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Baisi viesulą; daug užmuszta, 
bledes $30,000,000, teatras 
sugriuvo, laivas nuskendo.
Cleveland, Ohio. — Daug li

kos užmuszta ir sužeista per 
viesulą kuri prapute pro mies
teli Lorain, 28 mylės nuo Cl<‘- 
velnndo. Daug namu siigriau- 

sugriuvo teatras
kuriame žuvo daug žmonių. 
Tnme miešti' randasi apie 30,- 

l'lycze pripil- 
Badai apie de- 

nainu teipgi su
griuvo. Daktarai isz visos ap
linkines suvažiavo in pagialba 
nelaimingiems. Daug laiveliu 
nuskendo ant hike Erie.

Žino atėjo isz Bellevue, buk 
laivas mi

(K)0 gyventoju, 
dvta lavonais.
szimts bloku

didelis ekskursinis
skendo laike szturino arti San
dusky, ant kurio radosi 200 
žmonių.

Artimoje Lorain viesulą nu
pūtė tavorini truki nuo sztau
gu. Keli žmonis užmuszti.

Pagal vėliausia surasza. tai 
sekanezios nelaimes,
Lorain 70 užmuszta, Sandusky
6, Cleveland 6, Mantua 3, Ak
ron 1, French Creek 3, Wey- 
ipouth 3, Warren 1, Youngs-

atsitiko:

French Crook ' 
», Warren 1, 

town L Cedar Point 6, Viesulą 
siautė 80 myliu ant valandos, 
kuri prapute per valsti Ohajo.

Buvo tai viena isz baisiausiu 
viesulu kokia atlankė Ohaju 
praejta Subata, padarydama 

JįJcdou aid— nikl-d^kriu, 
žuvo žmonių,bet kiek tikrai 

tai da nedažinola.

Susimuszimas trukiu — 6 
užmuszti 16 sužeisti.

Chicago. — Per susimiiszima 
pacztinio trūkio kuris trenkė 
in užpakali pasažierinio, kuris 
ėjo isz Denver in Buda, Ill., 
szeszi pasažierei likos užmusz- 

keli mirė po
tam ligonbuteje. Nelaime atsi
tiko ant Chicago, Burlington A’ 
Quincy geležinkelio.

t i, o 16 sužoido;

Visa szeimyna suplakta ant 
smert.

Chicago. — Visa szeimyna 
Ederandu, susidedanti isz tėvo, 
motinos ir trijų vaiku, likos 
surasti per kaimynus suplakti 
ant smert. Anku galvos buvo 
suteszkintos su kokiu tai szmo- 
tu geležies. Badai laji baisu 
darba papilde kokis tai silpna
protis, kuris gyveno su Ede- 

kurio dabar palicijerandais, 
jeszko.

M un-

Mirtis dvieju — munszaine 
priežaste.

Wilkes Barre, Pa. 
szaįne buvo priežaste dvieju
žmonių kurie likos užmuszti 
ant elektrikinio kelio Laurel 
Line torn Wilkes Baniu ir 
Skrantu. Užinusztieji yra: Mi
kas Kolys ir Kazimieras Kesec- 
ki. Prie užmusztuiu gulėjoPrie užmusztuju 
tuszezios bonk os.
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Butu sudegias ?ant smert; gra
žute priežaste.

Taujėnai, t’kmerges apsk.— 
Dar priosz \relv,kas tūlas Be- 
nadas Nainikfs jsz („•zebato.risz- 

linus l’žnžit-
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DU KART NEDELLNIS LATKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KA8ZTU0JA:
AMERIKE: Ant viso meto |3.H. Ant puam meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto |4.00.
MF" Lahekas ir piningus visad a siuskite Liktai ant saito adreso:

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

35 METAS
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liepe nuneszti pns biskupa ant 
ženklo kad lai nuo Josios.

Fray Zummaraga 
patemino pa- T
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ATSILANKYMAS ITALIJOS 
KARALISZKOS POROS 

IN LONDONĄ.
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Bis k u pas 
imdamas rožes, 
veikslą ant Indijono ploscziaus 
parėdyta in taisės 
kūpąs tuo in tikėjo

j._ ... ..... •. i.i. Ifr.

kiu kaimo invncr 
piu kaimo. Linus bemiitant už
sinorėjo žmogui insigerti. Me
tes darba nuvažiavo in Taujė
nus ir susitikęs- gera bicziuli, 
gerokai su juo 
Gryždamas in darba, 
pasienio dar koletą bonku deg
tines. Jau baigirlnf minti linus, 
vargszas buvo ant tiek girias, 
kad vos stovėjo. Su kitu pagal
ba susidėjo linus in vežimą ir 
jau norėjo važiuoti namo, tik 
kasžin kokios priežasties linai 
vežime užsidegė ir ugnies gal- 

iiubogo namo.
i u trobas 

ir butu jas uždbg(is, kad kely
je pasitaikęs
ji sulaikęs irai kinkos.

• ■ *** ■•***•*•■■*»-*-.
Maistas labai brangsta.

Kaimas. (“Vienybes” kor.) 
Paskutiniu laiku Katine pradė
jo viskas isz valgiu brangti. 
Daug 
miestą ir važiuoja 
aut ukiu.

rožes. Bis- 
in žodžius 

Indijono paliepdamas pastaty
ti bažnvezia ant 
už va rd y dama s 
(I oZ/ 
isz

Ik

tosios vietos 
jaja Bažnyczia 
Panos Marijos 
kuria užbaigė
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1709 mete, in kuria likos patal- 
pytas tasjii plosczius su didelia 
iszkilme kokios žmonis da ne 
buvo mate.

Taigi, dabar ant stovylo Szv. 
Paneles pasirodė veidas tojo 
Indijono. Žmonis keliauna isz 
visu szaliu regėti tojo stebuklo 
ir melsti Szv. Paneles pagini* 
bos visokiosia nelaimėsią.
Sumusze baisei savo motere ir 

norėjo sudegint deganeziam 
name.

Smorgonie, Lenkije.
nas Taborvski isz nežinomos 
priežasties baisei sumusze sa
vo moteria, apmirusia uždare 
name, kuri padege tiksle sude
ginimo savo aukos. Ant gilnkio 
ugni užtėmi no palicije, kuri 
insigavo in vidų deganezio na- 

iszneszdami pusgyviu mo- 
Pasinaudodamas isz su- 

Taboryski pabėgo, 
bet ant rytojaus likos suimtas 

uždarytas kaleji-

prisilaižo. ” 
kelionei
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Kur Musu Amerikoniszki Lekiotojai Sziadien Randasi.
Trys ’

isz San Fraiicisko tiksle aplėkti aplinkui 
apleido Japonije ir dabar pasekmingai atlėkė 
Indije. Isz tonais nulėks in Nesirabada potam-in Karachi.

Amerikoniszki lekiot ojai kurie iszl(>k<‘ J9 Morcziam 
svietą, ana diena 

in Allahabed,

Ateme sau gyvastį idant pa
eziule galėtu apsivesti su

burdingierium.
1 )e1 roit. M ich. 

viekas, ' 
uos, nuo
miliutas,

Isz Lietuvos. vot rekežiais 
Arklys bego tiesiai
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žmogus neimtuJuozas Na- 
>6 met u. iszgere t ruciz- 

kurios 
idant

mire in kėlės 
jojo paeziule 

galėtu aplaikyt lakstanti do- 
nuo insziurene kompani- 

galelu užmokėti
leri u

su k u re i s 
vinczevoma

JOS 
už vinezevonia su burdingie
rium Antanu Laiisicku.

Juozas alėjas nuo darbo ana 
diena užtiko verkent savo pri- 
siegelia Tekia, Ant užklausv- 
mo ko verk'ia ir yra teip nuliū
dus, 'Tekia pro verksmus pasa
kė jam, buk myli Antena, bet 
jisai ne nori idant jiji apleistu 
savo v\ra nes ne turi darbo ir 
negali su jaja iszrunyt ir turės 
laukti pakol užsidirbs kiek pi
nigu.

Juozai
mot eres

kant rei 
savo moteres prisipažinimo, 
nuėjo in kita kambari, atsine- 
szc insziurene polisą ant tuks- 
tanezio doleriu ir paduodamas 
T(‘klai, pasako, 
gere truciznos 
mirs, o su 
gales apsivesti su Antanu po 
jojo mireziai; 
krito negyvas.

Badai Antanas dabar atsza- 
lo nuo 'Peklos ir bijo vesti to
kia moteria. —
buvo Juozas? Geriau butu pa
daręs, idant bobelei szonus at- 
mitsztu ir iszvarytu isz galvos 
meile su burdingierium.

Dvasios davė jai rodą da
ryti munszaine.

Seattle, Wash. — Mrs 
yah McCoilaughty, likos aresz-
tavota per valdžios agentus už 
varymu munszaiues, i>as kuria 
rado 50 galonu samogonka, 
daug brogos ir apie 500 galonu 
munszaines. Motere Ant savo 
apsigynimo sake buk jai palie
pė daryti •munszaine 
sios” 
kydavo užtvirtindamo^, buk

Bef,,0ygdiQH josios nei^KVI|H9rj 
jo, kada likos uždaryta ant 
uzesziu menčiu in kalėjimu.
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“dva-
kurios pas jaja atsilan-

'I

iszklanses

jog k a tik isz- 
ir neužilgio 

aplankytais pinigais

po t uju žodžiu

Argi ne kvailas

Baisus iszradimas.
Ernestas Welsh isz liuli, An

glijos, iszrado naujo budo ra
keta, kuri leidže in ora isz ku
rio iszejna baisi ugnis ir dega 
per 15 miliutu. Isz tojo raketo 
pasipila ugnines kibirksztis. 
kurios sudegina viską, kas tik 
randasi aplinkinėje ant kelioli
ka mvliu. Tasai 
daugiausia naudojamas ant su
naikinimo areoplann.

d

raketas bus

Haiti. — Dantes Belle-'
garde, czionaitinis ministeris 

užmetineja Suv. 
kareiviai nužudo 

|A0r bombas apie 3000 gyvento
ju be jokios priežasties. Vai- 
dže užvodo slieetva.

a psz vietos, 
Valst. buk

bes” kor.) — 
su agentu pagelba

(‘ ‘ Vieny-

re

Aresztavojo keleivius. 
Rokiszkio stotis.

J. Marcziunas 
i szv v ko iii

Rusija su sūnumi 10 metu. Bet 
ant rubežiaus, Latviu valdžia 
suome ir palei kalėjimus atva- 

atgalios. Simu atvožė" t rau
kiniu in ka įėjima nekisze. Tai 
latviu valdžia pasielgė teisin
gai. Musu valdžia taip but ne
padarius, ir vaika palei kalėji
mus butu stumdė. Marcziunas 

o pinigus 
Sugrvžu- 

Tie
agentai visur veža, bot niekur 
noiszvoža, 
Irau kia.

iszpardave, 
agentams, 

šiam nebėra ko tvertis.

(“ Vienybesr ♦

valgiu 
darbininku apleidžia

in kaimus 
pal mosuoja 

tarnaites, kurios atvykę in nia- 
miestelius, stoja tar

Ponai

pas Anglijos 
Jociuje Lomliiie.

parodo Italiszkas 
karalių

k a ra I isz k a
ir josios priėmimas Buckingham 

Karaliszka pora sėdi.
pa-

Jo- i
It

i

viską 
at i davė

o tik pinigus isz-
*

Netikri olandu pinigai Kaune.
Kaunas — Sziomis dienomis 

Kriminalo policija gavo pa
dirbtu netikru Olandijos bank
notu po 10, 25, 40, 60, 100, 200, 
250, 300 50 po 
Banknotoi pažymotii 
mo datomis 
1012 m. ir baigiant

Pinigai garnį vyku-
J

policija

1000 guldenu, 
iszleid i- 

pradedant nuo 
1023 metu

datomis.
padirbi i 

ežiam negolima 
ma pažinti, tik kai kurie bank
notai po 10 ir 
be paraszn.
yra apyvartoje Lietuvoj, todėl 
žmones gali but lengvai suklai
dinti.

šiai jog nezimin- 
ju klaidingu-

25 guldenus yra 
tHandijos pinigu

nuo 
var- 

Vieszpa-

i <

ir Sintautų 1 
gelbek mus

Dabar naujoje bažnyczio-
vargonams

dumles 
kartais per-

nt itrau-

Beda su vargonais.
Sintautai, Szakiu aps. — Ne

laimingi sintautiecziai su var
gonais. Senieji vargonai szio- 
poje buvo toki netiko, kad net 
kilo tarp žmonių patarle: 
maro, bado...
<>•( ) 1 m - r-
tie.”
je neva naujiems 
vėl toji patarle tinka. , Vargo
nai visiszkai suklero;
puczia nelygiai
daug, kartais nedapuezia; spy
ruokles ir mechanizmas krinta 
ir krinta, tokiu bildu dūdos ir 
be spaudinio klavisziu paezios 
staugia. Yra Sintautuose baž
nytinis jaunimo choras. Pamal
dose! per suma Szv. diena’cho
rui giedant, kaip ims vargonai 
cypti, szvilpti burbti tai nors 
emes, ir bėgtum isz bažnyczios. 
Choras demoralizuojamas mal
dininkai nuo maldos
kiami ir erzinanti. Bet tikima
si, kad sintautieziai instenge 
passtatyti tokia gtažia didžiu
le bažnyczia (kuria szia va
sara baigs isz lauko tinkuoti) 
insitaisys gerus vargonus, ku
rie isztikruju trauks žmones in 
bažnyczia ir prie maldingumo, fe

Mirusiu skaiezius.
Kaunas. — Statistikos žinio

mis 1Q23 metais Lietuvoj įniro 
29,75$.asmenų: 15,553 vyru ir 
14,199 moterų. 1922 m. 
34,110 asmenų.

mirė

žesnius
liauti pas žydus.

♦

Senuju pasakojimai.
Skrebiszkes.

ISZ VISU SZALIU
Renge kruvina skerdyne 

Žydu Panedelyje.
Moskva. — Bolszevikai la

bai persigando isz priežasties 
atsiszaukimu anti-

nežinomas
Lietuvos vadas. Buvęs

Rok iszkio 
apskrity seni žmones daug pa
sakoja apie Skrebiszkiu pilia
kalni. Jie sako, jog ton esąs se
novėje palaidotas 
dabar
sumūrytas didelis skiepas, vi
dun padėtas to 
greta sukrautas 
to skiepą uzmiirije ir ant jo su
pyk' dideli kaina.

Per Velykų szventes, viižhio- 
, žmogus,

vado karstas ir
jo turtas. Po

jaut pro Skrebiszkes 
pasakojo ta 
M

kuris mane vežt*, i 
pati ir priduri', jo 
okupacijos melo, kuomet plyt- 
n veži u nebuvo žmones kuriems 
reikėjo plytų, pradėjo kasti ir, 
neva po žemėmis rado mūra isz 
geru plytų, kurias 
krosnims.

Manau,

vokiecziu

ir naudoje

kilometrai
Kalnas

Skrebiszkiu in

Areheologijos Ko
misijai reiketu pasiteirauti, o 
gal ir isztikruju yra Skrebisz
kiu kalne kas nors istorinio.

Skrebiszkiu dvaras yra Ka
majų valscziuje, 7
nuo Rokiszkio stoties.
tas dabar apaugos niiszku. Jis 
yra szalia vieszkelio, per viena 
kilometrą isz 
Kamajus.

Skaiezius Lietuvos litu.
Lietuva, pradėjusi su 25 mi- 

lionais litu, dabar ju turi 71 
miliona. Aukso turi 24 milio- 
nus litu, o svetimos valiutos 59 
milionus.
Nuszove žmogų, pavogė ark
lius pats sau pasidarė smerti.

Knpiszkis.
Panedelio (Rokiszkio 

ir Laukmi- 
13 d. sz. m.

1

Tarp Kupisz-

I Įvara

kio ir
apskr.) Lebedžiu 
niszkiii, Gegužes 
atsiliko toks baisus invykis.

Kupiszkio valscz.
miszkiu vienk. jaunas (20 mot. 
ūkininko sunuš ta diena nuvy
ko in Pundeli in turgu pirkti 
arklio. Gręždamas namo nonu- 
sįpjrkes arklio, ir radęs lauko 
ariųnti pora arkliu ūkininką 
Vagul i, 
szautuvo ir

ji isy. szratinio 

liu3 nujojo. Jojant per sodžių, 
žmones pažino arklius, eme su 
szunimis ir apsiginklavo ji vy
tis. Vagis atsiszaudydamas 
lięgų, bįęi kuomet pamate, kad 
i lobe iszt ru ks, xpask utiniu szo v i- 
niu sau in galva isz revolverio 
husi^zovo pats. Pas ji rasta 
sztatinis szautuvas, revolveris 
ir tik keli centai pinigu.

nu szo v e .
pasiėmęs jo ark-

Vagis atsiszaudydamas

ambasadoriaus 
ganėsi Kauno 

Didžiuma tuoj ta- 
bet apie 30 dar

Lik u si e j i kalėjime už-

llosije. “ 
k u Pat vijotu
sa

mo, 
(ere. 
iniszimo

1*

į
c

I

4
iszmet v t u 
l)olsze\ ikiszkos partijos po vi-

Draugavę Kusisz- 
” szauke visus 

tautieezius kurie yra prieszin-
gi tebyriai valdžiai idant su
rengtu po visa Bosiję skerdyne 
2ydu, kuri ketina prasidėti 3 
valanda po piet Panedelije, 7 
diena Liepos.

Moskvoje, Petrograde. Smo 
lenske, Orle, Kijeve, Charkove 

aresz tavojo 
1 priguli in

ir kitur, 
daug žmoni n kurie 
Iaja draugavę.

\;aldže

Oszmiane ir 
me.
Lenkai perleis pelegrimus in 

szventa vieta.
. Varszava. — Lenkai sutiko 
ir pavėlino visiems tiems-kurio 
rengėsi keliauti atbūti keliones 
in szventas vietas aplaikyti at- 
puskus, o ypatingai keleiviams 
isz Kauno ir Suvalkų redvbu.
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dieno-

Sukilimas kaliniu Kauno kalė
jime, 70 pabėgo.

Kaunas. — Kaip • pranesza 
žinios isz Lietuvos, Petnyczioj 
popieti! Kaimo centraliam ka
lėjime invvko kaliniu sukili
mas. Jie apveikė sargus ir lai
kėsi priesz kareivius kelta va
landa. Laike suirutes, apie 70 
kaliniu, kriminalistu ir poli- 
tiszku pabėgo. Tūli pasinaudo
ję vokiecziu 
arkliai^, kurie 
apylinkėje,
po* sugauta, 
Ruoši.
si bari kada ve ir szaudesi su ka
reiviais, bet atvykus szarvuo- 
tiėms automobiliams, pasida
vė. Du kaliniai nuszauti.

Motina nepavelino vesti; 
abudu nusižudė.

Kaunas. — Sziomis
mis Kaune atsitiko sekanti is
torija :

Muitu D-to \aidiiiinkas Va
lentinas Tupaczevskis 24 metu 
amžiaus ilga laika mylėjo pa
nele ()lga Sakalauskaite 16 me
tu amžiaus. Jos motina neleido 
jai iszteketi nž neturtingo val
dininko; ji norėjo, kad jos du
ktė iszteketu už dvarponio. Jo
ki dukters praszyniai negelbė
jo. Pagaliau duktė apleido tė
vu namus ir iszbego pas myli
ma, 
d.

tomis die- 
i niekinta 
kataliku,

ant krūties
pasirodė galva 

pripažinimą

ant
nes

ran-
altorije Guada-

gyv. Aleksote. Gegužes 27 
jie nutarė nusižudyti, nes 

nerado kitos iszeities. Nuėjo iii 
pirma fortą nusiszove.

Pas juos rasta laiszkas, ku
riame raszoma, kad jie osa pa
tenkinti likimu; tėvus praszo 
palaidoti in viena kapa. Tėvai 
vienok ir pomirtiniojo pr^szy- 
mo neiszpilde ir palaidojo in 
atskirus kapus.

Nauji banknotai.
Kaunas. — 

giama iszimti

Indijono galva ant stovylo 
Szv. P. Marijos Gaudalupe.
Mexico City, Mex. — Meksi- 

koniszka patronka, Panele isz 
Gandalupo, iszvere 
noniis didelia 
rneksikoniszku
ant tojo stovylo, 
Szv. Paneles, 
Indijono, pagal 
Dr. Ignoto Valezpino, biskupo 
isz Agnesca 1 imi t es.

Stebuklingas stovylas 
dasi dideliam
lupo bažnyczioje, ant kurio at
sirado galva Indijono Juano 
Diego, kuriam Szv. Panele pa
sirodė tris kartus 1531 meto.

Tasai atsitikimas gana aky
vas ir vertas paantrinimo laik- 
rasztije, o buvo teip: J na n Die
go,
jaunikaitis, 
Telpeyaco, užmiestije Mexico 
City, 9 diena Gruodžio, 1531 
mete, ejdamąs ant misziu, isz- 
girdo puikia muzikia. Dirstele- 
jas in virszu, patemino patogia

Baisus padėjimas Moskvoje.
Moskvoje platinasi baisus 

vargas, daug ulycziu yra isz- 
tusztintu, k romai apleisti ir 
stovi tuszti. Ant ulyczhi gali
ma sutikti daug mokytu inteli
gentu kurie ne turi kitokių 
drapanų kaip tik pasiutu isz 
maiszu o ant kojų vyžai.

Finansinis kainisorius teipgi 
apgarsina, buk paskutine kare 
paėmė keturis milijonus 53 
tukstanezius žmonių.

Kada užstojo pakajus, mirė 
nuo visokiu ligų ir bado penki 
milijonai szimtas tukstaneziu 
žmonių.
bolszeviki'szka

Isz to pasirodo, buk 
vnldže buvo 

priežastis daugiau auku ne 
kaip kruviniausios karos. O 
kiek da pražus?

Mažas Jonukas. 4

vargingas Indijoniszkas 
gyvenantis arti

Sziuo metu bai- 
isz iapyvartos pana, kuri jam apreiszke, buk

laikinieji (baltieji) pelikių Ii- Ji jį yra Motina Dievo,
ir tamtu vertes banknotai 

tikros nuolatiniuju penklieziu 
banknotu serijos. Visos tos’ru- 
szies banknotu 
apyvarton
Iki szioliai grižo jau lt. 13,- 
548,640. — Žuvo arba dar apy
vartoje vienu-kitur liko tu 
banknotu už lt. 451,360.

Pekinas, Kinai.

buvo paleista 
už 15,000,000 litu. isz pa to

nes mane jog
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' Pekinas, Kinai. — Ki
li iszki banditai nužudė du ame- 
rikoniszkus misijoniorius ant 
Hainan Salų. ;

* * New York.
Draugove praejta meta iždali- 
no dėl žmonių septynis milijo
nus biblija.

Jobhstbivn, Ihi. — Sudas 
nubaudė kalėjimų 18 Kuklusu 
ir 10 gyventoju už sukėlimą 
kruvino maiszaczio l____

Biblijos

krūvi no ma iszaczio 
Lilly 5 dięna Apriliaus.

vėlina 
idant ant tos vietos butu pasta
tyta koplyezo ir kad jisai nusi
duotu, pas biskupa praneszti 
Josios velinima.

Biskupas iszmeto 
ciaus jaunikait i,
tai kokis pamiszelis. Ejdamas 
namo, vela pa regėjo stebuklin
ga Pana, kuri jam paliepė ejti 
antru kartu pas biskupa. Szi 
kart biskupas paliepė Juanui 
atneszti koki
ženklą nuo tosios panos.

Juanas apsako apie tai Pa
nai kada jam trecziu kartu Ji

Mažas Jonukas labai užim
tas skaitymu biblijos. Ant kart 
nustojo ir klauso motinos:

— Mamute, ežia paraszyta: 
Rebeka Izaokui pagimdo sunu; 
Ka tai ženklina ?

Motina pamrslinus valandė
le tarė r jog pagimdo ženklina 
ta pati, kaip ir apteikė, o ma
žas Jonukas toliau prigulės 
skaito.

Atėjus Kalėdom Jonukas ga
vo namieje daug visokiu gra
žiu daigiu. Po szventei darak- 
toris liepe mokykloje apraszy- 
ti, ka katras veiko namieje ir 
ka gavo nuo namiszkiu.

Szitai Jonukas sziteip pa-
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užtvirtinanti

miestelije aidėjo i

pasirodė. Paliepė jam ejti ant 
stataus pliko kalno Tepeyac 
kur ras krūmą puikiu rožių, 
norints ant tojo kalno neaugo 
ne žolele. Nusistebėjo Juanas 
rados rožes, kurias nupjovė, in- 

in ' savo ploscziu ir su- 
gryžo prie Panos, kuri jam pa-

“Nuo tėtulio gavau puikia 
knyga su abrozeleis, mamyte 
dovanojo num nauja apredala, 
o mylema bobute pagimdo man 
puiku arkluka.

Stockholm, Szvedijo.
Trys didžiausios upes iszsilie- 
j%
nfiilijdhVi doleriu. DdhgbKs 
žmonių nuskendo kaipo ir gy
vuliu.

■—1 Mt

pndArydaibbs ’bWMs diįt
TM u gelt s

ir'f’-
O

Eo
■

Ji

i'

'J
*'*1

■'WI
'“■'O
■ ii 

iff... Ji j

ii
■ 4'1



I
I

SAULE

f
KASMRDE?

Rnsiszki laikraszczei skelbė 
apie netikėta atradimu pOcziit- 
res po ulyczia Dnietrovskajh,
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kuri veda in Kremlina, kur at
rasta daug lavonu. Kas tuosius 
žmonis nužudo tai lyg sziam 
taikui nedažinota, bet nekurie 
yra tosios nuomones, jog likos 
nužudyti da už eariszku laiku. 
Bolszeviku valdže nieką nein- 
leidžia in t a ja peeziure.

v

ipsziuronc (apdraudimo 
vastres) kompanijos Pruden
tial Co., tai Suvienytosia Vals- 
tijosia 1923 mete papildyta do? 
szimts tukstaneziu žudinseziu; 
arba ant kožno szimto tuks
taneziu gyventoju buna nužu- 
dvta doszimts žmonių.

Anglijai ta pati laika papil- 
dvta

gy-
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Francuziszkam miestolije St. 
Tilers do Bois atsitiko baisi tra- 
gedije. Gyventojas tojo mieste
lio, Motiejus Lafienr, baigė 
savo paskutines dienas sirgda
mas džiova. Žinojo vargszas. 
jog turės mirti, o negalėjo isz- 
mnszt sau isz galvos, buk jojo 
patogi ir jauna paeziule volą

lio, Motiejus

Žinojc

Ii;

r“
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i

isztokes po jojo mirežei. Kada 
visi namiszkei užmigo, ligonis 
atsikėlė nakties laike, nuėjo 
prie mieganezios pa ežios ir už
smaugė. Papildęs baisu darba, 
susiprato ka padare, atome sau 
gyvasti per nusiszovima. La- 

. fieurai buvo labai mylinti po
rele ir buvo paveizda kitiems 
vedusioms žmonims.

aplinkinėje
I

Ceylone, aplinkinėje Peh- 
niadnla, Indijoj, apie 25 mylės 
nuo Colombo, likos surastos 
kasyklos szafiru kokiu niekur 
ant svieto nesiranda. Vos 18 
meteru po žeme jeszkotojai su
rado tuosius brangius akme
nius visokios borvos ir didumo. 
Nekurie svėrė lyg 5 karatu. 
Kompanije kuri atrado kasyk
las susideda isz Angliszku ka
pitalistu.

Jeszkotojai senoviszku užlie- 
ku, atrado’ artimoje Urgo, 
Mongolijoi, senoviszka miestą 
ir Kiniszku karalių kapus, ku
rie vieszpatavu 4(KK) motu 
priesz gimimą Kristuso. Priek 
tam surado daug visokiu indu 
ir puikiu szilj:u ant kuriu pa
raškyta istorije tosios dingu- 
sioirtautos priesz tiek- tukstan- 
ežiu metu. Profesoris Kozlo
vas, kuris atkasė taji miestą 
jeszkos tolinus tolimesniu se- 
noviszku užlieku Tibete, jeJgu 
toji valdže duos jam pavelini- 
ma, nes Tibieeziai baisei neap- 
keneze svetimu žmonių.

,4-
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Nuo daugelio metu ėjo terp 
mokytu ir .nemokytu žmonių 
klausymas: “kas pirmiau atsi
rado, kiauszinis ar viszta!” 
Tas klausymas kuris tiek daug 
vargindavo vaikus ir suaugu
sius, ant galo likos iszrisztas 
per Northwestern universiteto 
zoologijos profesoris Konra
das E. Tharaldsen.

Jis sako, kad viszta paejna 
isz kiauszinio, o ne kiauszinis 
isz visztos. Jojo nusprendimas 
rėmėsi ant padarytu tyrinėji
mu. Sako, nors viszta turi to
kiu coliu, kurios gamina kiau
linius, isz kuriu paskui iszsi- 
vysto naujos visztos, bet viskas 
susiveda prie pirmprades ce- 

zygote ir 
pirmiausia

■Ii i51
■f
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les, kuria vadinama 
kurios iszsivyste 
kiauszinis.

Jeigu kas tai supranta, tai 
gali vesti tolinus ginezus.
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Soviatai permainis kalendo
rių teip, jog kožna sanvaite su
sidės isz ponkiu dienu.,— Pui
kus užmanymas. Pedes butu
tankiau.
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Menesije Gegužio Pennsyl- 
vąnijoi atsibuvo 1285 automo-
bilįniu nelaimiu kuriosia UkoR
užmuszta 68 žmoni# o 1627 ąu-
žeista. — Kuom daugiau auto
mobiliu tyom bus daugiau ne
laimiu per žioplius.

Lietuviu Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
119 West 41st St., New York 
gity, jes?ko žinių apie Juozą 

ush, kuris kitados gyveno po 
1439 S. 49th Street, Cicero, III.

Kas galėtu suteikti kokiu ži-

u«h, kuris kitados gyveno po

niu apie ji, malonėkite pra- 
nerrtbin taji hjura.M

< ’ nn .<» .w
Pagal surasza č*^*'“.**__

ney.tHti taji bjurar
f ’ ” ?,.A* * aF

to

t • 1 V » ’ V /! •didžiausios

konia puse tiek, 
Amerike, kas parodo, jog Ame
rika yra nupuolus baisei mora
li szk urna s.

Liotuviszkos knygos 
dien labai pabrango, 
katrų visai nespaudina ypatin
gai maldaknygių. Todėl jeigu 
turite senas knygas ar tai mal
daknyges ar istorines, tai pri- 
siuBskitc in rediVkcijo, o bus 
apdarytos puikoi ir druezei in

SZ1JU 
o kaip

skūra ar audeklą su auksineis
papuoszais. Knyga yra jusu ge-
ni draugu, tddel ja ja raiko pp- 
guodoti. (t.f.

* London. — 
za Indijoi iszmiro 
Ii jonu žmoĮųU’

Kairas, Fgiptas. — Dak- 
i yokisžku 

žydu likos nužudytas per neži
nomas ypata s. < 
tuom labai inirszo.

Por infhion- 
apie 12 mi

taras Oahan, vadas

Gyventojai

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Springfield, Mass. — Birže
lio 22 d. Juozui Varankai va
žiuojant in llartforda, automo- 
biliaus ratas sulūžo, prie ko 
apvirto vežimas ir mirtinai 
užmuszo Varahkos sunu Vinca 
2 metu, o jo moteri labai sun
kiai sužeidė; ji dabar guli 
Hartfordo ligoninėj. Kiti ket
vertas vaikuczin 
nesužeisti.

Dar kita nelaime aplanke 
pil. Juszkeli, kurio dvi dukte
rys: Viktorija 13 metu, Alena 
11 metu ir 
duktė Felicija

likosi visai

Reikc primyti,

i. wu ii ■ ■■ i i .................................... .........  .................. IM

Ugnagesei Žydave.
■

Apsakymas vieno žydelio, o 
kuri paduodame, žodis in žodi..

“Turime geriause drnuguve 
ugnine musu mieste, — kalba 
žydas Tekūs Kvargcl. — Ugnis 
bijosi pasirodyti. Asz jiats pri
guliu prie tam draugavęs, ba

Antano Vismanto 
13 metu, besi- 

maudydami Agawam upėje, 
verpeto pagauti, prigėrė Bir
želio 23 d. apie 7 vai. pavakary.

Nelaimingus keturius jaunn- 
czius skenduolius laidojo Bir
želio 26 d. ant Szv. Mikolo ka
piniu su bažnytinėm apeigom. 
Mirusiuju levai, broliai, sesers 
ir gimines likosi dideliame nu
liūdime. _________

Niagara Falls, N. Y. — Po
nas M. Sziaulis su savo szeimy- 
nelia lankosi pas gimines She- 
nandori, Pa.
jog p. Sziaulys ne yra tuom 
žmogum kurio redyste pajesz- 
kojo, nes tasai ka pribuvo iii 
musu redakcija keli menesiai 
adgal, buvo auksztas vyras, 
kaip rodos zanemunezikas, sa
kosi, jog tupi narna ir automo
biliu ir už munszaino turėjo 
bėgti isz miesto, pasiduoda
mas savo pravarde kaipo M. 
Sziaulis. Ar jisai kalbėjo teisy
be ar no, to mes nežinojome ir 
intikejome ka mums pasakojo. 
Ponas M. Sziaulis atlanko prie 
tos progos redakcija 
szoimynelia ir visai
tuom, kuris buvo musu redak
cijom pirma karta. Todėl, idant 
žmonis nemanytu, kad mes pa- 
jeszkojome sena ir guodėt imi 
tautieti szi antra Sziauli, ap
skelbiame szi pataisyma del 
visu žinios ir ga i lemos, jog po
nas Sziaulis mane, buk tai jojo 
pajeszkome kas buvo visai ne
tiesa, tiktai joHzkojome tojo 
pirmo kuris mums buvo reika
lingas. Ponas Sziaulis yra ge
rai pažystamas Niagarafalie- 
cziams ir musu 
guodojamas nuo
szus žmogus, kuria niekam pik
to nevolina ir nedarytu nieko

sų savo
ne yra

aplinkinėje, 
visu ir maĮ-

blogo.

( V.'
Jungtiniu Valstybių

Veteranu Biuro 
Praneszinias.

I \'

T. Hines,Generolas Frank
Jungtiniu Valstybių Votoraiin 
Biuro diroktorlūš, pėtAergstiKiniu prie litui uiiiuuuvv^ v x i . • i*tai ne baisu prigulėti. Naezel- geistus, budimos. iy«hthne8

i’eikahiVimiis
nvku v,-a daktaras Moric Jude- veteranus

jo jo Sorė turi rakta nuoles, o 
ezirskmižos. —

'kad jie pri-
. rap-

.niMy ■! ■ ■■■■...

HALITOSIS.

Vieszos Sveikatos

Girardville, Pa. — Veronika 
Rutkauckiutc, septynių metu 
mergaite likos baisci sužeista 
per automobiliu, kada bego 
per ulyczia. Tuojaus likos nu-
vožta in Ashlando ligoubute.

SZI H

Vienu kartu 
norėdama ugnis mus nugazdyt, 
uždegė vienu stidni. Mes visi 
ugnagesei bėgam ‘pas daktaras 
Aloric Judeles idant mus vestu I M M * a
pas agni, ba be ;
ejti. Ye buvo jojo namieje. Vž- 
tikome pas rabina kazyruojen-
ejti. Ne bu v

jojo bijojome

tti. Sakome jam:
— Fajcr!
— A ganef — asz turu pa

baigt graju, — palaukite biski. 
Nu, asz paskui atejsių o jum 
niiejkito pas manu pačiu, tegul 
jums duoda čirškiu ižo. Nuėjo
me.

1 Dak|arione 
greitai iszritome 
kurios džiovinusi 
kai daktaro bakurti; 
meni cirskmiža pritaisyta ant 

skrynios 
sustatyt i 

o pri- 
Mori-

V

sziopaatidarė
baezka ant 
marszkinu- 

ir pae-’ d

SKAITYKITE SAULE

duotu savo 
mokėjimui, tuojaus n§s paskir-

dviračiu, o viduryje 
nuo vandenio, buvo 
bntelei su vyszniu šoku, 
gulėjo prie daktarines 
(denes. Bėgamo greitai pas ug- 
ni, kaip žydai isz Egipto, net 
viskas dulksta, 
szauke gyva lt 
mano marszkinukus bakuru ir 
tam sula no vyszniu! Ant galo 
užkimo ir paliovi rėkus.

Ant galo pribuvome pas ag
ni, o ežia vandenio ne laszo ir 
ne vienas ne nori noszioti. Tai 
mes liejome tam šoku ant dak
taro bakuru marszkineln ir dė
jome ant ugnies, kad ne butam 
tokio didelio karszczio. Nu — 
ir apinalsžinome agni.

Atėjo ir daktaras 
pabaigiąs kazyravima ir sako: 
— Si git! vaikai! •

Ateina ir daktariene, verke, 
šoko ir 
4r4

J

o daktariene
— atiduokite

as tam laikas jau baigiasi.
Kares Apsarigos Aktas aisz- 

ciai sako:
“Kad nebus 

ipmo kojiniu, 
ikru reikalavimu priduota, su

žeidimo atsitikime, tarpe pen
kių metu nuo 
atsisakvmo isz 
mirties atsitikimo laiko tarny
bos, tarpe penkių metu po to 
mirties, kuri bus al’icialiai už- 
rekorduota tame departamente 
kuriame tarnavo: .Bet, su ta 
sąlygą, kad kur 
yra suteikiamas už mirti arba 
sužeidimą po paleidimo ar at
sisakymo nuo tarnybos, reika
lavimas turi būti padarytas 
tarpe penkių metu po mirties 
arba sužeidimo pradžios.

“Turint gera priežastį di
rektorius gali toki laika pra
tęsti vienus metus. Jeigu 4a 

kuriai szios sąlygos su
yra nepilnametis,

suteikta jok i fit 
kol nebus tam

paleidimo arba 
tarnybos arba

.Bet, 
apmokėjimas

ypata, 
teikiamos, yra nepilnametis 
ar silpnaprotis ar negalintis isz 
ligos priežasties 1 reikalavimo 
priduoti, laikas tam paskirtas 
tesis kol visos negalėjimo prie
žastys bus praszalintos.

Kadangi didesne 
paleista

tais, szis metas yra paskutinis 
kuriame jie gali legalai priduo
ti reikalavimus, iszskyrus 
svarbiuose

. dalis buvo

», 
kareiviu 
1919 me-

Moricas

sakomarszkineln ir
szlecht!’*
Daktaras M uric sako in savo 

pa ežia.
— Gej, Sure! Tu nežinai nie

ko, ka ženklina ngliagesei!
DA TURIME SZIMTUS PUI-

KIU KALENDORIŲ.

Da turime kelis szimtus sie
niniu kalendorių (keturi kalen- 
dorei ejna in seta) ant szio 
moto, kuriuos parduosime po
viena doleri už seta. Yra tai 
labai puikus kalendoriai kurio 
privalo rastis kožnam katali- 
kiszkam name. Katrie vėlintu 
turėti tuos puikius kalendorius 
arba kam kitam nusiunsti do
vaneliu, tegul prisiuneze dole
ri, o mes tuojaus iszsiunsime 
ant paduoto adreso.

W. D. Boczkowski Co
Mahanoy City, Pa

W. D. Boczkauskas, Co.

•>

Biuras 
gauna daug praszymu infor
muoti apie halitosis, kuris yra 
’nemalonus dalykas apkalbėti. 
Žmones yra paliuke nekalbėti 
apie'nemalonius dalykus, bet 

palinkimas, kartais pertoli
uueina. Protingi žmonos nesi- 
prieszina nemaloniems disk li

keri is kokios naudos.
Padėtis nuo 

kiekvienas 
nors gyvenant 
laikui, bet kartais ii* 
yra tai nemalonus 
burnos, kuris vadinamas hali
tosis.

Studijuojant szi dalyku ran
dama keturios jo 
būtent:

Pirmiausia, nesveikas. irno- 
Iszvarus burnos ir nosies sto- 

antra,. nekurios plaucziu 
ligos; Ireczia 
bako vartojimas; ketvirta, ne- 
prisilaikymas prie 
valgio.

Su laikinu halitosu, kuris pa
eina nuo kokios nors ligos, roi- 

labai szv/iriai užlaikvti 
danl is ir liežuvi; kitaip 

prie pavojingu 
Jeigu

savimams jei isz ju galima li

reikalavimus, 
atsitikimuose ku

riuose galima kreipties in Cen
tral! ofisą Washingtonc kuo
met Direktorius įprideda vie
nus metus.

Esu isztyres, kad dauguma 
ex-kareiviu nedrvsta 
reikalavimo,“
Hines, -‘‘bet .jmįturctu atmint i, 
kad ju negalėjimas kasdien ei
na arszyn vietoj geryn, ir daug 
sykiu pagelba
kada jau per win. Veteranu 

pasiekti vi
le oi j u

t <

priduoti
sako Generolas

esti pras^onja

Biuras
sus
laikas dar neiszsibaiges.

stengiasi 
reikalaujanczius

Valgiu Gaminimas
r*—iri—rv>

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato, a Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

A...........  i............ ..i....i—

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS

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

Dnicziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO' ISZ LIETUVOS

’ I

150 Paveikslu.

> I ■s ir \

lakstantis Naktį

vis;

APIE SZITA KNYGA 
/ ’J Tl •** 1

Gerbemasla Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamo* 

mano v*ardu knyga “Tūkstanti* 
Naktų ir Viena“ ut kuria tariu 
szlrdinga aeziu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena“ apturėjau, ne* man 
labai yra Žingeidu skaityti visokia* 
istorija*, ja* skaitydamas nei nepa- 
•1 junti kaip laika* Bzventai ir sma
giai praeina. A*z visiem* linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstanti* Naktų ir Viena”, ne* ja

pamirszti ir visokį ■ 
ant valandel** ktsitraukla.

Su pagarba, j 

18 d. Gegužio 1821m. 
Dv. Palazduony*. ’ 
Czokiszkes vai. ♦ 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Vardu knyga “Tūkstantis

kad tokia knyga kaip ^TukBtdntl* 
Naktų Ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra Žingeidu skaityti visokia*

sljunti kaip laikas ezvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
t

skaitydamas Smogu* apie Viską tada
rupeseutai’ ftbr*

rntilrlft-, O
■■ • r" *

Su pagarba, A. Ž0KA8.

U J (% į

P

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

V M JULlj

Teipgi galim:_ ,r_____ Taipgi galima
Preke knygos Ameirike $2.00*

V 4

ftll

Pnka knygos in Lietuva su nusiuntimn tiktai 12-50. 
V A' BOOZKAV«KAS -C0. MAHANOY CTSt FA
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kurios beveik 
nukenezia

nors trumpam, 
dažnai 

kvapas isz

kada

priežastys,

alkoholio ir ta-

tinka mo

karnos ir net nuodingos valgio 
dalys yra imamos perdidolcmj^ 
dalimis ir kepenys nespėji), at
mainyti jas in kūnui tinkamas 
dalis. Kūnas turi kaip nors ju 
atsikratyti, ir kada kiti iszme- 
tantieji organai, persidirba, tai 
pareiga puola ant plaucziu, ir 
taip žmogus kvėpuodamas isz
duoda nemalonu kvapu.

Kada žmogus randasi tokio
je padėly, jo energija ir vei- 
kianezios pajėgos sumažėja ir 
nors jis nėra t ikru ligoniu, vie
nok norą sveikas ir negali bū
ti linksmu. 

Į Bot kaip j _ 
Žinoma gyduol 
so nuo 
randasi koks nesvoikumas 
ha nosyje ar liežuveliuose, 
kia atsiduoti gydytojo priežili
rai. Jei dantys ir smegenis yra 
nesveikam stovy, dontistas tu
ri ta atitaisvti.

Įszvariai dantis užlaikyti, 
kad valgis

tinkamai, ir jo valgoma neper- 
dang, ypacZ tokio 
turi daug krakmol 
Valgyti reikia 
daržovių,

LielwVi.rk*.

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagal

I*

žiuret i

kia 
burna, 
galima prieiti 
pasekmių. Jeigu ligonis per 
silpnas ir pats to negali pada
ryti tas turi jam būti padary
ta.

Daugumoje atsitikimu, hali
tosis paeina nuo dantų apskre- 
timo, ir tas

būti dantisto nuimtas; 
kartais paeina nuo puvaneziu 
dantų, ypacz tuomet kada taij) 
ju priauga valgio daleliu. Val
gio daleles dažnai insigauna in 
liežuvėliu plyszelius, ir ten pu- 
damos, veda prie halitosis.

Pyorrhea, arba ta 
kuriojo'pnliai atsiranda dantn 
szaknvse dažnai vra halitosis 
priežastim, ir jei greit negydo
ma veda prie pavojingu pasek
mių.

.Jeigu nerandama jokios mh- 
tgmos priežasties, ir jei nėra 
jok lbs' 1 i gd\ ’ dA'žhū Vai ra'h d A iria ’ 
kad halitosis paeina nuo vidu
riu suirimo. Tas yra kada vi
duriai nesumala valgio tinka
mai, atsnranda viduriuose vi
sokios rūgštys, ir viduriai ne
dirba taip kaip turetu.

Gale, halitosis gali būti ir 
isz tokios priežasties, kurios 
nelabai norima ir minėti, vie
nok kuri yra svarbiausia prie
žastis ir paprastas prasižengi
mas, ir tai yra, 
Kada žmogus 
negu jo kūnas reialauja, užtek- 

neiszsiman kszt i ila

turi
danių apaugimas 

dentist o

padėt is

persivalgymas, 
valgo daugiau

tinai neiszsimanKszima, ne
gauna kiek taikia miego irne- 
iszpildo kitu kigieniszku rei
kalavimu, nemalonaus kvapo 
padėtis pradeda atsirasti. Ko
dėl? — priežastis labai menka. 
Žiūrėkime kas atsitinka. Pir-Žiūrėkime kas at šit ink 
minusiai, virinamieji organai 
neiszpildo savo pareigu. Netin-

ant plaucziu, ir

gydyt i 
le <

priežasties. Jei burnoje 
, ar- 
rei-

halitosis ? 
laug priklau-

Reikia labai 
pri- 

visuomet

valgio kuris
<> ir cukraus.

daug vaisiu ir 
ypacz sįilotu, tomei- 

eziu, salieru ir tam
gauti užtektinai

jei galima kasdieni 
T \ 

vengsi priožaseziu

Reikia 
miego 
iszsimaud vt i.

panasziu.
oro.

ir

prie halitosis ir 
nuo daug ligų.

fai p darant i^z- 
vedanezin

i szs i sau gos i

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
su dau-160 puslapiu

gybe nauju ^^.^11., 
iszaiszkina visokius sa
pnus
gali sapnuot.
puikiai dnicziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

• •••• Itim■••••!•• II151II»lGjf

W. D. Boczkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa.

paveikslu

kokius žmogus
Knyga

CUNARD
IN LIETUVA

, Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga Ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

Į

AQUITANIA

EMIGRACIJOS RE IK A-$
< I I

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisafe Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas šzvarumas ir maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite

J |

f

I

Laidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pageibininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponaa No. 149

I.

/

3 Y
I1

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

1 ep.e ui ■■ei ...........

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas
— i— m o a — in

MI0HAEL V. WOLFE I
Tį 

|1

■
S 
II

(VILKAITIS)
336 E. Arlington St.

TAMAQUA, PA.
PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI kSMlU 

INSURANCE AGENTU. i

W. TRASKAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

■ ««.■•'•Vi"*1*:'* • ■ _ .f*4

-

i ■

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

CAPITAL STOCK >125,000 00 į 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02
*

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam j 

prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 j 
Liepos,
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

Mes norim kad ir jus

1

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-Preg.
Jos. E. FERGUSON, Kasferio*. 

e»M*l«l»<*l<*»**ll**

i
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T 
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

v
y.

t

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNlNKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

automobiliu*
preke. Teipgi

visokiam*

4

LAI PAGERĖJO. t
Lietuviai Kreipkitės prie J 

Savujti. >_ J1
Gerbiamieji, kurie manot keliauti S 
in Lietuva szia vasara, tai nepra- c 
leiskime teip puikios progos bet f 
tuoj naudokitės Ja. >

Amerikos Valdžia užgyre nauja J
r 

vienam svetimsząliui gyvenan- i; 
ežiam Amerikoje yra leidžiama C 
aplankyti savo szali, gimines ir y 
laike metu sugryžti in Amerika r 
be kliueziu. IszVažiuojantiems fn y 
savo tėvynė Ąmerikos Valdžia į 
iszduoda tanr tikrus liudijimus, 
kad jis ar ji gales gryžti adgal ir J’ 

statytori kvotos, skaitliaus atva- J 
žiuojanezi“ in szia szali. .

Pasiuncziu pinigus in vi»us % 
szalis pigiausiai, pampinu paspor- >' . 1 . t A 4 < . . • V

instatyma kuriuomi rementis kiek 
svetimszaliui

I

nereikalaus ju paskaityti prie nu- r;

visa?
I

tufc, padarom Afidavitus ir ntsą- r 
kaneziai priruosžiani kelionėn. C 
Keliauninkus paritinkam stotyse > 
New Yorke; šutejkiam nakvyne, < 
nes užlaikoin savo vieszbuti. >

. I

Reikalauk Laivakorcziu kainos, ę 
pažyriiedtūnas isz kui* ir kur nori V 
važiuoti. ' ?!* J
George J. Bartaszius į
498 WASHINGTON, ST. f 

NEW YORK, N. Y; l
Telephone: C^NAt 77104 ‘ <

i wash: 
NEW YORK, N. Y.

: J ■' 1 " p

pas vietinius agentus arba nuo:
CUNĄED LINE 

25 Broadway
New York' 
‘ i .Ak- 
!fh’--------- --

nnriTTiWMT^nriir'n y'~7 " ■

25 Broadway 
j «‘ " r ’ *»

»- i III

h KAZUNO

GUMBO-KUM
<■ ' ' J' ė ' "• ’ V ■ į "« 1

* UUfflOU-KUnA I.... . .
Szita Gyduole yra atsakan
čiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku-
tęs 75ę. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanką
Sutaisyta Kazuno Aptielcoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam j 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczfą 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.ant didelio 10c.

Teipgi Sportuojamo isz Euro-' 
pos visokias žoles, szaknis, laszu, 
aliejaus ir t. t. Pinigus siuskite.i 
per Paczto arba Express Money- 
Orderi, o jeigu norite pinigus siųst 
tai reikia užregistruoti laiszka su 
pinigais. Stempu nepriimame.
KAZUNAS’ DRUG STORE

38 SOUTH JARDIN STREET 
SHĖNANDOAH, PA.

• , J.__________ ■!...■« J Į . . t ‘ 1 , .

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Banul* daktarai kariuavMO*. 
Gydo viaokiaa liga*.

Priima ligoniu* iki 10 valanda ryta. 
12 iki 2 popiet 0 iki 9 vakaro. < 
210 N. Main St Shenandoah

LIETUVIS.

ii

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu goriausio naminio 

t alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 

I paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžtause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mos turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemioje sukiajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strl'- 
nu skaudėjimo, kosulio, kbkliuso, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu tlirimc del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t» 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatodfs popieros su 
kvletkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu Žolių ir 
knygų katalpga. Reikalaujam agentu

451 Hudson Ave, Rochester, N. Y,
* 4 '
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Atvažiavo in Sveczius
I'

— ;f> šžukterejy
Szis gi uodega, ntuosuodapias’
mo! Vincas.1

SAULE
>1 II— I1«  ....... II *I ■■■■*I ■ lį>   "**•**'■• ""'I'    'I«

I • .Ij .

prisiėjo ir man perkošti, kaip
. a * • « • » 1

pribėgo prie Jurgio kojų ir isz-i
sitiese. Sziek tiek atsilsėjo visi! 
skubėjo namo.

liižengdamu broliu (namo)j
I 1

seklyczion labai nudžiugo pa- 
inacziusiu broli Stasi, ■ begeriant

■

I 
i) 
i►

i
ii

J
I

l
I

>

I
Į

Į

— Ne, raszysiu, būtinai ra 
szysip praszyma, ūkio dalies 
vtxsziniukui, kad duotu man 
bent kelias dienas atostogų, — 
tave ginklu skyriaus N. pulko 
ūkioMalies rasztiniukas Stasys 
Gaigalas, savo draugui An
driui. — Taip pasiilgau teve
liu, broliuku, kad, žinai Au
drink, niekas nebmalonu, o tos 
vęgisti’uotes, sąskaitos, visokį 
darbn-darbeliai, szimta sykiu 
sunkesni pasidarė nuo tos die
nos kuria gavau isz namiszkiu 
laiszka, kuriame rasze labai 
manes pasiilgę ir laukia par
važiuojant, — su ilgesiu pabai
gė Stasys.

Juk jau ir be praszymo tau 
reiktu gauti atostogų. Kai sa
vuosius aplankai i---- ---------
lengviau ežia rasztineje tupėti, 
— duodamas Stasiui 
pastebėjo Andrius.

— Acziu, acziu Audrink! - 
padėkojo ir abu užsirūko.

Rūkydamas Stasys \is 
žinka maste dirbo savo raszti- 
nes darba.
knygas, sutvarkė savo stala ir 
atsikėlęs nuo kėdės 
Andriu,

i

i

I

l

•«
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ir visiems pirmiesiems Lietu
vos kareiviams. Antai kni^.'ąr* 
navau N. sątabo pasiuntiniu,; 
labai payojiugu momentu pra
leidau. Įteikia būdavo pranesz- 
ti kas nors isz sztabo kariuo- 

' menei,“nieko nežiūrėsi, ar nak
tis, ąr lietus, ar žaibai, ar ka-

SUVIENYTOSE VALSTYBĖSE■J 9

A ; I
Balsavimas.

Ant rinkimu dienos, bftlsuo-

distrikte. Paprastąi 
’ ‘ j yni patogioje 

vietose ir visi patogumai t^i k -

tojus turi eiti in l>alsavįmo vie
ta savo i 
rjnkimu vietos

ti su teveliu, mamyte ir Rože, 
arbata ir linksmai bepasako
jant i jiems savo vargus.

—t Žilino k, Staselis 
žieves! — paskubomis eidamas 
brolio pasveikinti 
cziuoti, pratarė Vincas.

— Taigi, gavau kelete lais
vu dieneliu, — 
linksmai keldamasis 
Stasys.

— Niekados nesitikėjau kad 
butu kas sakes, kad parėjusiu 
tąve rasiva namie — nebu- I

si Stasys.
— Acziu, aeziu d rauguti — 

atsilyginsiva, — Mekojo Ąnd-i 
rius degdamas sau ir draugui 
papirosus.

Ilgai <Jar Stasys 
draugais apie kelione, o ypacz

Andrium dalinosi .savo lai
do

viską suraszo, suregistravo, su
tvarko. Kiti rasztininkai senai 
jau miegojo, kada Stasys bai-

tvarkyti savo stula. Jis 
miegojo viename kambaryje su 
ūkio dalies virszininku ir kuo
met Stasys inejo, virszininkas 
jau rengėsi gultu. Jis paklau
so Stasio:

— Ka Tamsta taip ilgai vei- 
Kitais vaka- 

jau miegoda-

su 
me. Paskui

ge

1 k ei 
maloniau ir

eiga re t a

ka-

Paskiau užverto

nuėjo pas 
kurs tame paeziame 

kambaryj dirbo prie kito sky
riaus stalo ir paklausė:

Ar baigi

4

S(‘

parva

kalbėjo su

prie darbo.

— palm

sujaudintai ir 
prabilo

ra is 
vai.

rasztineje 
sziuo metu

mTvarkiau
virszininke,

— Gerai,

rasztine, pono 
— atsako Stasvs. 
gerai! Labai girti-gerai!

dalykas! Bene Tamsta, ir 
pasirasziai ? — 

virszininkas.
virszininke.

nuplės griauna — sesi ant žir
go ir joki. Iszjojus būdavo pra
dės isz kanuolin, kaip griąuą- 

— rei- 
kąlas yra, josi ir gąpą, kartąis 
rodėsi tiesiai in mirtįgs nagus.

tinis ginanti, nežiūri

Vpatingai nakti lmdavol)ąu- 
gu. Kartais’ ežia pąt arti nu
krisdavo szovinys ir ppkszt — 
ruru-ru! — nąąiidcdavo. .^et 
arklys sątlrehedavo. Tokįu kpit
ruru-ru! — aąąiidcdąvo. Net

ceriu teką .mąn 0ąug gy’fMi

Elįząfye t o vaikinukai, 
Tąi ką į p k vadu k ai,

vol

yra patogioje

tąve rasiva namie 
eziau intikejes!? —tarė, pabu- 
cziaves broli, Jurgis.

— Na praszom sesti prie ar
batos. Papasakokite 
jus naujo begirdėt i, 
dainas brolius, tarė Stasys.

— Sėskite sėskitės,# — 
maisze, _ ......... — ......

džiotojr domes visai neat k re i- 
PC. J

kas pas
- ragin-

maisze
insi-

pat sedejes, teve-

Mama, atneszk dar pora 
stikliniu arbatos, 
tėvulis.

— (lerai, gerai tik 
visiems,

— kalbėjo

kovojant npunskovojant mutns su bolszevi- 
kąis apie Jlžerenus.

— <‘)i ! Bąisu,Suduok Dįevo!
— i{u3įstęį)ejo Vįąčas.

N^tik ąrąiotjU, bet misz- 
kuose, kartais ir vilku reikėjo 
pasisaugoki, — teso$tąsys.

— 0i! Bąisu,Meduok Dievo!

— Nątik ąvmoht, bet mįsz-
Y " j V1 • * • n • F %

tose $tąsys. —
Antai inąn ^041 pąt tąrnąiijąnt

Ant kąmpu džika trypė, 
Kaip paploto žmogų ejnąnti 

tai cypė. 
Tiek (o, paliksiu del Tara

da i k o, 
Tegul jisai nuo kampu n’u- 

vaiko, 
Kąd žioplei ne stovėtu,

ti balsuotojams. Rinkimu of L-* 
rasztininkas kuris užrą- 

balsuotojo varda ir adre^a
ir gali sužinoti ar balsuotojas 
tinkamai užsiregistravęs ir ar

‘i

se yra 
szo

♦ *

Del prezidento rinkimu atei
nanti Lapkričio menesi, 1924 
m. yra svarbus politiszkas me
tas. Prezidento rinkimai puola 
kas keturis metus Lapkriczio 
menesi, pirmame antradienyje 
po pirmu pirmadieniu. Pasku
tinis prezidento rinkimas buvo 
Lapkriczio 2 d., .1920 m.,
sziais metais bus Lapkriczio 4 
d. Ta pati menesi lygiu metu, 
Atstovo Biuro nariai renkami 
ir beveik treczia dalis Senato
rių, Valstijų ir apskrieziu afi- 
cieriai. Atskirti vietinius rin
kimus nuo valstiszku ir tede- 
raliszku, jie laikyti kas dvie- 
jiais nelygiais metais.
. Pirm balsavimo, balsuotojas 
daug girdi apie kandidatus ku
rio bus nominuoti. Ir k numet
imą pirma balsavimo žingsni 
jau žinos kandidato kvalifika
cijas.

ar balsuotojas

gali balsuoti. Jeigu gali ^al
suoti, jam balsaVimo bilietas 
paduotas, pasiėmęs ta bilietą 
nueina in tam tikra budele, 
kambario užpakali, kur priva- 
tiszkai gali iszpildyti. Jeįgu 
negerai iszpildo balsavimo bi
lietą gali gauti antni ir net b A'

balsavimo bilietas

tikra budele,

gali iszpildyti. Jeigu

gauti antra 
treczia. Beveik visos valstijos 
vartoja taip vadinama “Aus
tralian ’ 
da i visu

taip vadinama
! 1
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bilietą, ant kurio vnr- • 
kandidatu atspabz- 

dinti po partija ir emblenąm 
Kuomet balsuotojas piįvfjlintas 
balsuoti vienos partijos bilietą 
padeda ženkleli (kryžiuku) ant 
virszaus tos partijos koluttino; 
jeigu J

Fikslas to ; -

emblepu.Janonių noiižkabįnet u.tHri-’T'r ’ 
vilkai buvo užpąolp .Ežereuu 
apielinkeje, gerui giiį.kluotą 
raiteli. Nors jis ir turėjo szau- 
tuva. bei keletą granatu, iszal- 
kusiu vilku gauja sudrasko ir 
arkli ir ji pati.

— Ar velnias

gorai ginkluotą
i • . '4 *'

Ęriipyąiu dą apie kėlės mer-
L U žsi^egi strąvimas.

Sziadien visos, apart dvie- 
jos, valstijos, Arkansas ir Tek
sas, turi koki nors užsiregistra
vimo reikaląvima. 
yra surasti ąr balsuotojas turi 
teise balsuoti ir sulaikyti ne
teisingus žmones nuo balsavi
mo ir dauginus kaip viena vie
ta.

Konstitucija duoda balsavi
mo teises kiekvienai valstijai. 
Todėl 
vairius 
mus.

\’isose valstijose balsuotojas 
turi būti dvideszimts-vienu 
metu amžiiaus.
kalinga kiekvienoje 
apart Arizona, Indiana, Miss
ouri ir Texas, kur 
turi pirmas popieras 
šuoli.

ginas,
Bet ne apie visas,

Katros bambileis trankosi, 
Terp saves peszasi.

Per nakti bambiliu sedvnes 
sziuo je, 

l’ž cziiitabakius vienos ant 
kitu lojo, 

Szpigomis badosi, 
Už plauku kabinasi.

\’iena Nedėlios diena,
Buvo nnliudns ne viena,

Viena kita pradėjo su na
gais draskyt,

Net buvo szlyksztu žiūrėt. 
() tai vis už cziutabakius, 
Bambilinins naktigonykns, 
Kuriu ten nemažai yra, 

Ka nori pažyt mergina szezyra.
Ant merginu nelaimes isz to-1 

limesniu miestu,
Merginu pribuvo ir norėjo 

kad sau vyra rastu,

i
I

! tbalsuotojas padalina sa
vo baisa v ima 
ženklelius szalia

jis turi padėti 
jo kandidatu M

gerkit pa
kaks visiems, — paaiszkino 
mama.

Jurgis su \’ineu isz pradžių 
bijodami!, kad mažai arbatos 
iszvirus, nenuskriausiu iszal- 
kulis, brolio, didžiavosi, bet su
žinojusiu nuo mamytes, jog ar
batos pilnas virdulys yra, sė
do ir gero visi draugo. Links
ma pilna meiles ir kalbu buvo 
szita 
vieni 
mokslo sokimasi broliams, tai 
broliai ir tėveliai apie Stasio 
nuotikius. Tėvelis, Imdamas ti
kras lietuvis, karszfai mylis sa 
vo tėvynė, klausinėjo apie mu
su kariumene, apie muszius su 
bolszevikais ii’ lenkais ir t. t...

nenorėdamas tėve
liams užduoti szirdgelos, visus! 
savo vargus stengai nupiesztr 
goresnėje spalvoje. Galu gale, 
kuomet jau sZitojo 
karionėj ir vieni 
užmirsze iki sziol taip slėgusi 
ilgesio skausmą, mamyte nu
jausdamas Stasio nuovargi ta
ro:

— Staseli, tu gulsi su Vincu- 
viename kambaryje.

. a o .i labiem tarnaites jau parengė, paezui <hena apie 2-3 valanda | lnl. gorokai |))|Var.
go? Eikim pasilsėti.

— Acziu, acziu 
už atilsi ir už vakariene — tą-

Stasys eidamas 
mamytei ir tėveliui už viską. 
Valandėlė praleidus palinkėjo 

“labanakti” ir 
iszsiskirste gultu.

Vincas, būdamas 
jautrios szirdies, labai mylėjo 
savo tevvne — Lietuva, labai, 
nudžiugo, kad Stasys su juo 
miegos, nes tikėjosi daug nuo 
broljo sužinoti apie sunkiu Ne
priklausomybes 
jcius. Nors daug jis buvo laik- 
raszcziuose

va rd u.
Jis sulenkia bilietu ir pagilo-

kyla palikti.
Virszininke s

—Aistriau! Ar baigi dar- signle. Stasys, 
ba ? Man taip nuobodu, šaky- ’ 
eziau eime kinotoatran ?

— Tuoj, pora eilueziu - 
baigsiu, busiu atlikęs, 
ketinau ta pati tau sakyti, 
nujausdamas 
ma, atsake Andrius.

Pabaigus Andriui

pa

Ni

T

da kitam rasztininkui kuris In- 
deda in tam tikra baksa ir pa* 
žymi kad balsuotojas yra bal
savęs.

Tn daugeli miestu, ypatingai 
dideliuose, balsavimo maszinos 
vartotos. Jos panaszios m pini
gu registrus. Kandidatu var
dai nfspauzdinti ant mažu po* 
pieni. Spaudžiant rankeles ku* 
rie reprezentuoja kandidatus* 
del ju balsai automatissįkBi už
registruoti. Maszina taip sudgr 
ryta kad galima balsuoti tik 
del vieno kandidato kiekvienoj

\ L i' ir ..i-i!lį"

1

lt

nas
atostogų kvitą 
užklauso

— Taip, pone
Dėlto tiek ilgai ir dirbau. Rei
kėjo viską pavyzdingai sntvar- 

atsake Stasvs. 
B- 

pasznekejes su
Stasiu, užsidegė cigaru ir at- 

, atsipraszes, pus 
valandi dar triuši*, tvarkyda
mas kelionei daiktus. Pagaliau 
atsigulė ir saldžiai užmigo.

ank-

Kuomet dar 
su likusiais 

armijos kariais ir

sunku 
balsavimo

sutrumpinti in- 
reikalavi- dideliuose, balsavimo maszinos

. .. *» ii * M w "f i. » A ’ ' *

Rytmetį atsikėlė kiek
— i seziau, kaip paprastai.

draugo noramu-

1 r asz ank- 
Nuejo 

pavalgęs

vakariene, 
kitu, tai

Klausinėjo 
StasVs 

•r
apie

raszyti, 
užsimoto abu apsiaustus, susi
juosė ir iszejo. Rasztinoje liko 
dar keletas rasztininku^ kurie 
pabaigė darbus priesz vukara 
iszvaikszcziojo, palikdami vie
na sargybini.

Po valandėlės inejo ūkio da
lies virszininkas ir paklausė 
sargybinio, ar namie ginklu 
stalo rasztinuikas Stasvs Gai
galas? S 
iszejes. T

ar

izis atsake, kad, ka tik 
Tuo tarpu virszininkas 

padėjo ant 
stalo raszcziuka ir paaiszkino 
sargybiniui, kad tai esąs ato
stogų lapelis.

— Laime Stasiui Gaigalui!
— galvojo sargybinis vaiksz- 
eziodamas po dideli kambari.
— Jau asztuonios, reiktu neuž- 
ilgio gryžti, — kisždamas laik
rodi kiszenen maste szis.

Vos spėjo 
kiszli laikrodi, 
rys ir inejo keletas rasztininku 
kuriu tarpe buvo ir Stasys su 
Andrium. Sargybinis pastebė
jos ginklu skyriaus rasztinuika 
kreipėsi in ji:

— Atsipraszau, nesenai bu
vo ežia rasztineje virszininkas 
ir klausė Tamstos, bet, kadan
gi Jusu nebuvo, tai paliko ant 
stalo Tamstai atostogų lapeli.

Ot laime!., 
paklausė links-

ginklu skyriaus

sargybinis insi-
prasivere du-

i

dirbamojo

— Atostogų!..
Kur jis?.. - 
mai Stasys.

— Ant Tamstos 
stalo. Be to virszininkas pra-
szo gerai sutvarkytus palikti 
rasztines popierius, — pridūrė 
sargybinis.

Stasys greit pribėgo prie sa
vo stalo ir atradęs sakyta la
peli, griebė ji skaityti.

— Isz tikrųjų! Ir dar dviem 
savaitėms nuo 15 dienos iki 30 
szio menesio. Bravo! Sziadien 
14-tą, roiszkia rytoj iszvažiuo- 
ju gimtinėn, pas tevuczius- 
broliukus, — galvojo 
ir džiaugėsi.

Andriuje! Koks asz lai-
• szuktelejo Stasys 

in bekalbanti apsiusta Andriu. 
Beine atostogų gavai f — 

užklauso szis inspodamas Sta
sio iinksmumo priežastį.

Taigi, Apdrįuk, dviem sa-

mingas! —

pas --------------- p,

Stasys

kliuban pusrycziu, o 
sugryžo ir skubotai rengėsi ke-

Andrius nuo szjrdies 
padėjo Stasiui, paskui iki s(o- 

A t si svei kimia
jam laimingos

lionen,

alga, menkutes, o isz-

Stasys,

ties palydėjo, 
mas palinkėjo 
keliones ir linksmo pasimaty
mo su namiszkiais. Atsidekuo- 
damas Andriui už szirdiuguma 
Stasys paliko jam pakiuka pa
pirosu, kas Andriui labai pati
ko. nes K
iaidu-iszlaideliu daug.

— Sudiev, mielas Panevėžy!
— galvojo Stasys pasijudinus 
trukini ir žiurėjo in pasilikusi 
platformoje imliudusi Andriu. 
Isz tvarkraszczio Stasys žino
jo, kad Skuodo stoty jis bus ta I ’

Juk kelionėje

meiles va- 
ir kiti buvo

Lovas

linkui.
sa-

tevuczius ir

mamyte ir

re padėkoti

— migi, avi viii
vąjtcni, nyo 16-tos iki 30-tos 
szio menesio. Rytoj busiu kė
liojo. O dabar to rukykiya, kol

* i * «■ .» 11 ! f ■ d * f ii 4h , o
džiaugė-

puryužiuosiu algbs 
namuose tai jau... ■

[ Wkajffl, 
— tižiam

po pietų. Linksmai niūniuoda
mas važiavo gimtines 
Važiuodamas galvojo apie 
vo namiszkius — 
brolius...

Ta diena Skuode buvo tur
gus. In turgu suvažiuoja žmo- 

tolimesniu apilin- 
kiu. Tuomi Stasys ir pasinau
dojo. Jis susiieszkojo turguje 
pažinstama žmogų, kuris malo
niai sutiko Stasi pavėžėti iki 
namu. Apie 6-ta valanda vaka
ro Stasys jau žengė per savo Į 
sodvba Daibotu kaime.

m n ir isz vieni kitiems

vaikinas

kovu invy-

Ta paežiu diena, kai Stasj's
ėjo visai arti-gimtines ir sku-1 daug maloniau ir indomiau bu- 
binosi kaip galima greieziau vo betarpiai paklausyti brolio 
pasimatyti su namiszkiais, du | kalbos, ir jausti, kad ir jo brp- 
jo broliu-gi 
ėjusiu medžiotu.

skaitės, bet jam

greieziau

juos ežia po 
Lietuva neszioja! Ir be ju mes 
jau turime užtektinai prieszu, 
— pyko Vincas. O už valandė
lės, sziek tiek nurimęs paklau
so Stasio ar narsi Lietuvos jau
nute kariuomene?

— Apie taLii, broliuk, nerei
kėtų ir klausti, 
buvome geruoju 
vokiecziu
bendrai kovojome priesz bol- 
szevikus, tai jie begaliniai ste
bėjosi isz musiszkiu narsumo. 
Musu pulke buvo du stebėtinų 
kareiviu ir ju pavardes dar at
simenu, vienas — Katinas, ant
ras —■ Vanagas. Žinai, juodu 
susikalbėjusiu, apsikaiszc ran
kinėmis granotomis nakti už
eidavo slapc.zia už bolszeviku 
pozicijos užpakalio ir kai pra
dės svaidyti;granatas! Bolszo* 
vikai, manydamies esą apsup
ti, kartais vienmarszkiniai, 
traukdavosi atgal, gi sziuodu, 
tuo pasinaudodama, gryždavo 
in musu apkasus sunkiomis ka
ro inrankiu grobio nasztomis.

— O, kad tokie butu visi nui-
— gėrėdamasis 

insikiszo Vincas.
— Bet žinai, broliuk, liūdnas 

galas buvo sziu dvieju didvy
riu. .Viena diena, bolszevikams 
paszelusiai smarkiai szaudant 
isz anapus 
drąsuoliu, 
draugu 
isz apkasu, 
Dauguvos pakrantėmis pasi- 
vaikszczioti. Tuo tarpu pasiu
tusiai szaude' dirbo visu rusziu 
ginklai. Po valandėlės vienas 
isz ju, gerai nebepamenu kris, 
gavo kulka per galva, o ant
ram tas pat atsitiko keliomis 
dienomis vėliau, 
Stasys lindau tonu.

— Och, didžiausias nuosto
lis! Gaila man, begalo gaila, t ui 
vyru! — gailestavo Vincas.

- Vanagas.

kartais

su kareiviai!

Dauguvos, tuodu 
in 

nelipti
nežiūrėdami

perspėjimus
iszlipo ir nuėjo

užbaigė

1 imt i
Bilietvste rei-

‘ valstijoje
.»
I

riejoi prie pribuvusiu mėtosi/ skirto laikern

Kožnas nauja rinkosi.
('zionaitines mergszes tai pa

mate,

visi kurie 
, gali bal- 

Toliaus reikalauja pa- 
> rezidencija valsti- 

menesiu iki 
ir mieste (nuo

joji' (nuo trijų
dvieju metu)
vienos dienos iki vienu mętu).

Net isz piktumo pasikratė, Devyniolika  .‘valstijų turi kita
Tuojans pradėjo landžioti . - 1 I • - 4

Apie pribuvuses merginas 
sznipineti.

Kur tik pamato, 
atstato,

In kudlas insikabina, 
Visaip vadina. 

O gi spiegimas, 
Kniauk imas, 

Ir teip yra visados, 
• szirdelos neturi gėdos.

suvaržymą — balsuotojas turi; 
! mokėti skaityti ir raszyti arba 

tik raszyti.

vietoj ir tik tada kuoipet vįęta 
kur maszina laikvta vra UŽda- 
rvta.

Kuomet rinkimu vieta uždą 
k a . . • » k? «

bakso ir kiekvieno kandidato
* . #' > . > Jlt

F
* * l(| » A

ryta biUotai paimti’ -ise vieno
f

*

į

Nagus

kurios 
skaityti

Valstijos
reikalauja žinojimą

Alabama, Cali- 
Florida 

Maine
Delaware,

Louisiana, Maine,
New Hamp-

liną, Oklahoma 
na, 
keturios

balsai užrekorduoti. Jeigu bąl- 
savimas yra del vietiniu vįetu,
žmones tuoj žino pasekmes, bet

... Ik u.. " ' * *1 • ■ M * 1 '*• **

jeigu prezidento riąkimas 
balsuotojai nebalsuoja tiesiog

kur

del prezidento bet del hąteuo-
ii* raszvti vra 
fomia, 
Georgia, 
Massachusetts, 
shire, New York, North Caro-

, South Caroli- 
Washington.

reikalauja kad bal
suotojai mokėtu skaityti: Con
necticut, Mississippi, Virginia 
ir Wyoming.

Visose valstijose, prasikaltė
liai, ubagai, nepilno proto žmo-

11
Norints ir žmonis apstojfc,

Bet josios apie tai nodboje.
O jus ilgaplaukes,

O jus kvailes,
Jeigu darbeli turite,

Tai maiszei užsilaikykite,
Ir juoku isz savos nedarykite. Ines negali balsuoti.

• # •

O tu mano varge, 
Kas dėjosi Nuvąrke, 

Veselka atsibuvo, ■1" h 1(,) ve daug svieto pribuvo.
$zoko ulevojo, 
O ir durnąvojo.

Dvi merginos isz kijo mįes-
|oljo pribuvo, 

Tai del vyru džiaugsmo buvo
Su sportukais sportavo,

J

Sekanczios

Balsuotojas užsiregistruoja 
paduodant senumą, gyvenimo 
vieta, kaip ilgai gyveno valsti
joje ir rinkimu distrikte. Kai-
kuriuose miestuose kasmetinis 
užsiregistravimas reikalingas, 
kuomet mažose vietose, kur 
Žmones viens kita gerai pa
žysta, tankus užsiregistravi
mas nereikalautas.

toju kurie vėliaus balsuoją del 
prezidento, visi valstijos balsai 
turi būti suskaityti pirm negu 
pasekmes paskelbtos.

- F.L.T.S.
» ' G ■ • i»

TRMYKITE BROLIAI LIETUVIAI,
.. ... ■ ■ ■<

Asz parduodu farmas. Esmių czid 
pragyvenęs 11 metu ir 
reikalus apie farmas. Turią laiaBua 
pardavima f amu. Parduodu visokias

’ * •k * . ' * ♦ —*'il, " ' *".. f J

reikalus apie fannas. Turiu laumua
i . ", ■ 1 ‘

farmas su budinkats, sodais ir jprio
ešeriu. Parduodu ant visakia imamo* 
keseziu.
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

Teipgi turiu daug •M“ 
Kreipkitės ant 

ąeps 
Antanas Macunas,

Irons, Mioh.
'i* * M « 11

W 2
R. 1, Box 51.
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imnazistu buvo isz- lis vargo už visu mylima tevy- 
Budamu ta Į no. Vakarais tu pasakų niekas 

laiko tarpa laisvu nuo mokslo netrukdo ir buvo malonu 
nukamuotu, juodu abiem broliams daliptis savo 

nors ir daug vaiksztinejo po| mintimis. 
Eidejaus giras, 
palankos netaip

nuszaiiti, kaip sziaip pa-
Kai jau saulute | kas nėra dar pilnai iszsiilsejoą 

buvo visai arti laidos Jurgis 
prataro broliui:

— Vincuk, ar
.... * , mįiihito jau visai žemai o 
il^5 Yiarnu bus kokie 
tai ?

— Tiesa sakai.
kaįl mudu tiek ilgai medžioju
siu vos viena kiszeli tehuszo- 1 ?veva. Juoksis isz mudviejų se
suke —~

Tuo tarpu Vincas stipriąi | 
kelis sykiuą, suszvilpe ir ne
užilgo po to atbėgo nuiląeą, 
liežuvi, beveik sprindžio ilgų-j • a • 1 • • *

Bąsis,

ir jo gana

nors 
ąismaginti.

!nP1b^ 
i’^ ' 
tai!

ir

miszkeliiuj ir ' 
noredarnu ko

• # •
Pirma ir antra vakaru Vin

cas nujausdamas kad jo broliu-

isz keliones nįeko peklausinejo 
Gi treczia vakaru vos atsigulė, 

nelaikąs na-Į jis tuoj užgriuvo su savo klau
simais: / i

— Na, kaip tau, Staseli, at
ariu i jo jo ta r-

2-3 vars-

Tik gailą,
A

Rože — atsake szis.

smarkiai ak 
. .. br Bąsis.

Basuk, Pasuk eisime na-

mp, iszkiszes ir 
sijodamas ju ązuo -

rodo Lietuvos
nauti I

—r Kokie pyragai kariuome
nėj tarnauti kiekvienas žino. 
Tecziau man, netekus viąu tar
nystes laika būti eiliniu, nieko
sunkaus nėra, nors aiszku, vjs 
ne namie, — atsake Stasys

.į
t

-r- Ąr toko bent kuomet būti 
arti musziu?
Vincas.

— Matai, Vincuti, kati tok-. Vos su bambileis galo negavo. | 
sai neatsargus drąsumas sziu 
dienu kovos budui netinka, ga
lima gyvybes nustoti 
— paaiszkino Stasys.

Daug dar klausinėjo Vincas 
savo brolio ta, VąkftTą apie 
nuotikius bolszeviku fronte, 
kol galu gale saldus miegas už-

is.

Iszsivinko sau sportukus, 
I szblyszk usi u s szpicu k u s,

ir tiek.

merke abieju blakstiena

Toliaus bus.

į ROYAL MAIL i
JN IR l»Z LIETUVOS.

"ORDUNA” ‘■ORBITA’?
I 
I

' |N IR ISZ LIETUVOS.
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“OpCA”’’OHIO”
Tif laivai yąg nauji ir mpd^r*

Ant kitu no nežiūrėjo, 
Ba poąaiczius turėjo. 

Bot musu vaikinai nusitarė', 
Duris atrdąre,
. * > I i I

Sportorius ir mergutes lauk 
isz varę,

Merginos vaikinus už ranku 
paėmė, 

Na ir in kitten nusivedė.
Ka daro h’esakyšiu,“

Del saves pasiliksiu.
Tos dvi mergicos ant tu 

spoi,4eliu užklupo, 
____________j- » IR1' •' M a '”' — *

Ka daro nesakysiu

sporteliu užklupo, 
Del abieju kąili iszlupo, 

Kas tokis telopona pas vai
ta paleido,

t'H DEL ĮMANO

> TURYNIS:
VSccit* Polka
S Lietuviu Marszas
K Suktinis Polka
5 Lastucza Polka
<Tu Mano Mieliausia Polka
J Vamzdelis fcoika 

. IDucaty Polka 
CGricž Polka 

laSzvllpis Marszas

1

■ '1
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£)Uwmpak°j‘3 Polka 
J Marcele Polka 
J l'ade-Espan Vftlcas 

Noriu Miego Polka
'J liekna Polka 
TMojavas Vainikas Polka • 
hSllaslucH Valcas 
TMojava Veszna 
I.CAugonele Polka
# Ilgėjimas Tėvynes MąrsžRs
< Ijptuviu Vestuvių Polįca 
blLiptuviu Galopas
'f Pijqnkeles Valcas

,. v ' J Vti • 5. - 4 .1 Spąmpllionas Polka
raliszko SOSTO U gandos, Ai rike, .1 Nekaltybe Vakas

,iX i..> r * r’/’V

įpaejna isz karaliszkps gimines
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1 i v " " , L" * ■ARasluca Valcas
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J Ilgėjimas Tėvynes Mąrszps 
Jląptįuviū Vestuvių Polįca 

Liptuviu Galopas
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Vaitas tuo ątbegą,M? unvai nauji ir mpufr* ■■ 
ątakl vbame. <?ąr!ąąąi Jum ( 
keliones, iinoml 4el ^erb ^at^r*

! ir uMteMlno valgio padubdamas 

miąįoa,: WWW

' *

nąvimo ir vlgadoi Visame.
: Ir n&UJctino valgio padubdamas 

į ant bąhat mdėšgtn stalu. Ssei-

Abidvi pbrelos ih cypė paso
diną,

b.—...... e .i ■<
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Pavcikfilas parodo inpedi }<a-
dino, 

Ant bausmes apgudino.
-O ka? Ąr yeęolka np buvo gerą, Į t os, )\ur pądonai

o kad jam ątsinorejo karulys

Cpąmpllionas Polka
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,<Lietuviu Kadrilius
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Ar u^piirsz kada1?
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vaikszczioje !< Muzike ajszku budu sutaisyta įr -
in Atląn- '

fa, Ūeoygia, Amerika, kur d i r- J Preke pu prisiunt^i
nuogi, todėl priĮmvo F lengvai grajyti.

ba ir mokinasi ir ąe nornąno suįJI

. Įkopia puse belioiiOs sųleke. į 
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ŽINIOS VIETINES.
[ Jį /M .............. .....—

—- “ Džiulajus!”
— Apszaukiiuas neprigul- 

įnystes Suv. Valstijų isz po 
Anglijos jungo.

— Kasikius taja diena ne
dirbo. O kayl szvente pripuola 
Petnyczioje, tai gal nedirbs ir 
Subatoje.

— Petras Strungis, 1309 E. 
Mahanoy Avė. neteko szmote- 
lio pirszto kuri jam nukirto ro
kas Vulkano k o syk losią nuo 
tieses rankos. Ponas Strungis 
gydosi namie.

— Juozas Bradulis, J. Ka- 
Szimas Kuthie isz- 

automobilium in Če
ku r praleis

kF

’ 48 
vargoninkavo aj-

sakaitis ir 
keliavo 
dar Point, Ohio, 
vakacijes.

— Tamoszius Swain 
metu, kuris
risziu bnžnyczioje per 38 me
tus, po ilgai ligai mirė Ashlan- 
do ligonbuteje Utarninke. Ve
lionis paliko du brolius New 
Philadelphioi kur bus palaido
tas. Vargonininkas Swain bu
vo malszaus budo žmogelis, ne 
vedins ir iszmokino
daug lietuviszkii vaiku.

— Isz priežasties, jog l’et- 
nyczioje pripuola 4ta Džiula- 
jaus, o taja diena szvenezia po 
visa Amerika, redvstes

muzikos

“Sau
les” ofisas bus uždarvtas visa 
diena.

Miestas vela bankrotas 
turi paskolint deszimts 

tukstaneziu doleriu ant apmo
kėjimo iszejgu. O tai daro pro- 
hibicije kuri nukirto inejga.

— Pe t n y ežioje 
sztorai uždaryti, o
uis galėtu nusipirkti kas jiems 
reikalinga, tai sztorai bus ati
daryti sziadien p<» piet ir vaka
re.

nes

bus 
idant žmo-

VISI

t Ona, pa 11 
bučkio, 37 melu. 
Utaminko po piet po No. 322 
E. Mahanoy Avė., sirgdama 
penkis metus ant szirdies ligos. 
Vaikai rado, motina 
lovoje, 
szeszes
ta, .Juzefina, Marcele, 
Irena ir du sunūs;

Juozo Kasa
mi re staiga i

negyva 
paliko vyra,Velione 

dukteres Katre, Elzbie- 
Viola ir 

teipgi tris
seseres gyvenant os Mount La- 
ffoe, Trenton, N. J., 
delfijoi ir (ris brolius czion 
Amerike. Graborius Traskauc- 
kas užsiėmė laidotuvėms.

ir Phila-

— Musu tautietis Stanislo
vas Gegužis, vėla likos iszrink- 
tas prezidentu S.L.A. ant lai
kyto sejmo Wilkes-Barre. Yra 
tai penktu kartu ka pildo thji 
dinsta.

Minersville, Pa. — Lietuvei 
gyvena malszei, 
linkinėje dirba gerai, žmonelei 
uždirba gerai ir ne turi ko ru- 
goti.

kasi klos ap

Vincas Ma-— Ana diena 
žoika likos paskirtas specia
li iszk u sargu Mar Lin Parke, 
nos in taji parka atsilanko tuk- 
stanezei žmoniu Nedeliomis, 
todėl sargas ir vedėjas pared- 
ko buvo reikalingas.

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE

NEDELIOM1S 
JULY 6 IR 20

Specialiesiems Exkursinis Treinas p  ,
Isz 

Shamokin . . 
M t. Carmel . 
Ashland 
Girardville . . 
Shenandoah . 
Mahanoy City 
Tamaqua ...
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40

Apleis isz ryto 
.................. 5:00. . 
.................5:08 

.................. 5:45 

..................5:52 
,.................. 5:33
......... ..  . .6:14 

.................. 6:42

Dubeltavas tik Te tas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
|3.751 in Willow Grove $3.25. 

^<MU0TANT>8|)AnialMzka^ trei- 
Ayn^apleia Philadelphia 7:30 yjila-
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.

*

tas

— Stasvs * ISZ

Czeszokas,

Isz Shenandoah, Pa.
■P .1^

Valinda
Brownsvilles užsistojo ant mė
sinio peilio persipjaudamas 
sau baise! koja ir butu miros 
nuo isztekejimo kraujo kad ne
būtu ji nuvožė pas daktaru ku
ris žaiduli susiuvo.

— Penkių metu Leonardas 
likos i n kastas per

szuni in peczius. Daktaras isz- 
‘degino žaiduli.

— Vladas Stasiuleviczius 
neteko nyksezio tiesios rankos 
kuria jam nutrauko anglis El
len go w no k as i k 1 os i a.

— Asztuoniolikos menesiu 
Juozukas Prenta, 204 So. High 
land uly. baisai apsiszutino in- 
puldamas in ceberi verdanezio 
vandenio. Vaikiukas miro Pa- 
nedelije. .

— Praojta Subata miro 
Marijona Szmuckiene isz Lost 
Creek No. 2, Ashlando ligon- 
huteje. Velione paliko vyra ir 
tris mažus vaikus. Laidotuves 
atsibuvo Utarninke su bažny
tinėms pamaldoms S 
hažnyczioje.

— Jonas 
ris buvo dingias 
les sau va i tęs,

Praojta

r. Jurgio

SA.ULB

I

PIRMSEDIS DRAUGUVES ELKS.

I 
I
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PAJESZKOJIMAI. PARSIDUODA GERA 
FARMA.

PAMĖTĖ PINIGUS.

Pajoszkau a rba

ft

—

U
M

merginos 
mot eres naszles kad ir butu su 
vaikais. Neturi skirtumo ir ko
kios galėtu kalbos kalbėti. Dė
lei'iszlygu klauskit per laiszka 
ant szitio adreso:

M r. C. J. Cerosky
Pock Lake, N. ])ak.

144 akeriu farma kuri randa
si Locust Valley, 2 miles nuo 
Tuscarora ir.in Lakeside, 6 mi
les in Tamakve 
Mahanoy City. 1 
šiam padėjimo.

ir tiek pat in 
Viskas geriau- 

Locnininkas 
parduos pigiai isz ])riežasties 
senai vos.
gera farma, 4

Geo. S. Deem, 
BaYnosville, Pa.

PARSIDUODA PIGEI.

Igno MiliauekoPajoszkau
paeina isz Seinų Apskr., Seiri
ju Valscz., Staciszkes Kaimo. 
Turiu svarbu reikalą, praszau 
atsiszaukt ant adreso.

T. K Ii man skis
Box 547 St a. 12 

La whence, Mass.

Gera proga pirkti ūkia, su gy- 
vuleis, su padarineis, ir 

visa apsėta.

Sztai proga pirkti 
(t.56

Dviojos st ūbos po No. 510
W. Spruce St. Du arklci, 5 ve- 

, roges, dump-wagon,žiniai, roges, dump-wagon 
sztebelei ir maža farmuke. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

510 W. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

PaskeVicze, ku- 
; isz namu ke
li kos surastas 

New Yorke su Main cirkusu.
— Ponas 

su savo 
gara

Martinas Szaulis 
szeimvnelia isz Nia- 

Fals, N. Y., lankosi pas 
gimines ir pažystamus Szena- 
dorije ir aplinkinėje, kuriu ne 
yra mates per keliolika motu.

— Aleksa Urbonas, gyve
nantis ant South West ulyczios 
likos surastas ant gonkeliu su 
perpjauta galva. Badai žmoge
lis paslydo ir susimusze galva 
nupuldamas ant saidvoko.

— Gerai žinomas fajerbosis 
Kehlev Run kasvklosia Kranas 
Kazlanekas, iszvažiavo in Fi- 
ladelt’ije gydytis nes nuo kokio 
tai laiko pradėjo nupuolinet 
ant sveikatos.

Dvilekos metu Juze Vit- 
kaucku isz Lost (’reek likos 
skaudžoi sužeista in ranka ir 
koja nuo eksplozijos dinamiti
nio patrono. Mergaite likos nu
vežta in Ashlando ligonbutia.

— Jonas F. Staniszkis 
Adomas Szukeviczius iszkolia- 
vo in New Yorka kur Subatoje 
sės ant laivo iszplaukdami in 
Lietuva atlankyti gimines ir 
pažystamus. Prie tosios progos 
atlankys Vokietija, Francijc ir 
Anglija kur užtruks kelis me
nesius.

No. 1 szlopa prie Gowen 
kasvklu likos uždaryta ant ko
kio tai laiko per ka neteko dar
bo apie 60 darbininku.

r>.

ir

Frackville, Pa. — Ant Szesz-
Englewoode, netos ulyczios, 

mažai sukruto žmonis dagirde 
buk Juozas Maskeviczius norė
jo nuszauti savo žentą, bet ne
pataikė. Uoszvis ilkos uždary
tas kozoje bet ant rytojaus li
kos paleistas, nes žentas neno
rėjo inneszti skunda prieszais 

ir viskas ant to užsi-UOSZV1

baigė.
— Asztuoniolikos metu se

numo Mikola Melinczak, lode- 
ris prie Draper kasyklų, likos 
užgriautas per anglis ir už- 
troszkintas pakol ji galėjo isz- 
gialbet. Velionis
teta Meizville. Paliko tęva ir 
moezeka ezionais.

gyveno pas

Cambridge, Mass. — Perei
ta savaite kun. P. Jnszkaitis 
(’ambridgc’io lietuviu klebo
nas truputi sargaliavo. Bet ga
lėjo eiti visas pareigas. Perei
ta nedeldicni, iszejės pirmųjų 
misziu laikyti 8:30 vai. ryte, 
tuoj po uGloria” pajuto blo
gai. Buvo atsisėdės pasilsėti. 
Po valandėlei galėjo |esti mi- 
szias ir be incidento pabaigė. 
Bažnyczioj buvo jo brolis ir 
tas davė žinia kun. J. Szvaigž- 
džiui Montello’s lietiiviu kle-■ ♦ 

bonui. Tas savo automobiliu- 
mi atpyszkejo in 45 miliutas.
Jisai kunigą Juszlfaiti dar ra
do namie. Ęaszauktas (dakta
ras pasako, kad bodą padaro 
uždegims aklosios žarnos ir 
kuogreieziausia reikia opera
cija daryti. Nugabentas iii 
miesto ligonine ir tuojau dary-

.James G. McFarland, pirmsedis draugnves Elks, ana die- 
padejo kampini akmeni po nauju namu tosios

kuris statosi Chicago ant atminties 70,000 sąnariu kurie daly-
na < Ira Ilguvos

Su visais gyvnleis ir padari
neis inrarrkeis. 60 akeriu že- 
mes, 47 dirbamos o 13 miszkos, 
2 arklei, 5 karves 3 kiaules, 250 
visztu, 10 anczin, 3 žąsys. Visi 
inrankei žemei dirbti. Akmeni
ni? 5 kambariu stuba. Medines 
kūtes, 4 visztįnikai. Labai 
ras szaltinio bėgantis
duo. Arti vaikam mokvkla. ll/» 
myle iki geležinkelio stoties.

LOUIS WASCH
Lietuvis

1139 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Upholstering & Hardware

g<‘-
van-

bavo svietineje karojo. Namas kasztuos suvirsziim tris milijo
nus doleriu.— Daugelis Lietuviu priguli prie 
A įnori ka.

Fiks po visa

Parduoda ir pataiso visokius 
naminius daigius ir kas tik yra 
reikalinga in namus,

ta, operacija. Nubudęs po ope- 
pusetinai, bet 
pasirodė esąs

racijos jautėsi 
Pancdelio rvto 
gana silpnas.

Suma atlaike' Cambridge’ic- 
cziams kun. Szvagždis, o Mon- 
telliocziams patarnavo 
kun. F. Kemoszis.

Gerb. kun. Juszkaicziui ope
racija daryta dabar jau ne pir
mu sykiu. Migdinanrziu vaistu 
jau keletą kartu yra gavės. To- 

sunkiai atsiliepe

geri).

del dabar ir 
szi operacija.

Holyoke, Mass.

szeimvnu
’dvi

(’zionais 
Lietuviu noperdidelis būrelis 
nes randasi apie 50 
ir apie penki singelei, 
draugystes Szv. Kazimierio ir
Keistuezio ir savo kliuba. Beda 
kad darbai susimažino, nes dir
ba tik po puse laiko, o nekurios 
dirbt lives visai sustojo. Dau- 
giause dirbtuvių yra popieros. 
Raudos nesviet iszlpii pabrango 
Laimi ezionais reikalinga poni 
Baltruviene idant su kocziolu 
aptualszitn nekurias moterėlės 
nes pradėjo atsikratinet nuo 
savo vyru o su burdingieriais 
gyventi. Kada vyrai dirbo 
kaip mulai tai buvo geri, o ka
da sustojo darbai, tai sako, jog 
ir be juju gali apsiejti.

Birželio

szerii liuku

ir kontakto-
maziausi pasiu-

darba, kaip 
kad Liepos

Elizabeth, N. J. —
17 d. vakare p. A. Lutvino sa
lėj invyko Lietuviu Sales Sta
tymo Bendroves s1
susirinkimas. Iszklause valdy
bos praneszimus 
riu samatas;
lyma davė Morgano kompani
ja — $82,000, tad valdyba tapo 
iygaliota pradėt 
greit bus galima, 
menesi jau butu padėta.

— Birželio 21 d. vietos bu- v
ves klebonas kun. B. Žindžius 
su savo Rože (Rožes nepalieka 
nors ir
1 iszk i 1 a i k ra szcz i a i

sirgdamas), kaip ang- 
pranesza, 

iszvyko in Europa ant szesziu 
menesiil del sveikatos atgavi
mo. Jis važiuoja in Vokietija, 
Lietuva, Szveicarija, Italija, 
Franci ja; daugiau atrodo ant 
pasportavimo, 0 ne sveikatos 
jeszkojimo. '

Italija

Wilkes-Barr®, Pa. — • Mios- 
tclije Plainse, atibuvo ezionais 
nepaprastas szliubas 70 metu 
soniimo mote ros Franciszkiene 
Maiukoniono su Pijuszu Ma
žeika 35 metu ^mitmo. Jauni
kis suvuodes, jog senuko turi 
keliolika szimteliu, 
prie senukes. Senuke turėjo 
tam sportui nupirkti visas dra
panas ir užmokėti visus kasz- 
tus. Toji sena jaunavede turi 
suDUrfirdceturis anukus, kurio 
jnotipa ir bobutia labai myle-

keliolika 
prie senukes.

prikibo

motina ir bobutia labai mylė
jo. Gana sūnūs porserginejo

» ■>

motina idant nedarytu sarma
tos szeimynai, bot toji neklau
si* o kada inpyko, pagriebė 
puodą, verdanezio vandens nuo 
pecziaus 
ežios.

>/l 
mylios iki krautuves ir kareze- 
mos. Priežastis pardavimo 
,žiuoju in Lietuva. Viskas 
kiti liktai $5,000. In moki't i 
įima
lengvu 
tiems pirkti klauskite informa
cijos per laiszka o 
teiksiu kožnam.

('has. Yauuszis, 
R.D. No. 1

va- 
sv- 
ga- 

$.”>,000 reszta $2,000 ant
iszmokejimn. Norin-kada

užliedama ant mar- 
Mažcika dabar turi ge

ra gyvenimą ir trauke kas die
na munszaine, o senuke dabar 
graudinasi kad nepaklauso ge
ros rodos sūnaus. Dabar gyve
na pas sunn, nes neturi kur 
pasidėti. —Stebėtina, kad vai
kai |)ri(‘ine motina ir jiatcvi 
pas save. Ar daug tokiu vaiku 
randasi, kurie teip mylėtu savo 
motina, priglausdami po savo 
pastogių, ilorints jijt ant se
natvės padare klaidinga žygi? 

Pleiniszkis.
(ta

Atsirado.

Naszlei gaispadiiiei, Aildriu- 
vienei dingo parszas. Nužiūrė
jimas puolė ant seno berno, 
Jurgio, norint lyg sziol buvo 
dorum žmogum. Gpspadine no
rėjo viską nutildyt, kad niekas 
nedažinotu, nusiuntė Jurgi pas 
kunigą, kad tas iszkvostu ji. 
P ra baszezius primine ciela do
ra jojo, per daugeli metu gyve
nimą, o
veido susigraudinimą, dadave:

— Pažinau tave, 
ra katalikai Ąpmislykie tada 
gerai apie paskutini suda; ka 
tada pasakysi, kada pareis sto
ti akis priesz aki su gaspadi- 
ne, o tas parszas bus terp jud- 
vieju ?...

— Jegamasti geradejau, o 
parszas stoves

mat vdamas ant',jojo

laupo go-

ar tikrai tasai, 
szale mus ?

— Na teip, tikrai!
Na... tai asz, tada pasa

kysiu: Amlriejione, sztai 
jusu parszelis! '

ežia

Sude. 
i IR

— PonaS’Goldfein! Ar tu
rite pa ežia V ' '

— Paczia'? Nu,’kam as ne
galių turėt paežiai

— O vaiku?
— Nu, ar man nevalo turėt 

vaikus? ' !
—j Kiek vaiku turi? ;
— ’ A j, aj!.,. |^įek? Kad tik 

jieji visi gerai aįgiptųsi.
\ 'U' '(Z .■H'"''’ .!<

•y, ’ \ *
ii. ■ • ,|,

Kokiai paežiai ? As tik 
teip kalbėjau, del ko as nega- 
Ibtan turėt paezios — nes as

O isz kur gavai vaikus ?

— Kaip vardas tavo pa-
CZ1OS I

daugiau su-
(F.J.l 1

A limitus, Pa.

Ibtan turėt paezios
‘ y S •pa ežios lie turiu

— As? Kękiamyaikus? As 
tik kalbėjau, jog man valo hi
re t vaikus...

— Tai,del ko kalbi, idant 
jieji sveiki augintusi?, . i ,

— Nu, ba as ‘ turiu toki 
minksztam szirdis del vaiku...

jieji sveiki augintus! ?■

gausite 
pas mano pirkti pigiau kaip 
kitur. Visokiu sietu del langu 
ir duriu. Eh‘trikiniu prosu ir 
visokiu geležiniu daigtu ir t.t.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fęrniczius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

A ♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

:4
it

I
i

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptieRoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
G39 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.
Dept. 18

Po sunkaus
dienos
darbo

1*

TRAM Haam

Kasyklose ir 
i n va iriose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARI AI YRA BAISIAI

rraszalink sustyrima

NUKANKYTI IR SUSTYRU.
Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dau- 

glaus juos nukankysl. Patikėk daugeliui tukstaneziu! tautiecziu ir 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
. (BEAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., ir 5c. • už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centro St„ Shenandoah, Ta.
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Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekoriu

Ilirsza Gancgebrochcn viena 
gražia diena ateina pas policis- 
ta ir klausia :

— Skaicziau laikrasztyje, 
kad yra atrastas parkmanetas 
(portmono) su daugybe pini
gu, nu, tas parkmanetas mano, 
asz jam per szabas pamecjųg^. 
ir dabar atėjau jam atsiimtum.

— Gerai, Hirszuti, asž Jb 
tau atiduosiu, tik pirma paša-' 
kyk man, kaip tas tavo port- 
monotafTiRzveizi.

pasakytum kaip 
asz su savo

m pamccziau 
Asz nieko neatmenu.

Na, tai asz tau padėsiu
ar

Ui, gcvalt! kaip asz gali 
i hz rodo, kad 

parrnanotos kartu 
, ui,ir vai!

atsiminti: pasakyk man, 
port monetas buvo isz juodos 
verszio odos.

Ar turi penkis pinigams
skyrius?

— Jo, penkis skyrius.
— Ar yra viename skyriuje 

laiszkas nuo kokio ten Morgeii- 
steino ir skaitlynos nuo Lei- 
bos?

— Ai ve, kaip ponas polio- 
monas gerai vardus inspejai, 
teip tikrai.

— O pinigu jame 1,580 do-
leriii ?

Teisingai 1*580 doleriu!
ui, kur tas mario galvas dingo, 
kad tiek piniges pamestnm!

tai gerai, II i raželi, 
kaip toks portmonetas atsiras, 
tai tuojaus tau (lupsiu žinia,

>— I p

— Na,

dabar dar jo pas mns’hern 
atsisveikino.

I

t 
♦t*
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

. . ------ $------ - '
r..' | i i '

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas deljusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga* didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir j matysite kaip tai pinigas auga su pa 
dauginimu procento.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
•leurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MA1IAX0V CITY bus kožnn UUmfnka 
80 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos i 9 ryte Iki 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

•lipni T

DAKTARAS HODGENS 
PMlUeliphh BncUliitM 

UiiiieBelasta Ir Chr»Bl»tk» Lift 
Eikite tea kur esate tikri ka4 fa** 

aite tvirta rodą ir ataakaatl mediką* 
Uiika gydimą, per daktare kuria tari 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo maaeo yra 
gvarantuotaa.

Jeigu etate sllpnt norrisskl ar 11- 
guoti. nedarykite too klaldoo ka kiti 
eta padare, stejklto pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima Laukti yra 
pavojinga.

Yldaria netvarkos, aptraaktas Uo* 
tuvis, aiklmlmas ir sunkumas po val
giui, gasal« svalgaUs, silpnumas •šir
dies, Ir visos viduriu Betvarkes grei
tai palengvinti.

Odes Ugos, Issborimal, papueskoe, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą

Silpni vyra! ar pajėgos jusu jonais* 
tęs jus apleidilaT Ar esate nuvergs ir 

Štokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa- 
teakllno, jeigu teip tai matykite ma
ne.

Eumatlsmas visokiuose padojUnuo- 
oo. tolppgl Isitlne ir gxtyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą

▲r esate servuoti ir trote Biodeju. 
silpni Ir nuvargo, pailso les ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, Issbllsikusis ir 
Isiberimal ant veido, pailsės, nuvaro 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose. skausmas Perkloję, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite. : i,jr

Pasekmingai gydilu ketera, astma, 
dusuli, ullmas galvojo, trumpo girdė
jimo. isatinlma gerkles (goitre.) krau
jo. odos ir speclalee Ilgas pilvo, inks
tu. kepenų, pūsles, lumbago Ir neari- 
Ua.

AtelktU gausite rota dykaL Po tam, 
Issalssklnslu kokis skirtumas, geros- 
uis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonoe nuo dak
taru. lojoriu ir dvastsskaju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garstngiauslus Europos ir Amorikss 
Spoclallaiast L • ki 
^TAMAQUA Daktaras Hudgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofisas valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.




