce Street 
, MAHANOY CITY, TA.

Bell Telophonas No. 149

CH AS

— Daugelis 
mieste, kurie 
ant

žinomu musu 
pirko

S.S.
pajus” 

sžtojro 
nes koni-

i <

ba pas 
Unkerevicziu,

nuėjau in bažnyczia, juk Nede- 
le; po misziu 
stiklelio... Ten
Juozas, Jonas, Antanas ir ki-

Viens užfundino, kits už- 
fundino, 
paarpijos 
kaip uždirbti pinigu idant i ii- 
ii kt i
szirdele, 
Juozas, Jonas Antanas ir kiti 
na ir asz. T 
užfundino ir asz fundinau.
1 — Szirdžiuk! sakau tau ne
keik, pastatyk szluota. Matai 
ka tau atnesžiau... žiūrėk pui
kiausios munszrtines ka iszva- 
re Burbonas. Matai, asz neto- 
kis... Kur tik asz ejnu, apie ta- 

0 ka matai,

1

Pas už fund i no, kits
pagal naujausia mada 

geriausio inaterijolio pagal 
Senus pataisau ir 

Jszprosijttu ir padarau luiip naujus. 
_1 gvprantuojanias ir 

busitb'visame užganėdinti.

D. F. GUINAN, Sek. Kasljcrlus
I * *

kostumeriaus.
t

;51ano -darbas 
T---'**- -
102 f\ Centre St. SHENANDOAH.

kaimvna
su-

suplakta 
laike barnio, 
lauže moteriai
liūs ir szoip pamelinavo kuna.

Sinkeviczius 48

per

i

t

«

—■ t J onas 
metu farmeris isz Kingtono, o
kuris gyvena ėzioiiais aut
AV. Llovd uli. kur turi sztora 

likos pavojingai 
r.

ve ncužnlirsztu.
tai fain namirie’! Da karta pa
trauk szirdele, matai kaip 
gardi... da kaila anioleli!

— Nori žinot kaip tai bu- 
yo... Graudu kad ir tu tenai ne
buvai...
Jonas ir

«
užde ji mb S

Į sziadien nerimau,įe.
panije innesze in suda. buk yra
subankrutįnus. Kaip bus su iri- sužeistas važiuodamas isz fan 
dėtais pinigais tai nežine.
riause nuo tokiu 
liūtis ka notoliause,

j būna isz kitur siulindami žmo-
; nim visokius szerus su dideleis 
procentais.

— Albertas
gyvenantis

Market ulvezios 
tas in 
syk losią.

— Ona Rėkiaieziute iszke-
’liavo in Filadelfije kur moky
sis ant norses Jefferson ligon- 
buteje.

—- Sztorninkas Louis Wal
la u er užmusze Shenadorije Fi- 
lipa Pesrocka, 40 metu, su a.u- 
tomobilium, praejta Ketverge 
kada važiavo namo.

— Ant atejnanczio konsul- 
monu susirinkimo ketina mies
to gaspadorei “iszskalbt” mu
su palicije. Nekuriems bus la-

I bai karszta.
Subatos ryta ugnis, kilo

Moreos

Ge-
zmomu sza-

kurie pri-

I

' ežius,
Ka spora vi- 

> ant East 
likos sužeis- 

gaiva laiko darbo ka-

turi sztora matai
ir buezeme,

Arti Locust kalno
‘ 1'

♦>

mos namo.
arklei pasibaidė ir iszmete Siip
kevieziu kuris insipainiojas ii^

trauktas keliollvadeles likos 
ka szimtu mastu. Automobi
listas užtiko ji gulinti be žado 
ir atvožė in miestą. Dr. Patri
kas apžiurėjo sužeistąjį, kuris 
randasi dideliam pavojuje.

Buvo Vladas, Juozas 
Antanas na ir asZ...

Kada, iszsigerom 
fluvažiavom su bambiliu in 
Leiksaida.

— Kaip tave myliu neme- 
Buvo Vladas

po kalejria

tuoju!
Jonas, Antanas ir asz...

♦i*

■ ■» .. ■“ *

Geras Tavoras
X
•X

I" XV Y

S. r A K H L E Y
Beal Estate Agent
Jeigu norite pirkt! ar parduot! Stubas, 

mes galime Jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame

* randas Ir telp toliaus.
838 W. Centre St« Mnhanoy City. Fa.

Notary Public

TvIrcziAUBla LletaTlszka
0 A rt K A. -4-

Dldele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.

‘Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Saukoje negali pražūti. Pri
imu pinigus aauglam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytoms 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas-daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
gtsaklma. Adrosavoklte:

V. LAPINSKAS
801 W. Mnbanoy Avė 

MAHANOY CITY,
t

FA.

Mikolo
BrookIvnė

— Lietuviszkoje Szv. Jur
gio bažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes Adolfas Ho
ran su p. Alice Andris. Teipgi 
Jonas Novitski su pi Mare 
Chapley.

su p.

J uozas. 
Tas už- 

fundino, ans užfundino. Atme
nu, jog ant mano laikrodėlio 
buvo jau treczia valanda.

— Szirdžiuk, tik tu pasta
tyk in kampa szluota, para
gauk da
miines... anioliszkas 
ar ne szirdžiuk?
gurkszneli...

f X Padare varda Guinano Sztoruj
t ■■ ■

b
4MM

X 
*♦*

Gilberton, Pa. — Praejta Se
reda, Boston Run kasyklosia 
likos užniusztas Ignotas Du- 
bauckas 53 metu, ant kurio na
ivi t o dideli^' szmotas anglies 

’Mike timberavimo. Lavonatimberavimo. Lavona 
.nuvožė pas Czerkevicziu kur 
velionis radosi ant burdo. Du- 
bauckas kitados dirbo pas

tos Burbonines na
ge rymas, 
užtraukda

į-urkszheli...
— Kada atsipeikėjau, ra-

j u

■ ■ I 

4

4 r
M

Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu. f J6 u* %

■J

name Mikolo Bražuskio 
‘‘Brooklvnė” skersai 
kaimelio, ir staigai prasiplati
no ant kitu namu. Keturios 
szeimynos iždege. Williamsu, 
Bražuskio, Steinskiu ir Brins- 
ko. Namai priguli prie anglines 
kompanijos.

4- Ci.<L J. * --

Pasiukevicziehe, motina Jono 
23 South D 

Velione turėjo 69 metus, 
Amerika apie 20

Czerkevicziu, kada tasai laike 
sztora Gilbertone^ Velionis pri
gulėjo prie Szv. Ludviko pa
rapijos. Giminiu jokiu nepali
ko bet prieteliu ir pažystamu 
daug, kurie apgailestauje la
bai staiga mirti savo draugo.

• .. . *  
‘ Girardville, Pa.

kurie

dausi po krumu, ant žoles. Ziu- 
rau, menulis szvieczia, didelis 
kaip skaurada; Sedome in 
bainbiliu ir dūi namo. Kelionė
je sustojome ant Veselkos prie 
Kast End parko ir inejome in 
vidų. Visi szoka ir linksmina
si, ir mes pagriebė po morgi- 
ea pradėjom szokti ir turėjome 
fain tajm,...

— Susimildama 
nedurnavok... Pažystu asz savo 
unara ir nebile su 
kau...
gali rytoj paklausti

Sedome

szirdžiuk

i ■■

Enamelas netruks nei nesilups.
Mažiau kasztuos pataisymai

ii;.
r ■

Mažiau kaaztuos pataisymai, už tai k ■ i < i j • »e« ■ e ■ .""’C **;'’* "I ***ad yra padirbti isz geriausio ir (Iru? 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
gefjausius niekanikus. Toksai peczius 
turi but geras.

t
t

•MM M

♦

X x
i
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Pasiukevicziaus, 
uli. 
pribuvo in 
metu adgaL Paliko su n u J oną 
mieste, ’Antanu Rumforde 
Maine ir dukteria1 SM iheVsv i lie. 
Bažnytines phiiilildos i atsibus 
Utaminko rytfi',1 o iBi'na palai
dos Minersville aut Sžv. Jurr 
gio kapiniu.

— Da tokios sausumos ne 
buvo in laika szimta metu, ko
kia teby.riam laike vieszpatau- 
je po visas .Suv. Valst. Musu 
miesto prūdai konia tuszti. I

I

. Kas tai yla namas? Yra 
way, Bbx D, Brooklyn, N. x. ranaudo-vieta, kur motore dirba 20

*

DR. JUOZAS J. AUSTEI 
(Lietumis)

Bumais Daktaras Karlumcn-
sje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai.,

12 Ug 2 popiet., 6 lig
9 vakare.
11S E, Coal SU Sbenandoah.

rytt.
Bell Tel. 359-R.

GERA PROGA PLIKIAMS! 
II -----------

Arablszka Mostls yra tikrai pasek
minga Ir kas prlflluns keliolika stom- 
pu Ir savo adre/a tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant 8zlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad-

kite Ibz užlos progos visi kurie yra 
pue-p'Jkial arba visa! yra nuplikta, t.t.

j‘ Girardville, Pa. — Eager 
t Subato’s rytu mirė Katre kasyklosia turėjo stebuklinga 

iszsiginlbejima • 
mirties 
ežius isz Connertouo. 
szmotas akmens 
virszaus, puldamas kelis colius 
nuo Czesn’avicziaus galvos, su- 
teszkinddnias tik kb'jos piršz- 
lus, kuriuos daktarai turėjo 

akmuo kri- 
suteszkinias

’Antanu

*

valandų ant dienos.

O

• nuo baisios 
Florijonas Czesna vi- 

Didelis 
nukrito nuo

teszkinddhias tik kbjos pi

inipjaut? Kad butu 
tęs areziau, butu 

gyvastį.žmogeliui

Frackville, Pa. Petrukas, 
.10 metu suneljs Petro Hrbono, 
mirė Asldando ligonbutije po 
operacijai pendesaitis.

— Lietuvei pradgdą
vuoti ęzionais visame nepasi
duoda m r d idesu ioinS ■ a pigar- 
doins.

gy-

f 5 •

kuom szo- 
Kompanije buvo fain, 

”. Juozo... 
Nepamenu kas toliau atsitiko..
tik tiek, jog girdėjau riksmus, 
rodos vanduo, rodos ka toki in- 
tnete in krikia ir kaip pasiju
tau visas szlapes, truputi atsi- 
inėnu, rodos rėžiau kam in gal
va su akmeniu, pe tam pajutau 
kaip mane Jcas sodino in bam-

i A
❖ Moterems Pluszinei, Kailinei

I 

ti

h •

biliu, atvežę prie namo kalbe- ♦*♦ 
dainas: uDabar jau pats gali ♦Js< i Dabar jau pats gali
in'ejti, nes asz ne ojsiu in vidų, 
ha tavo boba mane papiksy- 

— Matai szirdžiuk
tavęs bijosi, porints vyras 
kaip aržuolas!

— Onuk,. szirdžiuk
manės no keik, pastatyk szl
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Atrasite kad Guinano kotai ilgiause/nesziojasi.
Gera ta vora visada apsimoka pirkti.
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Gal ir (langiaus mh 
nesziošite musu kąttis.
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Gaunate naujausios mados kotus. LUBzli*
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tą in k limpa,.. Sugricszinau, 
muszuosi in krutino: mano kal
te! meakulpa! ^rieszninkas es-
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Sugricszinau

iiiAIi!“Kas isz įpus teisingils? 
Dieve piano kas yra be nuside-
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GUINAN 201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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