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Isz Amerikos
Pavogė jojo paezia ir vaikus — 

Apjako isz geUesties; ap
skundė ant $20,000.

New York, 
gailesezio per 
pa ežios ir 
riuos jam paveržė k itas, M i ko

jas Osienaka
džiotoja Povyla Snioleka ant 
20 tukstaneziu doleriu ir jam 
sūdąs pripažino taja suma su

• jum
I laneszla

\
A pja k ias 

netekimą 
ketiniu vaiku, ku

apsknude

kad 
langiau

*

nuo 
sa v< >

siiva-

negaleji 
už

privedė 11 c regi

gailesezia, 
duoti ( 
skriauda.

Mažas vaikas
Osienaka prie prisiegos. Sake 
jisai, buk apsivedė 1917 
Smolckas in kelis metus į 
sivi'dimiii pradėjo 
jojo paezia idant
bėgtu 1921 mele ant ko nelaba 
motere sntiko. Po

Ulei (>. 
»o ap- 

pri kall»i net 
u jimm pa-
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Nužudė savo paezes kad 
nemokėjo virti.

James l)e Jov,('hieago.

isz LIETO ISZKv jsz Lietuvos.

ivzboirimui ' 
paczio> su prielaidiniu. žmoge j 
lis koiiia kožna diena verkdavo | 
isz nuliūdimo ir gailesti 
ko visiszkai apjako.

e>. !l llo 
už 1 a i už

vedi* skunda prieszais Snioleka 
ir suda-< 
suma.

pripažino jam

Ant atminties Arizonos
narsunu.

ISZ VISU SZALIU I

KAIMELIU.
........ . ............... 111

Hazleton, Pa. 4- 
nes 
kalni ejna kaniiogeriatisia, nuo 
kada pribuvo apimli parapijų 
• Ia rbsziis 
Si ruezkus, 
raitė rankoves 

< la rbo. 
vaikuezins skait vt i 
I Jei nviszkai.

27 
jisai 

iszszoko

• « v • •met u. prisipazimas, jog
/’*“• ''a,

kaneelarijos mm 
o nžsimuszdamas 

Jeigu poniutes De

nužudo

Vagis, vagiu lyg smert.
Kada kunigas ('. 

mirsztant i
i žmogu pas kuri likos pakvies-* 
j tas parengti ji ant amžinos ke-

Pasiutus užvydele — nudure 
savo prieszininke ant smert.

\'arni<mys, Vilu.
Pri(‘sz.
v ieu< >s poros 
gaus diena ai (‘jo

1

I
I

1
t-

V
.t

—

Jaunas raitelis kuris pralenkė

k? (I 4 > •

I.ondoii. - 
ill. Vine, atėjo pas

:>l

(’zioiiait i-
Lielnviszkos parapijos vei

savo pa czia 
isz policijos
1 reczio laipsni 
ant vietos.
Joy ir Freda Potenza bu) u pa 

geriau paganys I vai 
tai neimi u sziadien po že- 
gal gyvenia su savo vy 

rais sutaikoje i r meilėje. Bet 
tos dvi poniutes laivo dideles 
tingines ir nesiriipino savu vy 
rams pritaikyt valgius, o vyrai 
to baisei nekenezia 
iii pasiutimu.

Potenza
palicijei Imk nužudė 
ežia už lai, kad jam nepaga 
mindavo pnsryeziu. už ka jaja 

j niiszove ant smert ir siižeid 
josios sės u t ia.

De .Joy matyt buvo baisei 
I iusiutes, nes negana 
! pjovė savo paežiai gerkle 

<>• ausies. bet iszdlire

sislengia 
gins, 
Ine ir

ir inpnola

teipgi - prisipažino 
savo pa

I
Milerį

mat vi
kad

< >

per
nuo

Albertas Beer, per 2S melus r
radėjo 

pravardes žuvusiu kareiviu isz 
o> kurie dalybavo karo- 

i>zkaK ant Wa
t ov \ Io, Wash i ngto

akmendaužis

pilna ' A rizoii
I je. Pravarde
I
sliingtoiio

Užvydi motere nužudė tarna ir . D. t'
norėjo nužudyt motere savo 

m vlomnmylemo.
Vanda Stt ’hictigo. \’anda Stopa, ad

vokate ir mokyta motere, 
gavo in narna 
dydama tania, 
norėjo iideist in vidų ir Imtu ta 
pati padori is 
czia, i 
rojo nusiduot iii kaneelarije 
Smitho idant ji nužudyti. Vau 
(

Y. SmitIi. nužn 
kuris jaja ne

i su Smitho pa 
bet nepalaikė. Po tam no- 
nusiduot

;ausies Iv
Užkirsti I ia* P‘‘ilin nkis ir supjaustė bai-

a Ilsies,

sei visa kana.
Turėjo už daug vaiku, pri

verstas buvo vogti.
Detroit, Mich.

11

k u ideas 
k u r i -

i r

Szimanas 
tuojaiis už- 
embsi prie

Dabar pradėjo mokyti

apsk r. - 
iizga\(*nias turėjo Imli 

jungtuves. Tur 
juodu krau- 

tnven pirklį reikalingu jungtu 
veins daiklti.

lioms, isztiese
rankas ramino

1 *
aI

'■'I
1
i:w

';ll41

ant mirsztan- 
.(•zio rankas ramino ji ir mel- 
Į dėsi užjojo duszia, pajuto, kad 
mirsztantis pradėjo prie jojo 
grabalinoti, po tam ka toki pa 
slejie po paduszka. Po valan- 

| dėlei ligonis mirė. Kunigas per 
5 vintas, ka mirsztantis paslėpė 

pd paduszka, ir tame laike už- 
temiiio kad jo lenciūgėlis ka
boje*. Pakiszes ranka po padusz 
ka rado savo ziegoreli, 

į jam mirsztantis atkabino.
Tai tau mylintis vyras.

- Ana diena Hau

Tnotarpn in ta 
nu

guitu, kuria tas vaikinas buvo 
pernai metais vest i. I)ahar ji 
nai matydama, kad jis kita ve- 
da, negalėjo 1 vert i pavydu ir 
atsinesznisi vitrivolio kliuste- 
rejo, tam vaikino iii akis, bet 
laimi?, kad vaikinas greit pa 

įsisuko ir labai nesužeid<‘. Mer-
L.ž tai kad

f 11

ir i'iszvti ! I<rau1 n ve iuejo kita n
Ihibar sumanyta 

parengti ant naudos parapiji 
Lietu v iszk a pokyliu 

bus parengtas 1 diena 
ant kurio yra užkvie 

cziami atsilankyti visi parapi
jiniai ir aplhikinei I net uvei.

ba 1 i n a rl 
kuris 
< ivgnži < i

>S

»a
'"ir

i
' h

Tamaqua, Pa. 
1 lll’(*jo 
gorima, likos 
svs Milbida.

gaite tai padariusi norėjo pas
uždrausta

areszla vot i Sta-
Petras Pa tos ir 

Petras Sinkeviczius ir pastaty
ti po tuksianti doleriu kauci
jos lyg teismui.

l’inezotini I"'1"'1'. I"'1 .'itsipeikejes ir pyk-
(*zin paszdes vaikinas pavijęs 
ja prie duiu smeige jai peiliu 
kaklam 
kaklo pusėj.

\aikina policija suėmė.

Peilis iszblindo kito 
Mergaite tuojau

.. .......... . ■■■■ >»

Mount Carmel, Pa.
zas Labo\ ski,

mirė.
i Tai tau ir vestuve>

- Juo
di! metu, likos

senus.
Pranukas Sommer isz ....

ington, I). <nori nt s t uri \ 
d ‘ 
dimii

isz Wash I
( »s 

h‘szimt> iu(^ u b(‘t pralenkė jo ' 
--- 1 senesnius žmonis, 

damas per tvora desziml 
du ir

Berlimis

kuri
jįjį 
f i

!k
I

" i

I t
.-zok. į Schaefer važiuodamas in Potts 

! dama su savo paeziule, terp ju-
i>z< Ia c • 

prastus szposus ant arklio.
k i I o k i 11 s

* 
pe

1 j n kilo barnis. į'll
i iiii 

i
Schaefer is pra- 

Įiacziulesa v o smaugt

*

Į
„t

Reiketu ir su žydais panaszei 
pasielgti.

Rok iszk i s. 
korė.)
žiauriai clgyisi

Įauga vagonoVilkai neduoda ramybes 
žmonim.

But rimonys, 
--- Czia insiveise 
Žmonėms baisu

nepa
i <L*J<>
abiem rankom. Kada jau kru
tinėjo moteres sustojo kvapas, 
vvras atidaręs
iszmete moteria isz trūkio. Ge- 

o tarnas surado moteria 
terp dvieju keliu, nes teip bu- 

nupuolus gilukninkai, jog 
praėjo keli t rūkei, bet mo 

Motere It
in ligonlmti o

sužeistas eksplozijoi gaza Nata 
lios kasiklosia. Likos nuvežtas 
iii Ashlando ligonlmti.

Icžkel iI
♦
I
I

| žmogum Imv
")2 metu, bet jojo t n ri as susidė
jo isz 
'•iuo>

Turi ingu 
Jonas Pietela,

1 dos 
daug vilku, 
iszeiti nakti

apsk r.
1 t

vo
nors
teres ncdalipstejo.
kos nugabenta i
vyra aresztavojo.
Lenkai parduoda anglikams 

girrias. f
— Lenkija pasi- 

konlrakla su yiena ang-

*
1

■

■

* ir net diena kur nors in misz-Vagis įWilkes-Barre, Pa. 
Panedelio nakti 
Szv. 'Trejybes lietuviu

Bezdžionka susidraugavo 
su kiaulėms.

I ‘epll bl |e, K a 11 S. i
farmerio

I

>cptyiiiolikos vaiku, kii- 
susilauk''

bet kitokio tūrio i icl u -
)

t ei p 
per ka In

ka. Nešimai 
važiavo
J nrgionysna.

žmogelis. t varnas
isz Strielcziu sodžiaus 

Ten yra nedau- 
Zmogelio 

ba id vi is ir

n įsiveržė m 
bažny- 

czia ir iszplesze isz d< žutes pi- 
iiligus, kurie buvo skiriami pa- 

Spejama, kad toj

(‘ ‘ Vienybes 
\ i(‘iniai žvdni labai

su gyvuliais, 
kad pamaezus ju apsiejimu vi
siems metams padaro-nemalo- 
naus inspudžio. Mažiausiai! ve 
žirneliu, be jokios tvarkos su
krauna apie 15 telinkii, ir taip 
juos veža, tai nežiūri, kad vie
no kojos velkasi žeme, kito gal 
va. Arba vėl, superka lėliukus 
ir meta tiesiog purvynėm ir to
kias dideles krūvas ju prikrau
na, kad gyvulėliai uždusta ar
ba taip iižsikamuoja.
matyti nei vienoje

su dviem pa-
l\ ia uli n j/zioins.111 >; - '

11 \ a r i c
I ‘I u re.
žinv i>z kur all

vardu
gal. 1 i Kita 

no viszt iiiycziojc. bet kada gai
< I ž< • i
<za i

pa

Mc

Ižioiika 
metai a d

silkele 
toki

; kuris nepraszyta.- 
bet Žodžio i 3* ' i'-'O uke>, ’1*1 I 1

iicdalaike, apsivemdamas 
ta.

la pribuvo isz Detroit 
szvt savu mvlemui kuri' • •

j<*ja apsi vest

Paiicije dabar

I > ai kiu
ža d e

n k i

W. 11.
ap."iLcyveno ant gero ne-

»egns maža
••Jock

apsiiryve- ' Paiicije ji suėmė
į moteriszka
i vert ies 29 doleri u, 

lave už deszimls.

1 r
•

beZ-
I n S

re vo| i nei je, 
negeisl imi

pine
>Veezia

atėjo pa?
bade
pakol isz savo

' •ėjo o pl iek tam neužteko j«»j( 
iždarbio anl iszmaitiniimi 

'dideles szeimvilos e
'ėjo vogti Idant juos užlaikyti, 

kada paeim* 
szlebia isz k romo, 

kuria par 
Sudže žmo-

jit ' r(di paleido ant ?Hi'>syb(‘s. Ka 
iieba2*1*1 ia ' Ia j<»j<>

i kiek iraledami 
l’iastoges neiszbade. Jock netu-

L‘ \ vet i Smi I ■‘♦•dainas kur pasidėt apsig;

sude užklausta kaip 
• adinasTVaikai tai Pietela pt’a- 
!ejo: Slewart. Stella, Šulo, Sal- 

Selma, Severiną, Šerinio,

l ,

' na,
tha idant jam pana Vanda ne ’ l'',s kaules kurios mi mielu Sylvarins, Sam, Shnritli. Silsa,
atimtu gyvasties. bet \ anda 
randasi už groteliu ir negreitai 
apleis kalėjimą. Badai vėliaus

I aorii
pas save.

priėmė
lies

•‘Imrdiiigieri’ i.Vylvan, Sidney, Sievert 
jisai kasė jom-’’(rasidejo nuo

visi
vienos lilaros,

leeziiis ir rinko sabalus isz po et jojo paeziule mylėjo iitara
atemi* sau gyvasti per už>itru-|'

i icinima.

w. 'r.

Susimylėjo ant szunc, bet 
buvo tai vilkas.

Kalamazoo, Midi.
Welsh atejteje bus atsargesnis,

priglaus atejteje, 
prieglauda, bet 

kuris atsimokėjo už lai pikiai.
Ana vakara užtiko jisai, kaip 

mane, staugenti isz bado dide
li szuni prie užpakaliniu duriu. 
Welsh susimylėjo

ock naktimis gu '

koki sztini 
kuriam davė

| aiisii. I >abar J
a terp dvieju kiaulių ir yra už . ’ JHie, Leila ir Liteliu.

i
___  _ ___ __ .. t

• (

atsiimi bezdžionka'
bet Ivg sziam laikui niekas ne

A Ilgei
i mis 73 metus, taja diena pasi
liko tėvu dvideszimts ketvirt

i <anad\ tas. 
t j įgarsimi

; -iszaukt n

fa rmeris

> f nes mažesnius užvardino:

Nori nt s 
idant loeiiininka> a!

atsirado ir Jock 
viet <

pasiliko ant

Tėvu 24 kartus turėdamas 
73 metus.

Middletown, ( omi.
o Matmano. susilaukda-Magnano,

— Italas

arklvs »
smarkiai

virsz $00.000. Vietos klebonas 1 HZ(y

vargeliams.
pavargėliu liaukoj buvo su

kun. Pauksztis prnnesze polici
jai. Paskutiniu laiku ežia \ar 
gis apvogė 
ir krauliu- 
ju nesugavo.

kelias 
es, 
I

ežia

bet policija dar

T. . 
ginu varsto kelio.

pradėjo
neszti. Atsigręžęs pa 

žilis vilkus. Jo laimei, 
J<ad arklis buvo greitas ir ne
tolimas kelias.

ir neszvarios ge
ležinkelio stotis.

K a ma ja i. ~~ 
iniV^i

■ežias Netinkamos

j 
Į

įžiurti mit^i
Short Creekr W. Va. < >ras dažnai nusiskundžia 

gelcžkrliu stotyse, 
tys su kaltos isz lent u, szaltos 
neszvarios nekūrenamos ar ma 
žai tekūrenamos. .Krov iniai ir 
prekes isz Kauno ar Panevėžio 
Paneniiinrli ar Rokiszki 

sa vaiezin.

pas mus niaiszytas, viena die
na palijeo kita szalta. Kasyklų 
lai bai pas mus ejna gerai, dir

ba kožna diena
žmonelei uždirba.
sii ms nesunku darba aplaiky- 
t i. Kožna diena

ir gana gerai ;
Prilmvu-

Varszava, 
rasz<‘ A

hi firma, kuriai vadovauja an- *

Kam tenka va- 
geležkeliais tas 

i netvarka 
Dažnai sto-

eina
Del toprikulia daug bent keletą 

žmonių jeszkodami darini, jogip-nka važinėti po keletą kartu 
Um. / l,:. * . i. • i- i .

Neteko 
Valstybėje 

taip žiauriai elgiantis su gyvu
liais. Ifeikctu ir musu valdžiai 
sziuo dalvku susdometi.

0 gal tame turėjo priežaste?
Kaimas. — Kovo num. 26 d. 
vai. įio pietų Žemes 'Tvarky

li ilsi szo-

Trūkis sumalė visa szeimyna. Į
West Lebanon, Ind. -- 

bertas Wilsonas, jojo 
keturi vaikai nuo vieno Ivg 
d . “ 

šio gyvulėlio, pagirdė ir prisze- kada juj
aut is/.alku-

budos. A nt 
norėjo paszert 

SZUO

re ir pririszo prie 
rytojaus kada ji 
su szmoteliu mėsos, “szuo” 
staigai szoko ant jo ir butu nu- 
kandias jam ranka. 'Tame laike 
ėjo pro st ubą gromat neszis, kn- 

> pamatęs 
szuni, sakydamas 

ne szuo, tik- 
Welsli alsi-

Ant skundo

ris labai i insist e be j< 
nepaprasta 
Welshui, kad tai 
tai didelis vilkas, 
nesze karabinu ir kelcis szuseis
padėjo ant vietos bestije.

Motere pakabino vaika už 
pirsztu.

Boston, Mass.—
kaimynu likos areszJavota Ru
biną P. Williamsiene už nemie- 
laszirdinga pasielgimu su ke
turių metu vaikiuku Williamu 
Mohegan, pas kuria radosi ant 
burdo, nes jo lovai iszvažiavo 
in kita miestą palikdami Willi- 
muka po priežiura tosios mote- 
res. Už koki tai maža prasikal
timu, motere sujiszo vaiko 
nykszczius ir pakabino ant vi
nies kelis colius nuo žemes 
tam baisei sumusze ir iszejo i.sz 
stubos.i Tokiam padėjimo kai- 
myi|oii»wpaiicije surado: vaiku.

Motere likos pastatyta po 
2000 doleriu kaucijos lyg teis
mui.

motere

Po

pati ir

o
svėre deszimlsI ‘didikio, kuris

; r puse svaru. Senas Magnano
Airi devvnis aliukus ir via ve-

'i-I 
I

glu-latviu miszko prekybos di
rektorius James (’aider. Len
kijos vardu kontraktu pasita- 
sze žemes ūkio reikalu ministe- 
ris.

'Tuo kontraktu anglu firma 
gauna koncesijas ekspluatuoti 
250,000 akru Bieloviežo giriu 
ir taipjau kitus 250,000 akru 
giriu Gardino ir Slonimo pa
vietuose ir prie Nemuno upes. 
Tie miszkai bus kertami per 10 
metu, l’ž szitas koncesijas Ia*u < 

gauna

■I

II

Ji i 
1 -
s 

>1 19• >
mo ir Matavinio lyte
ve D-to maszininke. I’riesz nn- 
siszaunant, ji taip pat norėju
si nuszauti viena D to valdi
ninku, in kuri paleidusi pora 
szuviu, tik szis spejes iszbegti.

■ 1

JI 
i 
I
IJ

-

3
■’į

1

ku valdžia gauna 14,000,000 
doleriu; be to anglai pasi'žnda 
giriu darbams samdyti didžiu 
moj lenku darbininkus. Bastai 
bus plukdomi Nemunu.

nėra juos kur padėt. Uzion ran kol randi atėjusias, 
dasi tik p(‘n k i os sze i m y i los lie- I ga u n i pre kės su

dėžių szonais ir viduj susidau
žiusiais. Nors Panemunėlio sto M 
tis areziausia (12 kilom.), bet i 
((‘lefonu susikalbėt i negalima. I 
Nesuprantama, kodėl ligi sziol 
nesiijiingta telefonu 
su Panemuni lio stotimi, ni*s su 
visais artimiausiais miesteliais 
taip pat Panevėžiu, Kaunu ga
lima susikalbėti. Man rodos, 
tuo budu butu daug palengvin 
ta sziai apylinkei susisiekti su 
stot imi.

randi Kartais 
apdaužytais

tuviu o apie 
pavieniu. Nors trip mažas bū
relis, o bet negyvena sutikime 
— vienj kitiems skaldo galvas, 
o tai už lai, kad pinigėliu turi 
tai per kėlės dienas m* ejna in 
darba tik munszaim* trauki* ir 
kaziruoje. Merginu nėra, todėl 
singelei 
nubodumo.
idant keli tuzinai in 
priimtu, o gautu puiku sukali 

gerus darbus.
— Short iszk is.

penkesdeszi mts

Katnajai

SAUQOJIMAS AKIU EKO
NOMINIU ŽVILGSNIU.

ir

kad reikia dėti vi- 
užbegiinui už

v ralias t reeziu kart u.
Senas iszgama, subjaurino 

penkes mergaites.
1)110

Ivylikos metu, likos užmnszti, 
automobilius su ku- I ...

I M dvvaukee, Pa. -- N no kokio
l,

.m.m 
ritioin važiavo isz (’ineiimatos 
in Danville, likos | 
per Wabash truki. Kūnai liko 
baisoj Mimalti.

. . Npalaikytas i ai laiko kokis tai iszgama pri- 
iviliodavo mažas mergaites su 

ipagialba kandžiu po tam jeis 
I“....
j licijei

Tėvams neiibjaurindavo. levams ne pa- 
nepasiseke suimti taja 

Įbiaurvbia idant toki žveri lai-

Kada J. Recd, L:.

nežino ka darvti isz 
Butu labai gerai 

czionais

už v v rel i arba

.1 unglinese Valstybėse 
daugiau negu 100,000 nereigiu 
isz kuriu 50 nuoszimcziu nero-

Tn
tie toks-

i'

Puikei atsimokėjo už iszgial- 
bejima jai gyvasti.

I 111 s I > n rg i i. —— 
iszdiiotojas laikraszczio su sa
vo draugu iszkeliavo žuvaut in 
St. I’(‘terslmrgh, Florida, užti
ko ežere skenstanezia mot (‘re. 
Drauge su savo draugu iszt rau
ke sutukus moterėliu 
maža luoteliu

m savo
V J?aV° y 

kranto ir atgaivino. Kada mo
terėlė atsipeikėjo pradėjo tie
siog juos ‘.‘rupužiuot” už taja 
geradejyste, o kada pajuto kad 
iszspjove savo netikrus dan- 

vandemje pradėjo slinkt: 
budintojai, banditai, vagys!” 

Ant josios riksmo subėgo (lau
kinio nežinojo

‘ riipiižiuot

t is 
i i

Įkyli už groteliu. Ana diena ke
lios moteres ji nuvaktavo pas 
kuri atėjo kelios mergaites. 
Pran(‘sze apie Jai palicijei ku
ri tuo nuėjo in parodyta narna, 
kur rado dvi mergaites szesziu 
metu smmmo. Mergaites saki* 
palicijei, buk tasai Iszgamabuk

jaja ant McUoidstaml, davė joms ken-

gelis žmonių, 
apie ka czia ejna, bet kerszino 
juodu kumsztomis ir vos pa
spėjo iszsprnkt' nuo inirszu- 
sios rnvnios ir insiutusios mote
rėlės. Dabar abudu draugai sa
ko, kad
tfkonstaneziu bobų, 
gul tokios prigėrė ne kaip gy
vena.

daugiau negialbes 
geriau to

ir prižadėjodzin ant ulvezios 
da daugiau duoti jeigu atejs 
pas ji. Kada iiiejo iii jo kamba
rį senas iszgama subjaurino

Stulas nuteisė t a ji žveri 
dvilekos

jei s.
ant dvilekos metu kalėjimo 
prie sunkaus darbo. Turėjo ji
sai 68 metus.

11 Miestas \renecije, 
joi,\\ ra. pastatytas ant. 80 salti
kiu ir turi 402 tiltus, vietoje 
ulycziu, tai tenais yra. vande
ninei kanalai ant kuriu naudo
je luotelos, i;

![ Praejta meta. Graikijoi 
iszprodukavotn net 14,261,520

ft ai i-

(rnlnnn ui vinį nliniono

Kingston, Pa. — Kiekvienoj 
lietuviu kolonijoj randasi bure 
lis blogu žmonių, latreliu, gir
tuokliu ir tokie žmones terszia 
savo darbais gera vardu visu 
lietuviu. Sakysim ir pas mus. 
V’elyku szventes žmones pra- 

gražiai. Bet at- 
žmoniu,

leido ramiai, 
sirado ir žmonių, kurie ta 
brangia szvente sutersze. Ant 

gatves atsitiko nuiszty- 
nos. Keli vvrukai «
jiradejo argumentuot ir susi- 
pesze. Apsidaužė vienas kitam 
snuki, kitam uosi nukreipė, ki
tam liktame sudaužo, trecziam 
— sarmata ir.raszvti 
nes sudraskė, 
riant kinkų
pasileido bėgti per miestą, po
licijos szaukti. Policija, atbėgo 
ir suaresztavo visus pesztukus. 
Paroda buvo graži, kitas juoda 
akimi, treczias visas murzinas

Petin
insikausze

keli- 
rTas vyras, kn- 

rubtis sudrasko,

— paskutinis su apatinomis 
kolincinis per miosteu nuparo- 

, užsimo- 
1V1Y 1

davo in policijos įstoti, užsi 
iv ctll n’VV Sn ai 4

Nesza szventiems aukas.
Pas mus, kaip 

dar tebpra
Sziaulenai. — 

ir visoj Lietuvoj, 
senovės paprotys 

neszt in bažnvezia kiauszinius. 
Szv. Jurgio dienoj, Balandžio 
m. 23 d. bažnyczioj pastatoma 
didelis kubilas, in kuri davat
kos ir senos bobeles deda. Szv. 
Jurgiui kiauszinius. 'Ta diena 
nuo pat ryto iki Szv. Morkaus, 
tai yra iki Ihdandžio 25 d., vel
ka krepszius kiausziniu szvon- 
tajam, kad iszganyti kumeliu
kus nuo vagies ir vilko. Bied- 
nos moterys nežino, kad tuos 
kiauszinius suvalgo ne Jurgis 
bet Antanas (kleb.). Seniau pa 
šakodavo, jog visiems szventie 
siems neszdavo 
.Jurgiui-kiausziniu;
kui—sūrius; Szv. Antanui 
pinigais, kad susirastu pavog
ti daiktai; Szv. Petrui—Smeto
nos ir 1.1. Dabar jau Jonai, Po
rai eina isz mados. Gilioja tik 
vienas Jufgis. Tokiu budu ne
kokį bizni žada ateitis klebo-
T 11 1 1

užsilikęs

sūrius;

aukas: Szv.
Szv. Mor-

giais tapo per apsileidimą, 
ta skaieziu neineina 
taneziai, kurie vargsta gyveni
me, daugiau ar
dintom akim isz'priežasties li
gų, nelaimingu atsitikimu ir

Didele dauguma

mažiau suga-

nelaimingu 
apsileidimo.
tos nelaimes butu iszvenge, jei 
butu kreipė daugiau domes in 
tinkama akiu saugojima.
nuolatinio kentėjimo, nelaimiai 
gasis individualas turi būti už 
darytas tamsybes pasauly, ir 
ekonominiu žvilgsniu tas sza- 
liai atnesza milijonus nuosto
liu.

Anot daktaro 
Wood, 
Dragijos ir Amerikos Medica
tes Draugijos pirmininko, isz 

mok v k los vaiku 
, pilnai 

5,000,000 kenezia nuo sugadin
tu akiu. Jei laiku but pradėta 
vaiku akys gydyti, jos lengvai 
būti iszgydomos.

Sulyg statistikų, 
metais, nelaimingi atsitikimai 
i n vairiose imlus! rijose siekia 
nuo 30,000 iki 40,000 kuomet 
mažesniu nelaimingu atsitiki
mu priskaitoma apie 2 niilijo- 

-- 1- - - i r j i • *

Be

'Thomas D.
Ta utines Szv i e t i mo

20,000,000
Jungtinese Valstybėse

pastariais

1__ i£ A

160,000 akiu nelaimiu aukomis 
tapo. Vientik algomis, milijo
nais nusotoliu skaitoma. Su
prantama,
sas pastangas, 
akiu, tiems nelaimingiems atsi 
likimams. Pilnai 50 nuoszim
cziu butu iszvengta., akiu ne
laimiu jei isz darbdaviu puses 
Imtu i avestos tinkamos 
taisos dirbtuvėse 
kai tomis prietaisomis. 
n ingai naudot usn

Žemiau paduodama

I

prio- 
ir darbinin- 

suma-

nelai
mingu atsitikimu, maždaug (ei 
singa statistika;

1) Isz dvieju milijonu nelai
mingu atsitikimu, apie 160,000 
akiu sužeidimu.

2) Apie 10,000 asmenų Jung 
tincse Valstybėse, sziandien 
yra neregiais, kaipo pasekme 
uola imi ngu sužeidimu

3) Užlaikymas tu nelaimin
gu neregiu per likusia ju gyve
nimo dali, kainuos
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netoli de- n J | 
szimties milijonu doleriu, ku- 

gimines, . 
visuomene ar va 1st v be.

4) Aktualis ekonominis nuos 1 
tolis jokiu bud u negali būti ap- 
kainuotas nuostolis paežiam 
žmogui, kuris neteko regeji-,* 
mo.

Isz virsz pažymėtu statist i-

riuos turi sumokėti

niu faktu, aiszku, kad viena ik j? 
svarbiausiu* '
sziandien yra, mokinti žmonos 
kaip tinkamai saugoti akis;-w-ti ir w

tautiniu pinigui y

ri
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SAULE i

KAS GIRDĖT
Tankei ant svieto atsitinka, 

jog miesezionys ųpirna palivar- 
kefi po kokiam tai mirusiai gi
miniai, bet gaspadoriauti ant 
jo nemoka. Menkesnis kunigas 
atejna ant vietos gero pamoks- 
linyko, skaitys ta paežiu evan- 
gelije, o bet gero pamokslo ne
pasako. Simus apima tėvo biz
ni ar szeip turtą, bot nevisados 
moka darvti toki bizni ir cze- 
dyt, kaip czedino tėvas. Žodžiu 
sakant, yra daug žmonių ka tu
ri skripkas, bet neturi tinkamo 
smieziolo 
gray t.

Nekurie žmonis 
tegul tik pagriebė žagre 
jaus gales iszarli 
vaga, goriau ne kaip Jonas 
Ga«padoraitis. Jeigu turėtu jo
jo skripka, tai goriau ant josios 
grajytu kaip jisai. .Jonas su 
mielu noru paskolintu jiems 

tiktai

idant ant skripkos

jog 
o tuo-

mano, 

puikiausia
ne

noru 
savo žagres ir skripka, 
geistu pažiūrėti kaip jieje t a ji 
darbu iszpildinefu.

Iszduosin jum 
iszejszkysiu, ant ko rėmėsi ga
lybe ir noras prie darbo. Jojo 
skripka yra netikus, bet turi 
gera smieziola. Argi norėtumėt 
žinoti, kas tai do smicziolas!

Sztai — Jonas pradeda kož- 
na darbu su karszta malda prie 
Dievo, po tam priduoda visas 
savo pajėgas, idant ka toki nu
veikti tuja diena kanuogeriau- 
sia. Jeigu irtu elgiesi pagal Jo
no būda, tai iszgausi puikiau- 
ses melodijos isz savo skripkos 
(pajėgu prie darbo). Tiktai to
kiu budu .Jonas turi goriausia 
pasisek ima isz savo senu kryp- 
ku.

ANT ATMINTIES ŽUVUSIU
KINIECZIU SVIETINEJE 

KAREJE.
KA TAI REISZKIA

SKAUSMAS.
kuris nė

nairųt' ‘ '
neturinti skausmo, 
pragaisztinga.

Adonoidu pievele, 
vo augdama,

Ana stovy!o mieste 
, ant atminties 200 Kinisz)<n kareiviu
diena buvo atidengimas

nuošė
kvietinėje kareje. Stovylas pa statyta 

gražioj’ v i e t < )j kuri vad i n a s i
k

4 l

s
Bund.

Shanghai, Ki- 
kurie pražuvo 

yra. t nejaus prie upes

tu.

su jausmu žinomu

Gal nėra no viens, 
butu susipažinęs kokioje nors 
formoje,
kaipo skausmas. Paprastai szi 
pažintis su nemalonu ir daž
nai pavojinugu apsireiszkimu 
v ra ypatingu kentėjimu ingy- 

Gali būti ir tas, kad ma
tant kitus keneziant, sukelia 
supratimo ir branginimo jaus
mus tokiam apsireiszkimui.

Skausmą galimo iszaiszkinti 
kdipo keista, ypatinga jausmu 
randantis kūne. Szis jausmas 
gali būti nelygus, karkus leng
vas, o kartais begalo smarkus. 
Simptomai paeina nuo suirimo 

kūno dalios; nuo 
smarkaus su

sakant, 
kad kas

Trumpai

Briglit’s disease iJp’ 
di būti

iszleng-. 
uždarydama i 

vaiko per nosį kvėpavimu 
tai kada duodas skausmo ženk-1 
lūs. Bet bledies daug pridaro- 

Taigi aiszku, kad skaus- 
jis apsireiszkia, i 

reikalingas kaipo ženklu,' 
bet nepasirodo pavojingose li
gose. Vienok

ma.
mas, kuomet 
nors

ir
1 rė-

<

szn i orelius isz gintaro (bursz- 
tino). Ant vieno kaklo radosi 
pinigas paejnantis

slaptybių ir Tiaus laiku. Galva vieno žmo
gaus surado inkiszta in varini 
puodą.

isz Grego-
Padekavones nuo

Musu Skaitytoju.

artimesni susi-Tie jei, k a turi 
neszima su rusiszka bolszevi- 
kiszka valdže, tvirtai tiki, jog 
garsus virszininkns rusiszkos 
czerezv icza i kos, k ruvi nas 
Dzieržinskas neužilgio visisz- 
kai neteka proto. Laikas nuo 
laiko inpuola jisai in pasiutima 
kuris apima ji didelia baimia.

Dzieržinskas keneze ant ba- 
lucynacijos (jam nuduoda kad 
mato visokes baisybes,) kad isz 
visu kampu ketina ant jojo už
klupti kruvinos aukos jojo žve- 
riszkos valdžios.

Tiejei nudavimai apima ji 
per kėlės valandas ir net gai
lestis ima žiūrint ant jojo pa
sielgimo, kada pradeda slaps
tytis po kambari, atsisėda 

su stiklinėms 
akimis in sienas szaukdamas: 
“Szalin nuo manes prakeikti! 
Asz nekaltas. Tai Leninas pa
liepė — juk asz svotimžemis — 
man paliepė tai daryti!”

Badai jojo draugai ketina ji 
iszvežti in Vokietija pas garsu 
profesori ant gydymo.

kambari 
kampelije, žiuri

apima

Belgrade užsibaigė tomis die
nomis karaliszkas teismas ku
ris tęsęsi per 600 metu, nes jojo 
pradže prasidėjo 15-tam szimt- 
meti, nuo laiko vięszpatavimo 
Bosnijos karaliaus Ostoi.

Maža varginga gmina Szcze- 
nica, Bosnijoj, aplaike nuo ka
raliaus Ostoi, 15-tam szimtme- 
ti szmota žemes ant ganyklos 
ir kirtima malku isz karalisz- 
kos girrios. Dokumentas ir ka
raliaus paraszas randasi kara- 
liszkam knygyne
Nuo tojo laiko su užžengimu 
nauju valdytoju, užejdavo tan
kus nesupratimai ir teismai už 
t a ja žeme, kuria karalei norė
jo atimti nuo gminos. Bet ana 
diena Jugoslavijos valdže ant 
galo pripažino gminai jujn tie
sas ir 
traukėsi net per szeszis szim- 
tus metu.

ir sziadien.

užbaigė teismą kuris

Jeszkotojai senoviszku užlie
ki! ana diena atkasė 214 žmo- 
giszkn kaulu kurie žmonys gy
veno Warwickshire apie 1500

' metu adgal, kuriuos surado ant 
pievos Bidford-on-Avon 
mojo Stratford, Anglijoi.

’ Yra tai svarbiauses atradi
mas lyg szidlci isz praėjusio 
gyvenimo senovisžkn žmonių.

Kaulai btfvo geram paįleįi- 
ane, motored l

milai bir 
•totorei

arti-

turėjo rfnt kuklu

yra. spėjimu, kad 
90 nuoszimeziu visu ligų prasi
deda su skausmu arba skaus
mas apsireiszkia kokiame nors 
ligos periode.

A beina i, yra. 
rus zis.
objektyvine, 
ties matomo 
ar kito suirimo. Kita vra sub- 
joktyve, priežastis, kurios
matoma. Aiszkinant skausmo, 
reikia atsižvelgti in protine 
padėti sveikatos laipsni ir fizi
nius atradimus.

Nesąžiningi 
mot mane, kad

I

dvi skausmo 
žinoma kaipoViena, 

yra. isz priežas- 
sužeidimo, ligos

ne-

Paskutnei telegramai skel
bia pavojingas žinos isz Lietu
vos, buk Lietuviszka kariuo
mene yra kuopinaipa ant Vil
niaus rubežiaus. Terp regula- Į 
riszkos kariuomenes randasi ir 
liuosnoriai Sziaulei. Bolszevi- 
kni toipgi kuopina vaiska ant 
savo rubežiaus prie Lenkijos 

laike susipeszimo Lietuviu
su Lenkais, bolszevikai pasi 
naudos isz tojo susimiszimo, < 
kur du peszasi tai freezes vi 
pasinaudoja.

Jeigu tieji, kurie geidže va 
žinoti in Lietuva. liatariann 
idapt sėdėtu Amerike ir da tru 
puti palauktu, nes sziadien Lie 
tuvoje 
jeigu

nes

J

kaip puode, o 
kokia velniava

verda
užejt n

tai negreitai iszspruktu isz te 
na is ir giedotu graudus verks
mus.

Amerikonai mažai rupinasi 
politikiszka kova, kada vienai 
kita supliekia Įniki? rinkimo. 
Paimkime priesz rinkimus abu 
du senatoriszki kandidatai isz 
musu pavi(»to priesz rinkime
kare szunis vienas ant kito, be 
abudu yra geri prieteliai ir 
vienas kitam skriaudos nenore 
jo padaryt, 
apie
laimes, tas

Esmių tamistai labai dėkin
gas kad nesulaikei 
raszti “ 
jau senei iszsibaigė, o

keletas

nors sužcidi-

svarbiu faktu 
skausmą, kurie

, u z 
tūkstantis

man laik- 
Saule“, nes žinau kati 

pinigu 
ne buvo užmokėti ir tik dabar 
prisiuneziu jums užmokėti 
ka jums lai buna
kartu aeziu už jusu gera szirdi 
ir kad gyventumėt szimta me
tu platinti laikraszti 
terp mus lieu viii.
szi rd ingai už dovana puikam
kalendoriaus, kuriame 
daug apskaitymu, juoku ir isto 
riju. Asz netikėjau kad atsiran 

kurie
vra bedie

“Saule”
Teigi aeziu

radau

staezei i u 
“Sau

da. tokiu neiszmaneliu 
sako buk “Saule” 
viszka, o bet man mano kaimy
nas apie tai pasakė
akis idant neskaitvtau

bet asz jam pasakiau, jog 
Saule” skaitau jau 

szimts motu ir nieko
no bažnvezios da 

jame neužtikau. Myliu skaityti 
“Saule

les,
4 4 skaitau dvide- 

prieszin-
go tikėjimą

i-> ■

smagia uses
genause nes man yra 

nes

ir kartais

kokios nors 
ligos arba 'nuo 
žeidimo.
skausmas yra ženklu 
jau negerai. Jis gali būti pavo
jingu arba ne. Yra tai specia
lia jausmas, gamtos jarupintas 
kad palaikius ir apsergejus 
žmonija. Yra tai sveika proto 
reakcija kokiam 
mui.

Yra
palieczianeziu 
yra gerai žinomi, bet neužtek- 
tinai atjaueziami. Pavyzdžiui, 
dauguma moterų pakenezia 
skausmą geriau negu vyrai. 
Yra taip-pat žinoma, kad skau 
smas labiau jaunesniu jauezia- 
mas. Nors pamatiniai nesubren 
dės ir pradinis, skausmo jaus
mas taip žmoguje iszsivystės 
kad kas kart atsikartoja daž
niau ir darosi svarbesniu. Prie 
to, dabartinis gyvenimas ir 
darbo padėtis daro žmogų la 
biau prieinamu 
mo ir taip-pat 
nei seniau.

Skausmas savaimi nėra lig? 
bot kokios nors ligos proto pri
pažinimas, 
ties skaudėjimas 
šio ar iszpuvusio danties ženk
lu. Netik reikia tuojaus jesz 
koti palengvinimo pas atsa
kanti dantų gydytoja, bet rei
kia stengtis, kad iszvengiis pa- 
naszaus atsikartojimo. Regii- 

gydyto-

zmones visuo- 
skausmas vra 

pavojingos ligos ženklu. ’Kaip
gi, jie galėdavo parduoti bran
gius, nereikalingus
pavojingus vaistus tiems, ku
riems būdavo reikalingas atsa
kantis gydymas. Minties pada
vimo gale yra. tokia, kad dau
guma žmonių, perskaito 
tu apgarsinimus, 
na. visokias ligas.
netinkamu patarimu ir gydy
mu, taip 
sužinoma, 
kiek nepalengvinta.

Kartais skausmas esti kant
riai keneziamas su greito pasi- 
'rerinimo viltimi.
1 ausi u s
joszkojus palengvinimo pas at
sakanti gydytoja, žmogus ken- 

Tuo tarpu, 
iszlongvo 

žengia pir

vais- 
iszsivaizdi- 
Užsibaigia

kad tikra liga nėra 
ir taip tęsiasi ne

Vietoj pak-
parojaus ženklu ir

prie sužeidi- 
prie skausmo,

Pavyzdžiui, dan 
yra pagedo

< < MAZGOK 
NEBRAIŽYK 
SAVO DANTŲ.
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K. RĖKLAITIS
IjaldoM Namirellaa pagal 

aaajaula mada ir nekala.
Tari pagclblnlaka saotera.

Prieina A 4 prekoa.
■eeŠMm

All West Bprpee Btraet
RARANOY CITY, FA<

Bell Talephonaa No. 149

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

Jus nonaudotumet 
ziuksztu, 
valytoja valant savo 
iano klcviszius, nes 
inot ka jis padarytu 
lems. Jus taipgi pilnai 
inot kaip pilnai ir 
reitai jie nusivalo 
švelniu iszinazgojimu.

žvyruota

Kaulas ir dantis yra 
iminingi — padaryti 
iz tos paezios pamati
nes medegos.

Kas sykis braižant 
antis nutrinat nuo j u 
ali pavirszio.

RibbonColgate’s
Cental Cream nuvalo 
antis szvariai be ma- 
iausio užgavimo deb
atuos ju palivos.
Daktarai ir Dentistai 
*isur rekomenduoja 
Colgate’s valytojų.

Geri Dantis 
Gera Sveikata.

MICHAEL V. W0LFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. YeIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETU VISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

I 
♦

CAPITAL STOCK $125,000.00 
* orrnnr ne rr> tTxrrxTxrTTMJ'nSURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

■

Mokame 3-czia procentą ant 
nudiltu Į)inigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

I Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

| H. BALL, Prezidentas, 
j Geo W. BARL0Wr Vice-Prez. 
Y ar* w s** w tk • 1T W • •

many-
jau sveiki, skaus-

smagia uses lai kraszt is, 
skaieziau ir kitus bet man ge- 
riause '
“Saule
daro tai isz užvydėjimo ir yra 
pakurstytas per kitus. Su pa
garba,
Xo. 16071 — M. B. Irons, Mieli

Priimkie tamista ir 
szirdinga padekavone už 
le” ir Kalendorių, kuria skai- 

lyg 
4 4

i Jos. E. FERGUSON. Kasierius.

“Saule“. Tas ka peikia 
■” paikszas iryra pats

mano
Saui l

apsi-atsikartojimo, 
iariai lankant dantų 
}a, kol dar skausmo ženklo no 
•■a, yra protingas nusistaty 
ms.

Skilvio nemalimo skausmą’ 
vra persergėjimai priesz net ii 
kamo valgio vartojimu ir grei 
to valgymo paproti. 
tokie skausmai pranaszauja p: 
vojingesnes ligas, 
kaip butu, toks skausmo ženk 
las neturi būti nepaisomu. Km 
mot tinkami valgio paproeziai 
nieko negelbsti, geras iszagza 
minavimas ir gyrymas yra rei 
kalaujamas. Naudojant viso 
kius vaistus tiktai laikinai pa 
gelbsti ir užlopina svarbim 
skausmo ženklus.

Galvos skaudėjimas dažnai 
reiszkia protestą priesz persi 
valgymą. Kartais yra isz prie
žasties akiu skaudėjimo. Ne- 
kuriuose atsitikimuose galvos 
skaudėjimas yra labai pavojin 
gos padėties ženklu — kaip tai 
smegenų sutinimo, akies nervu 
pagedimo, kraujo nykimo ir k‘ 
tu ligų. Net saules nudegimo 
skausmas, nors menku atro
dantis, 
priesz staigu arba perilga lai
kymą skuros priesz saule.

Skausmo laipsnis neparodo 
kiek kūnas sužeistas. Yra labai 
pavojingu padecziu, kuriose 
skausmo arba visai nėra, ar tė
ra tik tiek mažai, kad kartais 
suklaidina. Pavyzdžiui, stai
gus appendicitis ligos apėmi
mas, be skausmo, su dideliu 
karszcziu ir smarku szirdies 
plakimu, nors nevisuomet vis-

v ra t
Skausmo 

kartais esti

"%
Kodėl pirma taip nesakei.

si in valgomu,ju daiktu 
ome iszme-

1 lieji 
krautuve tarnaite 
1 inet i :grydy nmi 

sąnariuose, nega
lina duoti tinkamo mankszti-

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiem*
Pigi preke. Taipgi 

automobilius

— Kodėl jus sugedusiu desz- 
rn man darote— 
liepo atmainyti —

— O tu, žiople,

ponai pyksta
Dažna*tiktai 

y pa t isz k a 
bus geresnis.

Jus, kuri f

ėjo Jiem 
garbe — ka

Po 
rinkimu vienas kitam padavė 
delnus, pasibueziavo ir ant t< 
užbaigtas kriukis,
už juosius kovojote, gerklavo 
te, dabar galite terp saves ės
tis.

Mes Lietuvei turime imti pa 
veizda nekarta nuo Ameriko 
nu, kaip jieji kovoje, jeigu ej- 
na apie juju gerove ir pelną. 
Iszmetinetj jiems to negalima, 
jog paperka foreignerius už do- 
leruka arba pripila jiems gerk
les už juju baisa, kurie ne ėjna 
balsuoti lyg paskutiniai valan
dai, kada politikiszkas pastum
dėlis nesuskambes doleruka ir 
užmokės už jojo baisa. Tas mus 
daugiaaše nužemina ir panie
kina -akysiu svetimtaueziu ir 
juokėsi isz mus kalbėdami, jog 
Lietuviszka baisa galima nu
pirkti už kvoteri.

Bukite iszmintingesneis atej- 
teje!

U Praėjiu meta automobi
le! Amerike užmusze 12,488
žAioniu. Badai szimet skaitlys 
pasididins.

PAJESZKAU M0TERES
. ANT ATSIVEDIMO.

■ Į. * „M,

Kuri yra aplaikius persisky
rimą nuo vyro kad ir turėtu 
viena ar du vaikus, arba mer
ginos, kad ne hutu ne didele ne 
maža. Asz turiu .5 pėdas 7 co
lius, sveriu 174 svafrus. Katra 
norėtu iszteket tegul raszo ant 
szio adreso: (m

Mr. K. Skindir
, ‘ 892 Mt. Vernon St.

Scranton, Pa. i
T ■ ■ v ’ 1
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suaugu- 
” isz- 

raszyt lietu- 
manes 

ir sziadien 
kad nebutau

Saules

4 i Saule”.

tau nuo mažens 
šiam vyrui. Isz 
mokau skaityt ir 
viszkai, o buvo tai del 
geriause mokvkla 
turiu dinsta, o
lietuviszkai mokėjas skaityt ir 
raszyt, tai sedetau sziadien kur 
ant brokerio. Suėjau per Vely
kas su vienu lietuviszku kunin 
geliu, ir kuris manos užklauso 
kur asz teip puikei iszmokau 
raszvt ir skaityt lietuviszkai. 
Atsakiau jam jog mano mokyk 
la buvo laikrasztis
Nusijuokė jegamostelis ir pra
dėjo nieky t “Saule”, bet asz 
jam tuo uždariau jojo pamoks- 
linyczia ir iszrodžiau kame ji
sai biustą. Suprato Dievo tar
nas, jog sumanim neszposas ir 
paliovė savo paniekinimą. Es
mių geru kataliku ir laikause 
bažnytiniu prisakymu, bet ne
duosiu nei dvasiszkam panie
kinot ta, kas yra. netiesa ir ine- 
lagysta. Skaitydamas ‘Saule’ 
da niekad neužtominau kad ko
votu priesz tikėjimą ar Dieva, 
o kad ir kada užkerta kokiam 
kunigėliui, tai tiksle apsigyni
mo nuo užsipuldinėjimo ,ka 
žmogus turi tiesa 
užpuolimu.

Saule”,

daryti nuo 
Stcngsiuosiu pla- 

tyti justi laikraszti kur tik ga-

Aeziurin

persergėjimui, kad 
ir fizine lygsvara

ta, ir jai
ar-

yra
menku atro- 

persergejimu

^zia skausmuose, 
’iga, palyginant su 
loganezia ugnimi, 
myn ir pasidaro nobeiszgydo-
•na. Dauguma, dar-gi neatski
ria skausmo nuo ligo 
lanii, kad
mui pranykus. Vienok tai gali
būti pavojingas apsirikimas, 
vpaez dėlto, kaip jau žinome, 
kad svarbiausios ligos 
’’eiszkia be skausmo.

I

kontroliavimas 
neužsitiketinas ir 

unkus. Reikie nepamirszti to. 
kad kur skausmas 
kenkia, kaip 
i
nirno dėlto, ka,d kiekvienas ju- 
lejimas priduoda skausmo.

Gale, skausmas yra vienas 
isz gamtos svarbiausiu in ran 
kiu ruoniu 
iii protine
'.nardyta. Ekausmas atkreipia 
lome ir tuomi yra persergeji 
no ženklu. Jei jis tęsiasi, szis 
iausmas iszszaukia visiszka ir 
atsakanezia investigacija. 
Nors kartais, yra protui žinios 
perdavimo būdas. Yra prane- 
szimas, kad neviskas gerai ar 
ba kuri nors kūno dalis sužeis- 

nepalengvinima, pa
sekmes gali būti visiszkas 
bn neatitaisomas nuostolis.

Skausmas, būdamas ženklu 
arba persergejimu, kad padė
tis reikalauja prižiūrėjimo, lo- 
szia labai osvarbie role. Todėl, 
nežiūrint kokiuo budu bus 
stengiamasi sulaikyti skausmą 
bus atlikta svarbi priederme 
sužeidimo vengiant, kuris ga
li būti ligos priežastimi. Kar
tas nuo karto fizinis iszegza- 
minavimas yra geriausias bū
das tai daryti, ir nėra patarti
na laukti, kol kas jau iegerai 
yra. — F.L.I.S.

lesiu ir niekad nepaliausiu pats ,^a9 6ps^‘ciszkia. DŽipvos liga
/ji skaityti. Su pagarba lieku 

No. 1G091. V. J. M.
Wilkes-Barre, Pa.

VOX POPUI A, VOX DEI!

SZVENCZ1AUS1OSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visa* pilnas aptaazymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke atf prisiuntimu tiktai 25c.

W. O. BOCZKAUSKAS-CO. t 

MAHANOY CITY, PA.

paprastai esti be skausmo. Ga
li net nebūti skausmo labai pa
vojingoj ligoj —^lifterijoj,

Vidaus organai, kaip pilvas 
szirdis ir inkstai prastai sut
varkyti skausmo ženklu perda 
vimui. Todėl, svarbiuose sziu 
organu suirimuose, skausmas
vimui. Todėl svarbiuose sziu

I >: .M' i «u

Puiki knygele.
neapsireiszkia. Smarkus, bet 
kartais tikthi laikinas galvos 
skaudėjimas fcąli jKnegali ^li
ti pavojingu. Inkstu liga vad

■- J -i 4 t. ■1 - r ,» *
ti pavijingų. Inkstu liga vadi- «

' 1 r.’it i ■« i

tai]) Imtum 
ir sakiusi, kad ponams perki.... 
O asz maniau, 
pirkai.

kad tai tu sau

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA’
“OHIO’ “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder 
ntazki visame Geriauwi del juru 
keliones, žinomi del gere patar
navimo Ir vigados visame. Goriu. • 
ir užtektino valgio paduodamai 
ant baitai uždengtu stalu. Szei- 
minios, motore* ir vaikai gauna 

’ speciale patarhuvima.
ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

Meyt YorkIM Broadway, 
1 I

■ ’t " V. ' l. K

arba pati rietimas agentus.

CUNARD
Atlankykite Lietuva!
TRECZIOJI VASARINE

Ek>kurcije in Lietuva
Szia Ekskurcija Vadovauja 

C. G. LUKSIS
Placziai žinomas lietuvis 
Kalbėtojas ir Keliautojas.

Tszplaukimas isz New Yorko
28 MOJAUS

Pagarsėjusiu Visame Sviete
EKSPRESINIU LAIVU
AQU1TAN1A

(45,047 tonu)
LIETUVA DESZIMTS 

DIENU LAIKU.
(Per Southamptona)

6 MALONIOS DIENOS 
KELIONES JURESE.

■L I' I
\ ... ...... l>

PREKE LAIVAKORTES
(Tr e ežioj i Klaso j e:)

IN KAUNA .......... $109.60
IN PILI AVA  ..........$106.50
IN KLAIPEDA .. $107.00 
Apricz to $5 muito (kares) 
Pilietis Liksis lydės ekskur
santus sta^zįai in Lietuva ir

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz gailu ju
mis pigiau goriaus parduoti negu kiti. 
133-335 W. Centre St., Mahanoy City

»

IĮ
I
I

Daktaras Juozas J. Austrą 
LWTUVIS.

Bavuala diktirn karluiiMMMde.
Gydo viaoklas Ugaa.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.
12 (ki 2 popiet < tkl 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah ;

*

IN

aprūpins visus ir pasiimk-
sminirnus Visoj kelionėj.
Kiti išplaukimai kas Sereda
lUNAIU* LINK 
jft Broadway, 
<ew Vort.

4

I1
I ■1

* -
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meldžlp vėl atsiusti 
Su tikra pagarba,

SZTAI K A MUMS RASZO.
Sirgau per C metus ir nieks man 

Į negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” 
pakeli No. 303.

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju,
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai Hetu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių

_ .. I *’

Mes žolių

toga.

ki j"' :

nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskAi 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata- 

Reįkalaujanie agentu visose
, lietuviu kolionijose. Toipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 

i drūtais kietais audoklinois apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Toipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 gorėsiu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preko su prisiuntimu $1.80.

diTtr a Tone ir ,t. <
45:1 Hudson Ave.

Ji M. ŽUKAITIS, U k >1

Rochester, N. Y.
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risezia bogo per 
rasota pieva pas kaimyną, kur
ji buvo sukalbėjusi su jo dūk

> 1 ’ėVi ■ - ■ . 4ri .htore, jauna ir skaisezin' tribrge- 

’ tamystos jeszkoti — isz;) $Kvo 
vargelio iszsivaduoti. Jau tO-

f—. —i — —■! U n*  -Ml I IM. I |> W Will III   — 
daugiau nieko nesako.

Sėdėjo jodvi ilga valanda 
nžsima^eziusios apie kokius tai

i

Tai buvo dar nesenai.
Žygaieziu kaime, po suruku

siu sziaudiniu stogu, mažucziu- 
kais langeliais bakūžėlėje, gy
veno viena neturtinga szeimy- 
na — Juozas irAIare, Bytautai, 
su savo vienturte dukrele Ony
te. Laimingai gyveno jie, nors 
ir neturėjo didžiu turtu. Juozas 
samdvdavo savo ranku darba 
kad pramaitinus savo žmona 
ir mažucziuke Onyte. Jautėsi 
laimingiausiais pasaulyje žmo
nėmis. Mylėjo jie vienas kita, 
dalijosi visais savo vargais ir 
džiaugsmais;
jo kad savo mylima 
laiminga padarius,

žanie kambarėlyje ir žiurėjo 
pro surukusi langeli in tolima 
horizontą. Iszvydo
raiteli atjojant. Jis jojo ticsltii 
in jos bakūžėlė, o 
virė is7- džiaugsmo
skausmo. Bot koks buvo jos ap
sivylimas kada pamate viena 
isz savo kaimynu sykiu iszvož
tu su jos vyru. Nebeliko ma
žiausio vilties krislelio. Prijojo 
jis prie bakūžėlės kiemelio, nu
lipo nuo risto žirgo ir skubiai

ji toliose

jos szirdis
sykiu ir

le, Važiuoti ift tolima miestą

limi rytai ugnies pasztyusletn
' 4 H A • **« ' *' H Ji ■ A 4. • ii !| -L

szvnistos kada ji tnejo ptb pla-
* k * k ' "l « ' " ... ’* 1 i. ft , — . .. »

I

kiemą, kur rado jau vėžinis ir
ežiai atvertus vartus in platu

pora arkliu inkinkyta. Sutiko
iia biftftft ii i* .i v _ l.fy_>t-Vft

ir paprastu mergaitėms 
“paksztelojo

ja jos drauge su dideliu džiaugi 
amu, f
bud u “paksztelojoH Viena ki
tai in skruostą ir sodusios in

įvežimą davo ženklą kad va
žiuotu. Laiko buvo tik pusva
landis kol traukinis turėjo isz- 
eiti isz artimiausios stoties, 
Vinksznu.

Važiavo

žingsniavo in mažutes bakūžes insivaizduot i

saldžios esan-
>

visas spėkas de- 
dukrele 

kad sutei
kus jai kiek mokslo szviesos..
Būdami neturte, noiszgalejo 
savo Onvtes leisti in mokvkla, • • 
ir todėl vakarais kada Juozas 
pasiliuosnodavo nuo sunkaus 
darbo, pasisodindavo Onyte 
ant savo
“slibždavoti, 
davo.

Mylėjo jie Onyte. Onyte my
lėjo juos.

Bet užplud 
ras ir sudrumzde 
venima. Sunaikino, suardė ji

nuo 
pasisodindavo 

keliu 
! y

duris. Jo veide matėsi liūdnu
mas: matyt nelinksma naujie
na atnesza. Prasivėrė pirkeles 
duris ir ženges kaimynas pora 
žingsniu sustojo.
jis Mare pora žodžiu ir stovėjo 

tarsi bijodamas 
žino, ir jo lupos 

drugio kratomos.

lyg užburtas, 
pasakyti ka 
virpėjo lyg

Pasveikino

jodvi szneknežino
damos apie tolimesni gyveni
mo— miesto gyvenimą. Drau
gė pasakojo jai apie1 visus in- 
vairumns, kaip ten linksma esą 
gyventi, kokios
ežios tylaus vakaro svajones 
kokie ten žmones mandagus., 
uniformuoti, ir... 
klausė iszsižiojnsi 
_________ i to kokia laime 
jos ten laukia.

Jau baIšgano 
juostos žaidė su gėlėtomis pie
vomis kada jodvi per ruka isz
vydo žalsva stoties namo stogą. 
Kada invažiavo in kiemą, rado 
traukini jau belaukianti. Žiu
rėjo Onyte su dideliu žingei
dumu in ta be

o Onyte tik 
ir negalėjo

ryto miglotos

paslaptingus dalykus, pakol ju 
mineziu nepertrauk e 
^abeldimas in duris.

1 — Praszau, — rimtai pa
kvietė Onytės drauge.

Atsivėrė durys ir kambarin 
juodbruvis, 

skaiseziu veidu vaikinas, mn- 
fvti koksai valdininkas.

— A, ponas Antanas! — stt- 
szuko paszokusi nuo kėdės

i’nojo augsztas,4

staigus

paszokusi 
Onytės drauge.

— Taip, ponas Antanas, — 
atkartojo vaikinas, 
pasziepimu. — 
svecziu esama. Atsipntszau la
bai, — lyg susigėdus atsiprasze 
už taip netaktiszka prasitari- 
ma a t ėjusi s.

— Taip, panele Ona Bytau
tai! o. Tamistos tikiu nepasipa- 
žystato dar, — ir rankos gestu 
parode in ja, supažindindama 
ja su vaikinu.

matyt su 
A, pas tave ir

— Antanas Kavaliauskas, —- 
iszdidžiai rekomendavosi jis, 
ir, kaip tikras džentclmonas, 

i ir paspaude

>

i

TARADAHTA
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AMEl faoif DIPLOMAnębfiVoKada atsipeikejp 
jau tu svajonių, "i 
kuris žavėjo ir migdo prakeik-

t ■

to svaigulio
M> . ..„

tu miegu. Ji sudėjo ant Žolyno 
ir kvėpavo skausmo ir panie
kos bangomis, kurios iszsiver- 
žusios isz jos sutersztos sielos 
vėl gryžo in ja ir daužė ir plo
vė jo veidą szaltomis srovėmis. 
Menulis gerokai pasviręs in 
vakarus, sfcypsojofci isz jos. Mo

-ft* - A Jft - _ 1 * 4*.kurio dar taipdžiai, ir tie — 
nesenai sznaždejo moijos akor-

ydais dabar vien tik juokėsi 
tycziojosi isz jos.

Susigriebė ji galva ir lyg 
beprote, galvotrukiais parbė
go in savo kambarėli. Jos drau 
ge jau senai miegojo. Ilgai ne
galėjo Onyte užmigti, ilgai ja 
kankino gėdos jausmas, tas 
paniekos balsas, ilgai iszmeti- 
nejo sąžine jos bloga pasielgi- 

iszbegima nuo savo jin-

/ 
f

lf "•“

Ilci jus sapkoliu vyrai, kad

NE TARNYtTE.
♦

Diplomatine 
agentūra per kuria Jungtiniu .. 
Valstybių valdžia turi susine- 
szimus su kitomis valdžiomis. •

Svarbiausios ypatos toje tar ' 
nysteje yra ambasadoriai ir 
ministerial, ir yra Prezidento ‘ 
paskiriami kitoms 
Jungtines Valstybes turi am
basadorius Argentinoj, Belgi- < 
joj, Brazilijoj, Chile, Kuboj, 
Franci joj, Vokietijoj, Britani
joj, Italijoj, Japonijoj, Peru ir 
Iszpanijoj ir Ministerius tris- 
deszimts-szeszioso kitose zaly- 
se. Prie sziu svarbiu ypatų dar 
pridedama ](atarėjai ir iegaci- 
jos sekretoriai. Visoje tarnys
tėje yra keturiolika patarėju, 
szimtas szeszi sek ra t oriai ir 
keturi szimtai penkias deszimt 
szeszi kitu invairiu 
ku.

Diplomatinio atstovo parei
gos pamatiniai politines; 
prieina prie kitos valstybes 
centraliniu valdininku; jis vi
soje žodžio prasmėj, yra val- 

Jungtiniu, Vals- 
atstovas, ir jis

J,

tarynste yra

szalims.

Kuboj

jus kvarnba, 
Argi tai tokia zobbva gera?
Juk pinigu mažai turite, 
O munszaine kaip verszei 

gerėto.
Žinote kad sziadien pas, jus 

vargai, 
Uždirbate suvis mažai.

O ir ta pati uždarbi pralei- 
džete,

Ant szlektu laiku nepaisote. 
Sztai, vienoje siūboje, 

Youngstone, nepamenu ko
kioje, 

Po pedei gerai dainavo, 
Net svaiguli gavo, 
be musztyniu neapsiėjo.

% darbiniu*

jis

snmerke
suvilgihtas savos U (Ta uže kojom 

Onytės rankute taip kad jos 
laibucziukai pirszteliai net su
tra szke jo.

— Isztikruju 
rankos... kad suspaudė, net 
sziurpas perejo per visa kuna, 
— tarė rimtu bet sykiu ir žavė
jo nežili balseliu Onyte.

— Nagi isz meiles, 
kai 
sėsdama 
czia kede.

Antanas pažvelgė smailiom 
akim in Onyte ir gražiai nusi- 
szypsojo. Onytės szirdis užkai
to, kraujas emc smarkiai virti. 
Nuo tos valandos, nuo pirmo 
žvilgsnio, ji pajauto kaž ka sa-* 
vyje, kas nedavė jai ramumo. 
Szvelnaus vėjelio dvelkimas 
žadino jos jauna krutinę, gim
do meiles bangas, bet sykiu ir 
ilgėsi. Antanas matydamas kad 
czia nepatogios sąlygos roman
ini užvesti, mirktelėjo Onytės 
draugei ir stojosi eiti. Ji gerai 
tai suprato ir pasisiūlė palydė
ti.

Onyte pažvelgė dar syki per 
langa, praskleidus užtiesalus, 
ir atsilosze kedeje. Jos szirdis 
plako lyg bangos in ežero krau
ta, vėjo insiubuotos.
svajojo, daug viena su savim 
kalbėjo kaip ji kada prisivi
lios koki jaunikaiti, kaip sup
sis meiles liepsnų bangose.

Tarp sodo szaku pynėsi me
nulis ir liejb savo balzganai 
rausvus spindulius in Onytės 
veidą. Pažvelgė in jo ironiszka 
szypsena, ir susigėdo manyda
ma kad jis suprato jos svajo
nes. Pasitraukė skubiai in pa
sieni ir paskendo nakties sze- 
szeliu glūdumoje.

Kada atmerkė akis, saulute 
buvo jau augsztai užkopusi in 
padangių plota.

4.
Miesto sodo medžiai 

janeziai uže, dainuodami amži
na meiles daina. Per medžiu la

kad tamistos

džios ir visu 
tvbiu žmonių 
yra vienatinis valdžios atsto
vas svetimose szalyse, kuris 
turi ta ropresontatyvi ka rakte- 
ri. '

Viena isz svarbiausiu musu 
diplomatiniu atstovu funkcijų 
yra sūdan ti ir palaikyti drau
gingus santikius tarp Jungti
niu Valstybių ir tu szaliu, ku
riose jie esti ir iszlyginti visus 
nesusipratimus, kurie gali kil
ti. Isz ju laukiama, kad jie nuo 
lat ir smulkmeniszkai szia val
džia informuotu apie visus.tos 
szalies politinius atsitikimus 
ir visuomenes opinija. Jie turi 
būti artma susipažinę su kiek
viena politine tu szaliu pade- 

kurioje jie atstovauja

11) cl 
miszkiu, ir žiauruji kara keike 
nnbloszkusi ja in gyvenimo su 
kuringn verpetą, ir aszarornis 
laisto pagalve.

Ir tik auszrai pabėrus pir- 
m u os i u s sp induli u s, 
ji aszarornis 
blakstienas.

Ir slinko, kaip naktis, tusz- 
czios ir nykios gyvenimo die
nos iszpleszusios isz Onytės 
szirdies gyvenimo vilti.

• 5.
Buvo tylus vasaros vakaras. 

Miszkas maudėsi vasaros nak
ties laksztingalu garsuose ir 
dainavo amžina, užburta dainų 
daina. Už odo tyliai bangavo 
szvelnaus 
upes vandenėlis, 
po nusvirusiu, 
lautu, beržu, sėdėjo Onyte ir 
giliai svajojo. Bet dabar ji bu
vo vienu viena, 
akis deganeziais

iszploszusios

O ka
Ant pagalios smaugtis pradėjo, 

Sztai vežimas su skambalais 
atvažiavo,

Visus munszainierus in ji šė
liodavo,

In szalta koza nugabeno. 
Burdingieriai graszio Jurejp, 

Tai tuojaus bausmių užsi
mokėjo, 

Boselis pinigu neturėjo,
Tai tik už gaspadinc užmo

kėjo, 
Dvideszimf ine padėjo, 

Ba be gaspadines sunku būti 
Reike valgi pagaminti.

Kada boselis savo atsėdės, 
Per ta laika pasilsi turės, 
Ir volei džiaugtis

T

—• ironisz- 
atsiliepe Onytės drauge 

in kerezioje stovin-
arkliu važiuo- 

Nobuvo dar 
kisziolei važiavusi, ir supran- 

, koksai dabar 
sieloje džiaugsmas, 

skubiai inbego in 
stoties narna ir už poros miliu
tu iszejo neszina pora popieriu
ku, kuriu viena padavė Onytei, 
ir bego jos skubiai jeszkoti pa
togios vietos, nes iki trauki
nio iszejimo bebuvo tik kelios 
minu tos.

Suszvilpe traukinys ir pasi
judino isz vietos taip kad Ony
te mJ kruptelejo. Saule lindo 
isz už miszko virszuniu, o trau
kinis loke galvotrukcziais, dun
dėdamas lyg perkūnas. Žiurėjo 
Onyte in stebuklingai 
vaizdus, kurie 
skrido pro traukinio Įauga, pa
likdami menka, 
jos sieloje. Bego traukinis iš
tisa diena, sustodamas kur ne- 
kur porai minutu. Linksma jai 
buvo važiuoti, ir justi nepajuto 
kaip praslinko visa diena. Sau
le jau leidosi už augsztu kalnu 
kada traukinis suszvilpe skau
džiu balsu ir eme iszlengvo 
stoti. Tai buvo paskutine ju 
keliones stotis. Didelis žmonių 
buris stovėjo 
nio, kuriam 
eme ji su skepetaieziu mosika- 

džiugesio pilnais
Valio!” Galu gale traukinis 

visai sustojo, ir Onyte su savo 
drauge isz Ii po.

Ėjo jodvi 
apszviestomis 
mis...

— Gyvas, šonai bematytas! jnuczja maszina.
ir mokindavo Su kokia naujiena parjojai, ar 
kaip jie saky-

pasaulinis ka- 
ju ramu gy- 

iis 
r j. lf

daug Azeimynu. Vienur paliko 
sena moeziute beverkianti sa
vo 
žmona 
vyro, 
vusio tolimam 
apleidi o to 
szeimynos.

.Juozas buvo 
drūtas lyg liūtas, 
t r i sd eszi m t s. Sustaugus 
audroms, buvo ir jis paszauk- 
tas 
Ii.” 
kiek aszaru iszlieta kol Juozas 
atsisveikino su ' žmona Mare. 
Juozas buvo žmogus szaltos 
szirdies, ir nesyki supykdavo 
ant žmonos, kuri be perstojo 
verke, raudojo, aszarornis lais
tė jo jauna krutinę. Žiūrėdavo 
in juodu jaunueziuke, septynių 
metu, Onyte, ir sykiu verke ne 
tiek tėvo kiek savo motinos 
matydama kad ji taip blaszko- 
si ir kankinasi. Bet pasilikti 
nieku budu Juozas negalėjo, ir 
paskutini syki pabueziaves 
vo mylima žmona ir (lukteri 
sėdo in vežimą ir iszvažiavo.»

Ilgai ji seke isz paskui asza- 
rose pasriuvusios dvi akys, ir 
lydėjo kupinu gailesezio žvilgs
niu, lyg jausdamos kad pasku
tini syki su juo atsisveikino ir 
jau daugiau neteks 
saulėto veido.

Ir neapsiriko. Tai buvo pas
kutinis pabueziavimas, pasku
tinis žvilgsnis.

Bego dienos po dienai, savai
te po savaitei, o Mare vis dar 
nenurimo, vis dar tebeverkia 
savo gyvenimo dalies. Jos vei
das 
lapas rudens 
Aszaros iszraiže 
liūs ruožus, akys indubo, visa 
sunyko. Ir nors ramino ja kai
mynai sakydami kad sugrysz 
jos vyras isz karo lauko, prie- 
szus pergalėjo, kad vėl gales ji 
dalintis visais gyvenimo var
gais bei džiaugsmais su juo, bet 
ji netiicejo ir dar labiau kanki- 

^g gele ant nuož
miu saules spinduliu. Bucziuo- 
davo ji vienintele paguoda — 
Onyte, ir laistydavo jos gels
vas kaseles aszarom lyg ginta
ro karoliais.

Praslinko vieni metai, baigė
si kiti, 
gryžta taip negryžta.

Sėdėjo ji A’iena skaisezia 
saulėta Vasaros diena savo ma-

t)

kitursunelio-užvadelio, 
savo m v limo 

ar merirele bernelio, 
krasztelyj.

raudojo
zir k T \e- 

audros ir Bvtautu
1

vyras tvirtas, 
metu apie 

karo

“kraszto nuo prieszu gin- 
Kiok tada buvo verksmo,

su -
y

matyti jo

pageltos lygiszblyszkes, 
vėjo nupūstas.

jos veide gi-

f I

uosi ir vyto ly

o jos vyras kaip ne

skaisezia-saulota, ar szirdi ve- 
Įrianczia? — prakalbėjo Mare 
ir susinervavus puolė prie jo 
lyg prie laimes szaltinio užnuo
dyto nuodais. Sugriebė jis ja 
už ranku ir
gilumos szirdii

atsidnsos isz pat 
‘s, p ra kalbėjo:

— Negrysz tavo vyras; padė
jo jiA galva Karpatų kalnuose, 
po atviru dangum.

— Jėzau, Marija! — suriko 
Mare, ir apalpusi puolė jam po 
kojų.

Veltui gaivino ja 
le szalta

veltui py-1 
ant galvos:v an deni 

užmigo ji amžinai, palaidojo 
savo skausmus ant visados...

Parbėgo Onyte isz žaliu pie
vų ir rado savo moeziute negv- T * va. Verke... bueziavo motinėlės 

bet nebeprikele jau.
kaimynai, 

vele pasimelsti,

veidus, 
Subėgo 
ros

y

%

v

Susi-

užkaso
— amžiams

kad už Ma- 
pagiedot i, 

kas taip sau pažiopsoti.
rinko kaimo moterėlės, apver
kt*, apraudojo savo kaimynėlė, 
ir nulydėjo in kapus 
szaltam kapelyje 
palaidojo...

Neturėjo ji turtu ir todėl jos 
grabu iszkilmingai 
vien tik paprastieji žmoneliai 
ir ubagai isz paskui teejo.

Liko viena devynių metu 
Onyte. Neaiminga mergaite. 
Gal butu žuvusi dar vaikystes 
dienose tuose pasaulio sukū
riuose jei ne viena isz jos mo
tinos seserų, kuri priėmė ja in 
savo prieglobsti.

Slinko dienos viena po kitai, 
gele tarp in- 

s e kai p ji czia
jautėsi, nes nebuvo mylima ša

motines? ’ Teko

Augo Onyte lyg 
vairiu piktžolių. 1

nevežt a,

vo antrosios “ 
daug vargo kensti, daug asza- 
reliu iszlioti.
susidurti su žiauria gyvenimo 
tikrenybe, nesyki pargriūti, 
bet ir vėl keldavosi ir vėl eida
vo savo vargais, dejavimais 
iszpintu taku. Tikrieji tetos 
vaikai buvo mylimi, slaugina- 
mi: geresni valgi valgydavo 
ankseziau guldavo, vėliau kel-

bosyki tekdavo

va rgais, 
taku.

y

davo, tuom tarpu hadu Onyte 
turėdavo anksti keltis ir stoti 
darban kad veltui duonos ne
valgius.

Vargiai slinko jos jaunystes 
dienos.

Onytė suaugo jau in pilna 
mergina.mergina. Pramoko sziek tiek 
plunksna valdyti, ir prikalbėta 
vienos savo drauges užmanė 
važiuoti in tolima njiesta, žmo
nių pamatyti, vieta insigyti.

Buvo ramus vasaros rytas 
kada Onyte apksti —- dar nc- 
iszauszu^ — atsikėlus apsiren
gė geraisiais, kokius ji turėjo,
rubais, ir susitaisius ryszeli,

- n ,HiX - 4

tanias dalykas, 
buvo jos 
Jos draugo

gražius 
akimirksniu

menka vaizde

ir lauke trauki- 
prisiartinus pri-

Daug ji

v ima i s ir
4 4

nuėsto gatvėmis 
elektros lempo-

O

Breszko.
Nedideliame 

gintame, kambarėlyje ' sėdėjo 
Onyte ir jos drauge. Per langa 
buvo matyti gražus, skaiseziai 
raudoni saulėleidžiu spindit- 
« a a a *

gražiai iszmar-

liai. Zorejo jie nuszviesdami 
apielinkes albas bei miszko 
virszunes. Per atvira langa 
dvelkė szvelnaus vėjelio ban
gos ir gaivino ju insisiubavu- 
sias, jausmo kupinas, placziai 
atlapas krutinės.

— Ir isztikruju

dvelkė szvelnaus

czia 
pra-

zave-

vėjelio glostomas 
Ant kranto, 

vandens pap-

Nebežeri jos 
spinduliais, 

tik szaltos pastyrusios, insmei 
gtos in vandens bangas. Ir tie 
laksztuczin balseliai, ir ta misz 
ko dainele nebelinksmina, nebe 
vilioja, jos, tik liūdnai, skelbia 
mirties ^ranaszo daina. Prisi
minė ji czia visas jaunystes 
dienas kada augo pas maeziu- 
to, kada lipksmute 
po geliu darželius, 
Prisiminė visas minios dainuo
tas, sapne sapnuotas dainas, 
visas nemigęs naktis. Jos kru
tinę užsidegė stebuklingai de
gina nezia 
visus praeities vaizdus, 
vandens pavirszio 
vėjelis, ir ji linksta 
artyn in ji kad kaip nors atvė
sinti tas ugningas sroves. Dar 
trupueziuka pasviro, ir szaltos 
bangos akimirksnyje apglebo 
jos jauna suvytusia krutinę.

Dabar tik užgeso visi jos 
skausmai, visos ugningos lieps 
uos, nustojo plakus 
Liūdnai gaude miszkas, nusto
jo laksztingalos cziulbeti, tik 
bernelis laidokelis po medžiu 
szypsosi ir virpaneziū tipu kve 
puoja.

Pražudęs viena 
jis dabar kita.

— :GALAS:~ 
l

jaunystes

bėginėjo 
po pievas.

liepsna kuri tirpdė 
Nuo 

kilo vėsus 
svyra vis1

szirdis.

siela, rado

4 4

gales.

, kiek 
malonumo, kiek jausmo,— 
tarė isz pat gilumos szirdies 
Onyte. — Dabar jau už jokius 
pinigus nogryžeziau namo. 
Czia taip linksma: tiek daug 
žmonių... gražiu veidu...

— Atsibos visos linksmybes. 
Priprasi prie ju, kad jokio už- 
ganedinimo nerasi juose, — 
pertrauke ja nelaukdama pakol

slapta iszejo isz namu ir su

nogryžeziau

Onyte užbaigs savo sakini, jos 
drauge.

— Nejaugi tau czionai kas 
kokio sunkumo sudaro? Ir tu

Taip... gal iszdalies, bet ir 
nevisai...

Onyte nieko nesuprato ka 
jos„draugo norėjo pasakyti, ir

jauties dar nelaiminga?!

«

pus žėrėjo tukstaneziai mažy- 
eziu žvaigždelių. Tik menulis, 
lyg dangaus ir žemes karalius 
skleidė savo ramia szviesa in 
jaunos poreles raudonus skruo 
stus, kuri sėdėjo po storu me
džiu ir sznekucziavo.

Tai buvo tas kurio žvilgsnis 
sužavėjo Onute, ir ji kuri pas
kutini karta pažvelgė per lan
ga, pro užtiesalus.

Audė juodu meiles tinklą, 
kuriame patis suposi, maudosi.
Žėrėjo ju akis godžiai ir rijo 
vienos kitu isztryszkanczius 
spindulius. Jo dvasia virpa, 
jis kvėpuoja virpaneziū tonu 
ii’ sznažda lyg be sąmones jai 
invairiu invairiausius garsus. 
Jausmai jungia juodu ih vie
na vienuma ir svaigina plota. 
Ju lupos taip arti vienos an
tru. Dar valandėlė, 
lies vienos kitas, 
emc taip smarkiai plukti.

ir jos pa
jos szirdis 

Ji 
liūliavo, suposi tame meiles 
tinkle, pakol visai netapo su- 
parąližiuota sudrumsto meiles 
jausmo. Jaute ji dar kad jis ap

■m * ■ "* — 1 . ift ft. ft —

glebe ja ir boprotiszkai bu-
oliuodamas visiszkai apsvaigi
no jos protą. 1

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul

kreipiasi pas mus.
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KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakan
čiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo ‘po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisluntlmu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kasuno Aptiekoja.'

MT-

F

t ’ Paraiduoda matam ir dideliam 
pakelije po 35c. ir 75c., per pacata 
'reikia dadet ant mažo pakucaio 5c. 
t o'ant didelio 10c.
, Taipgi importuojamo isz 
Europos Visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t.

X i 4 i i . i * *galima gauti musu aptieko jo

Vienam mieste kliubas užsi
dėjo, 

Po deszimts centu sudėjo, 
O tai ant kliubo reikalo,

O ant pragarimo po puse <}o- 
• lerio.

Argi ne puiki pradže, 
Teip buna ir visame, 

Be girtavimo ne jomarkas 
Be to neatsibuna niekas.

Ant tokios pradžios daug 
draugu su e j na, 

Ba namine, tai imti kož- 
nam patinka, 

Tai brolėlei ne szposas, po 
puse dolerio 

Ant kol Ugi ant pragerimo.
Kliubas gatavas,

Tik da nenžtvirtytas, 
Reike imti pradėt,

Reiko apkryksztyt ir krauja 
praliet.

Na ir pradėjo, užtvirtyt, 
Vieni kitiems galvas d&užyt. 

O ka ? Ar me puiki pradže, 
Ar negirtavimas kaltas tame? 
Juk kožna pradže sunki yra.

Ant kožnos pf adžios smege
nis byra.

Ar tai parapijų tvėrė,
* TUžtvirtina iy-vis gere 

Veselka turi.
Gere, ant niek nežiūri.

Kudykis užgema, 
Munszaines ir zupes pąyma. 
Ant szermenu ne dovanoje, 
Gere visi, verke ir dejuoje, 
In sveczius pas ka nuejna, 

Kaip kiaules girti parejna.
, Sztai žmogau kur musu ap- 

szvietn
Girtuoklyste užyma terp 

mus pirma vieta.

tini,
J ungt i nes V a Istybes.

Tarp kitu diplomatiniu pa- 
rt?igu, atstovai dažnai turi ves
ti derybas, daryti sutartis, nūs 
tatant musu szalies santikius 
su svetimomis valstybėmis; jie 
izduoda skubiuosius pasportus 
Amerikos piliecziams ir jie pa
tarnauja sugrąžinime in vals- 
tvbes pabėgusiu kriminalistu. 
Karo metu jie buvo instruktuo 
ti apsąugoti piliecziu interesus 
nuo invairiu pavoju. Kuomet 
Jungtines Valstybes laikėsi 
neutraliai nuo pasaulinio karo, 
tuo žvilgsniu, Amerikos diplo
matams buvo uždėtos sunkios 
pareigos Savo piliecziu ir ju 
interesu apsaugojimas yra di
džiausias diplomatinio agento 
uždavinys.

Sziais laikais didele intaka 
in santikius daro ekonominiai 
ir komerciniai reikalai tarp 
Valstybių kontroliuojant ža
lios medžiagos szaltinius ir ma 
nufakturos daiktus. Protekci
ja ir pagalba suteikiama invai- 
riais keliais musu diplomati
nėmis pasiuntinybėmis. Diplo
matiniai atstovai savo atsto
vaujamos valstybes piliecziam 
pagelbsti prekyboje ir supa
žindina juos su valstybes val
dininkais. — F.L.I.S.

#

ib f

II

I 
|!.J 

i

|| 

|f""iĮ

" J

♦

'ii

H

* e

Kokis tai bolszevikas, 
Musu liotuvnykas, 

In galva gavo koki svaiguli,
Tai norėjo nuverst nuo relių 

strytkari. 
žadėjo akmenų, 
Ant abieju relių.

Ir kad motonnanas nebūtu 
susižiurejas, •

Butu keli žmonis o ir pats
žaidulius apturėjęs.

SKAITYKITE SAULE
f

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokįus žmogus 

Knyga
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gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei s 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Bocikauskat-Co.,
r yivp I hl I , imu

Mahanab City, Pa^r
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Bolszevikas pabėgo, 
Bot pasislėpt negalėjo, 
Steitinei tuo nutvėrė 

Įjl cypia uždaro,

arba rasžykitę o aplankysite

L. NL KAZUNAS, 
38 SOUTH JARDIN STRKET 

SHENANDOAH. PAV 
...................... UI ■ y į. L > U, 'L"1' \ ,/if,_

atsukimeir prekes.
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Pastate ant tukstanezio
.ft > B ft -ftlyg prasidės provos.
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ŽINIOS VIETINES.

Diena 5 Mojaus apleidži*
New Yurka ponios 

Mnha-

WT»

miestą in 
Ona Mineikiene 839 E.

Katre Staszaitiene 
S28 W. Mahanoy Avė., ir Mare 
į&vakieno 512 Ė. Pine St. kur 
•es ant laivu 7 diena iszplauk- 
damos in tevynia Lietuva, at
lankyti savu gimines ir pažys
tamus. Visi tieji, kurie geistu 
pasimatyti su joms tegul atej- 
na atsi.sveikyt priesz iszvažia- 
vima.

— Jonas Kuproviez, pasilei
dęs vaikas, kuris slankiojo po 
miestą ir gulėdavo
davo sau guoli, likos 
szymo levo aresztavotas ir nu- I 
sinnstas in pataisos prieglauda i 

Laikai maino 
ri jeigu tėvai negali duoti ro

Kitados '

noy Avė.,

kur suras
i

M1’

imu hfiii i®... .. iiw.iiMiiiiiKI'imiMin

- %Szv. .Juozapo parapijos 
Perai prasidės Panedelyje, l}a- 
landžio 28 d. 7:30 .vakare, pa
rapijos saleje, 600 W. Mahanoy 
Avė. Szi .vakaru bus pirmutine 
proga,'kiekvienam, kuris yra 
gimęs su giliuku laimėti (lau

žiu, puikiu irageli invairii, g:
naudingu dalyku. Arba jei ku
ris giliuko ir neturėtu, tai Ibm- 
Jmo komisija

apsukus
sztai ratui besisukant ir giliu
kas pribus.

Kas vakara bus duodama 
graži dovana už inžangos tikie
tus, turiiieziom tikieta su giliu
ku. Inžanga ant vieno vakaro 

ant \ isii

S 
ratu

užtikrina, kad 
keletą kartu,

f

rW"'Į>'irWl>i '"iw W| W* bmiiwwv *"ri I' g .in «■»«

Isz Shenandoah, Pa.

in Glen Mills. -

Kic.,
ant pra- ,■>(»(.

penki ii vakaru

t žpraszo visus 
Rengimo Komisija.
X

dos su savo vaikais, 
tai r} kszte juos apmalszydavo, 
bet sziadien tiesos nždraudže 
vaiku baust per užpakali idant 
jam invar\ t in pakauszi proto.

Moterėle vardu Book}, 
gvvenanti ant South ulvrzios, 
teip musilake munszaine. jog 
negalėjo pastovui ant kojų, viu 
toje nuejti iii savo st ubą. gavo
si in kaimyno. I’aliuijantas 
Webb nemažai prisidii>avo pa « > • • ® « « •

ISZMINTINGI ŽODŽEI.

nieko tam ku
li neturėsi Be

kaimene.
«

I,s’ I gu.

N e s k o I) k 
ris neatsimoka 
prieteliu.

Kas nori turėti nepriete
liu. tegul jam

Susivienijimas I net u viii 
Rymo Kataliku Amerikoje sej- 
mus atsibus ezionais Birželio— 
June 10, 11 ir 12 dienose, 1924 
mete. ‘Bus tai svarbios dienos 
del ezionaitiniu lietuviu, kurie 
privalo priderenezei ant to pa
sirengi ir parodyt svetimtau- 
eziams kaip Lietuvei gyvuoji?.

Boleslovas Brzozowski, 
304W. Lloyd ulyezios, per- 
semtas munszaine isz didelio 
džiaugsmo, 
trenkdamas savo mielai Onutei 
per pakauszi, jog toji sugriuvo 
ant grindų kaip jautis. Isz pra
džių buvo manoma, kad Bole- 
sas nužudė savo prisiegelia 
bet pribuvus palieijt'i rado mo
terių pavojingai sužeista ir t nu
jaus nuvežė in Ashlando ligon- 
hutia o girtuokli uždare kozo- 
je. .Jeigu motere įnirtu nuo su
trukusio pakauszio, tai Bolesas 
turės atsalc \ t i už josios mirti.

SAULE
IIIlWl»ĮtWIWl<MWiniW||in|WW>iWi,iW>i|, 'H

Lietuves Merginos
Dora.

Naujame literatūros žurnale 
telpa indomus “ Ku

kuriame ran-

Esu,. jis

paskolina pini-

Kada užgymem 
gyvendun>i rugojome 
nenžganadytais.

verkem. 
o m i re m

munszaine
pagriebė plaktuku

“Gaires” 
n i go Dienynas 
dūme labai akyva vaizdo dva
ro mergaites, 17 metu amžiaus 
Lietuvaites, prie kurios lindo 
akamonas (urėdas).
prilipo kai smala. Ir tik dėka 
mergaites mikliam protui, ji 
nuo jo atsikratė, Miklus atsa
kinėjimas yra daile, ir no kiek 
vienas gali laiku sugriebti tin
kama ir prilimpama, žodi. Bet 
žmogus kuris turi ta, “
tee” spėka, kaip Prancūzai sa 
ko, gali drąsiai laukti kad prie 
jo retas kuris prisikabinės. Da 
bar pažiūrėkime kaip mergai
te su ponaieziu kalbėdavosi.

— Nupirksiu, — 
sako, — žiedą.

— Nereikia, man rinkių: pir- 
sztai sveiki ir nekaustyti.

— Nupirksiu špilka. w 
—Szuniui po kaklu špilka 

pasmeigi:.
— Nupirksiu skepeta.

kad tik isz- 
kiek asz j u

ra pa r
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a Ramonas

kol ja ja uždare kiužoje ant pra | 
siblaivinimc.
gulėjo ant suolelio ‘ 
per 48 valandas ir 
pagiriojo kaip reike.

Jonas Menkevieziu-, Kd.'! 
ulyezios,

žejstns Bukmaulo kas\ košia iri 
gydosi namie.

Munsza iniuis

E. Centre

Poni
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PARODA ANT ATMINTIES UŽĖMIMO FIUMO PER ITALIJE.
Pa\'eikslas par<»d<» iszkilmin 

>s
ga paroda Kilime ant at mint i<-s

su kuria turėjo nemažai ginezo ir pr.iIiejimo krauj<
py užėmimo tojo H||u

i.

to per
1 talijomis nuo A lįst rij<

••Kas Ma-iko. Tėvai szneka:
rodos daug nedirba. Rei j 

Daktaras ‘ 
iii;

Sz. JUOZAPO PARAPIJOS

FERAI-"
re i ’
kia pas daklara.
visam dvarui buvo dykai,

Girardville, Pa. — Buvuso 
detektyvai suėmė antra, ban
dyta, kuris su Poneliu nprejo 
apipleszt Kirst National ban
ka. Antro bandyto vardas Ka- 

uždarvtas

Į 1

<*
reikėjo rasztelio isz akamono.
Praszo ji tėvo kad nueitu. Tas ■ 

akamonas; “'IV j
Si u u -

— Skopė t it? — 
klestct galeeziau, 
turiu.

— Et, durna 
na.

nueina. Sako
gu Mare pati ateina.
ežia molina. Irgi neduoda. Na
ka gi: eina pati Mare.
Palieka duris praviras.

__— N a, ko 1

— Rasztelio.
— Kam ?
— Man.
— Eiksz arezian.
— Neisiu.
--- Cždarvk duris.
— Kad uždarytos.

111

Parapijos Saleje Mahanoy City, Pa.moski, kuris likos* 
kalėjime.

1 !Gyvenimas b(‘ draugo tai 
kaip gyvenimas be saules.

geidžo gyvent ka- 
........giause. bet niekas ne nori

i senu.
t kriauše apmalszyt k vai 

la kalbėtoji!, tai ojo visai įle
kia usv t i.

l’žv v liejimas gali užgim- 
bet nevisados ji

tu man ir ga-
Visi

I ookielle į nU(,j]g-į__
kukrijf : |(U|į n

da neisz-i

likos su

piknikas'

ti SU )U(‘ile, 
inirszta drauge.

Toji motere kuri netnre-
buvo priežade kruvino mnszio I jo suviję meiles da neįižgyme.
terp burdingierio Jurgio Ron : 
da ir l’urdingbosio Antano Ga 
vetzo ant 10.’I S. ('attawi 
ulyezios, kuriame naudojo pr 
sus, geležes,

< I

torielka> ir kito

Ta -a i

Minersville, Pa. — Ant P>oll- 
lumberjurdo likos surastas 

Kaminskus, se
nas žmogelis kuris užsiimdavo 

miestą, neturė
damas jokios pastoges ne gimi
niu. Senulei miveže in pavieta- 
va prieglauda ant palaidojimo. 

J o 11 a s 
t raukės
munsza mes,

SO 
negyvas Jnrgis

ubagavimn po

užsi- 
szviežios

gyvena
. gvvma geriausia. 

s<a i M \ Ii u \ iskai| no. senus
I kits.

kuris

sena

ilgia use

— Durna tai sau durna, o tu 
iszmintingas 
mintingas.

— Turi rankas
bi. Taip?
- Taip.
— Turi kojas — vaikszczio- 

ji?
— Vaikszezioju.

Tai kodėl...,
nenoriu

buk sau isz-

jomis dir-

At eina.|

I

kas
pietelius, 
mandagumu.

yra se 
senus lai- 

senas
kius magius su taja pasrkmuf, knygas ir sena vyną.

lupn

Ža binskas 
užtekt i na i

norėjo uždegt i pa 
Įierosa. Prikisz.es zapalka prie

, garas munszaines teip bu
vo drūtas jog kilo eksplozija 
apdegindama Jonui vi>a veidą. 
Ant gi 1 ūkio

,l' * g

man

kam man 
akamo-

bijai ?

Prasidės Panedelije 28 Balandžio 
Baigsis Petnyežioj 2 Gegužio. 
Pradžia 7:20 valanda vakare.

Kas vakara bus duodama Dovana 
už inžangos tikietus. Visi parapijonai 
sziuomi yra praszomi atsilankyti in 
Ferus. RENGIMO KOMISIJA

— 'Fai tu manės
— Bijau.
Nusijuokė ir parasze 

Ii. Padėjo ant stalo.
— Paimk!
— Ne! Paduok man.
— Nepaduosiu.
-- 'Tai asz neimu.
Paėmė ir padavė, 

ga laika Mare sirgo. Pasitaisė. 
Jisai vėl persekioja, bet jau ; 
netaip asztriai. Gavo mat szvie J 
žiu. Atsikraustė dvaran naujos į 
szeimvnos. Būdavo kitos szi ta'

Motina ir Mare siun- Į 
“Tik t u eik, papraszy k ’ ” ( 

pamatęs, j 
slapstosi. Asz bijau, neinu. Mo- I 
tina bara, bet ji tyli, Girdi, sy
ki, tėvai kalba: “ 
ženvti.” 'Taikosi vienas, taiko
si kitas. Tėvai liepia

‘. raszte- c

I z

— Eik, asz 
uorei k,

— Asz nenoriu, 
reikia, — mėgdžiojo 
nas ir baisiai pyko.

— Asz tavo vvresnvsis — ka 
liepiu turi daryti.

— Prie darbo klausau, 
turi valios. Sziaip

Bkad \ isas^iesiit ru 
» suviję užtekt inni flfl

A

f

BUCUS
1Inuvožt ’Imrdingieri turėjo 

o burdingbosi are 
no I 

užėjo
apykanta, na, ir ana diena vie 
mis ant kito

jog 
in Ii gmi bu t i 
sztavojo. 
tvrp jnju

kokio
> kokia tai ne

sz<»k o

Lvncli

kaip ž\ eri--
Nedėlios \ aka ra

26 \V. Pine 
am bai>ik<’li

per
važiuodama^
kos pataikyta--
liu ir gana toli imt r:ilikt
viiHos at>itikimo.
liūs prigulėjo prie

i-z Sliciiadorio.

Klaiisvk du kart
' iszsižioji karta.

pakol | ko. nes l nrej< 
inuusza i:ies.

k urs- 
ci tas 

kurstomas 
\dili n.
užmerkt1

Tu
lai laiko , Tasai ka dirba. } ra 

į lomas per \ iena velnią. 
. k;iv I inginiaujc, } rq 
per 1 u Lst aiiczi us

...

Juozą- i • • i . . akis ir suk
u h ežio- I

Ii i pusl.-ziause

GERAS BARGENAS DEL 
KRIĄUCZIAUS.

ne. Iszejo. II

Tamsvbe 
ko

() 
a 111 < • 111 o 111

t I N J ( | j I >

n<»l»i I• \ lltol 
M i k"lo M a r

einkeviezia n>
Vaikas mažai siižm-bm.

I)

abi 
kad ji iszmintinga.

Tasai kuris yra uždmig 
praszyti. nepriva

li i eko aplaiky I i
ANT RANDOS.

v ra

Re\'. I

Parsiduoda labai pigiai sty- 
mu prosyjim 
szi na 
Priežast i

■V4? r .aw* < '— 'Turi gyventi kaip asz no
riu. Kitos tai gyvena. Tik tu 
tokia akmenszirde, piktakrali
jo-

.^j»6W^m>Tii^iEDWiLD Animal Show

»sP.
r rI
* Į

r f""

EXTRA 
ATTRACTION
DOWNIES 
MIDGETS 
TINY MEN 

AND WOMEN 
25 PRANCING

PONIES 
4- MIDGET 
ELEPHANTS 
PRESENTING 
A UNIQUE

PERFORMANCE

FREE STREET PARADE 
■>nr Z AND 8 P.M.
ITS IOVĘRYTHING -

jo■)
/

R

"n; A

kriaįieziszka ma- 
pigia

(J 
lai >a i 
pardavimo

kaina, 
einu in 

kita bizni. Platesniu žinių su
teiksiu per laiszka.

Tlloma.-

u z
s

.Jei kitos

K vet ela it is
< oa I I )ale, I ’a.

S

taigyvena 
gyvenk. O man nereikia.

Spjauja būdavo, 
in akis, užkeikia, 
iszniekina. — bet 
atsidusti ir tiek, 
skunde sakydamas kad tai ko-

T
< 4 

nii'ks nefiirks.

H. i R

mergaitei 
iszkolioja, 
ka darysi: 
Ir tėvams

gmina.
ežia:

Eina. Jisai, ja

Reikia Mare

s
1 

x! 
Ii!

ĮiVt b
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t raM1
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ANT PARDAVIMOTusczios stubos ant raudos 
del dvieju lamiliju,

■ vanduo siūboj ir visas intaisy-
I mas pagal szios dienos; 12 my

liu nuo Shenandoah ir tiek nuo i I

■. “ 8; ;i r ” 11 | 
ant 
dvi

bėgantis
i

I *1*10 I .a k' f\\ OI H | 
teipgi nemažai \ i>o 
infi isž priežastį* > 
bambilistn. Karukd 
kos >uleszkintas. o 

'msimiHZe

I > 11V o 
km atsitiki 
pa-i nl i >zk

ui vežios 
uos.

I .i ndeu 
ma -zi

: M t. Carmel, Centralia ir Mid
vale. Jeigu savo karo neturi

1! I . . .vvažiuot m darba tai uz puse

Namas ne labai 
tas. Pars i d ims 
les ant adreso.

32H Van Gehier Si., 
Tammpia, Pa.

ANT PARDAVIMO

■seilei staty- 
pigiai. Kreipki-

Tėvas 
Dan 

y )

Api«- 9 J>ii valaii<l.i Node 
lios vakara Juozas Barona 

ant Kurdo pa
113 W. M a ph* ul \ ezi 

liko.'* paszanbK

ris
A’ork

būna
i< s. ( ) s

iii Roja per ko

dolerio ant. dienos galima va
' žinoti su kitais. Jeigu breke- 

nedirbtu kasdien tai už 
k u i randa galima atidirbi ant l'ar- 
J. mos arba ir nuolatos dirbti ant

* farmos. Atsiszaukit asmenisz- 
į kai arba per laiszka,

1
i

riai

su laisz-
ki lai At kauezimia, b rp kuriu ; ku kartu ir rekomendacija nuo
buvo nuo keliu dienu k<»kia ne 
apykanta. Baronas liko 
retas per daktaru Diuma <• 
vikas uždaryta- vietinioj*- ko 
zoje. Barono brolis laike 
dossa luija ant kamp" 
Mahanoy A\e.

— M ie-1 o vežimą i -zia 
vaitia iszvežines visa- - 
X<is kokias turite sklepuosia < 
iint kiemo. Surinkite 
indekite in kubilus ' <•}"■"" | dirbtog žomes. 
iszvez 1 distrikte, I anedeli iri - - — - --- 
Ketvergi', 2 distrikte l’tarnin 
k e ir I’etnyczioje o 
Seredoji4 ir Su baloje.

| bizniavn žmonių.
da zi u

Pine Grove Farm, R. D.
’ (t. 35)

sZ< >

kita
A. ir W.

au

t

I

A n d re w A braezi n s k v 
4k

■RnHwiii.nr*

Catawissa, Pa.
o

ANT PARDAVIMO.

namas prie
i

Bfime r- i 
gaite eina. Padavė užsuku.

— Ar jau ženijiesi — klau
sia akamonas.

— Ženijuosiu!
— In vestuves praszysi?
— Prarysiu!
1 ’aprasze

trankėsi

HMM >

ii®
kis žvėris, ne mergaite, 
irgi bare, sakydamas: 
tu nerodyk,
Bet mergaite sako, jis in dan
tis nei nežiūri. Jis lyg žvėris 
užklumpa. Piktumu nepergale- 
jes, bando gražumu.

— Tik nebūk tokia. Asz ta
vo vesiu — busi ponia.

— Ne mano esi plunksnų. Tu 
turtingas, o asz vargdiene.

— 'Tai delko gi vargdiene?
— O delko tu turtingas?
— Ee, tu kvaila!
— Kvaila tai sau kvaila, o tu 

buk iszmintingas.
— Ak tu be vyro neapsieisi.
— Be duonos, be drabužio — 

negaliu.
sieiti.

— Tik tu viskuo nesinaudo
ji ka tau Dievas davė.

szneku; ausim 
— matau.

— Tai dar ne visa...
— Tai jau visa.
— Kvaila tai sau kvaila. 0 

asz nenoriu, kam man reikia.
— Na, toksi tu kada in geras 

rankas...
— Jau asz nosy k i tavo gero

se rankose buvau — žinau. Kai
— tai nors

PRIBUS IN\'isa naktį 
k vairiojo.

atėjo.
akamonas,

Rado ja kur tai viena.
— () ka ? Jau po szliubui.’
— Jau.
— Tai dabar vistiek

ar tavo vyras.
— Mano vyras ‘bažnyczioj 

sužieduotas, o tu kas!
gales vvras su tokia

k 1

8 m v les že- 
a. 32

e lėk t r i kos

M a lit Z's II oteli s, 
miau Tamaqua, Pr 

szok iii,
Viskas pagal naujau

sia Imda ir geram padėjime, 
es ant adreso.

M. V. Wolfe, Agimt
( V ii kai t is)

3.TJ Arlington St., 
Tamaqua, Pa.

sale 
szviesa.

del

geramn

ruimai,

asz

Kreipkit (m. 2 v v ra s

O be vyro galiu ap-

MAHANOY CITY
Utarninke %

Mojaus— K<aip 
gyvent i ?

— O kas*? Ar asz žvėris ? 
Kaip visas svietas gyvena taip 
ir asz gyvensiu.

Taip akamonas nieko ir ne- 
pesze ir nesuviliojo užsispyrė
lės mergaites, kuri nedarė jo
kiu kompromisu su savo insiti- 
kinimais. Delei to raszejas mi
nėto-“ 
ko:

‘ ‘ Lycziu santikiuose 
liktorius (tvarkytojas) 
moteriszkes rankose. Jei szioj 
srity buna iszkrypi.mil tai kal
ta moteris. Ar teisybe ?

n

Ar asz
/

— Burna —
— girdžiu; akim

sReading 
v lines .

ruimu 
grižkeliu arti Brandonville

| Pa. Geras tvartas 28 per 38
I

-zaszla Į t i
1 pedaą. Geras vanduo.

singu medžiu, 22 akieriai isz-
ar 

viską ir 
o vežimai 

I ‘a nei lel i

60 vai-

Persiduos pi-
I giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykowicz 
Advokatu, 

Shenandoah, Pa.

◄ Teipgi Rodys Sekancziuose Vietuose
į*

Panedeii, 5 Mojaus 
. Seredoj, 7 Mojaus 
Ketverge, 8 Mojaus

Pottsville .
Mt. Carmel .
Ashland

/

Kunigo Dienyno” ir sa-Nedeline Ekskurcije
— 1N —

PHILADELPHIA
4 MOJAUS

“SI 
bireli 
o* j į' 
'•ii

regu-
vra3 dist rikte

l(t. f.)
I 1".........

CHAS. S. PARMLEYI r

Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti nr parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz. jumis 
ta reikalu atliksiu. Kandavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fornicZius, automobilius t.t.

Kampan Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

> e Ii t
HF-

/

tykis kai kirmėlė 
visa sopes, bet siela iszliks. 
Pikta dvasia szventu kryžium 
atsiginsi, szuni Lazda atsinm- 
szi, bet tavos nieku neatsikra- 

kalbedavo mergaite 
verkdlmia.

— Asz tik tavo meiles noriu.
—- įCudiki paimu, pamyluo

ju, pancszioju, o tave kam?
~ — Te radasta.

— Tai! Suvytusi, suuostyta..
— Bene tu geresne? Kas ta

ve tokia, ims ?
— Kas ims tas paims. No pi

nigu maiszas, neprapulsiu.
Taip besiinidarna su akamo-

I

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

• i* - . - - I i

Sa ulėsJszdiiotojas “Saules” 
\V. f). Boezkauekas pirko pui
ku Willys-Knight automobiliu 
nuo agento Antano Szukaiezio. 

naujausio 
intaisv-

Via

i «

A utornobilius
H/.tamo su naujahseis 
rpais ir pagerinimais.

— Penkios paleistuviu 
vos (roadhauzei) nuo Tamak- 
ves lyg Ilazletoigl likos užklup
tos per stgitinius, kuriosia su
ėmė asztuoniolika sutcrsztu ba
landėliu ir szeszfolika purvinu 
sportu. Visus aresztavojo o 
mergicas nusiuntė m Pottsville 
ant pęržiurejimo.

U r-

In.szitiriniu

I

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
■kūrinai* apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.60.

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

Specialia treinaa Suhatoa naktį.

laz Ryto
Shamokin .............................. 1 :30
M t. Carmel .... 
Ashland ............
Girardville .... 
Shenandoah ...

. . 1:29
2:21
2:28

... 2:00 
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25} .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
--------------   . - - - - - - -    1,-1 i „T Į - 1- T - -r —^"^T. - ■I.I..I LB- 

Grįžtant specialia treinaa apleis
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ežiu vakara in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIK1ETAS

Ant Readingo Geležinkelio

sopes,

tysi, —"
NAUJI MUZIKALISZKI 

VEIKALAI.

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudus naujos Dainos su gai-
domis ant piano.

“Ak Likie Sveika
* a

50c.
50c.
50c.
50c.

i
■J

nu mergaite gavo liga: natru- (m.!!)

Myliu Lietuva.” 
“Pas Motinėle” 
“Butu Darželi” 
Galima gauti pas leidėju 

j. A. Žemaitis
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

Mahanoy City, Pa. 
z ----- $-------- -

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-ezia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti banka va knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banko.

Szita Banka prigolbsti savo depozitoriumą pirkti savo 
locnus namus. ..........c

Szita Banka prigolsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

5
J

,'a
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Ui
.t 1B

Prikisz.es
iszkrypi.mil



