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No. 74

Isz Amerikos
MOTERES GYVENANCZIOS 

ANT VIEROS” SU VYRAIS 
NE BUS INLEISTOS.

Washington, D. C. — Depar
tamentas atejvystes apreiszke, 
buk nevedusios mot eros Ame- 
rikoniszku padonu ne bus in- 
leistos in Suvienytas Valstijos 
pagal naujės atejvystes tiesas.

Vaidže nusprendė t a ji už
draudimą del vieno Ameriko- 
niszko kareivio kuris dalybavo 

kuris geide 
VokiszUa

< c

avietinėje kareje, 
pargabenti 
drauge su kuria 
ne buvo 
< <
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’ NEPABUDINO IN LAIKA — 
DABAR GULI LIGON- 

BUTIJE.
Chicago. — Mikas Jankcvi- 

ezius, dirbantis plieno dirbtu
vėje, pa prasze savo gaspadine- 
les Mares K lot ienos, 10826 Tar- 
rence Avė., idant ji pabudintu 
septinta valanda isz ryto idant 
nepasivelintu in darba. Gaspa- 
dinele matyt atsikėlė ta ryta 
per vėlai ir pabudino Miką pu
siau aszt imtos. Burdingierius 
teip ipsiuto, jog pasivėlino in 
darba,jog su
sudaužė jai galva ir peiliu per
pjovė gerkle. Mare randasi li- 

pasiutes burdin- 
uždarytas kaleji-

pieno bonkutia

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 12 RUGSĖJO 1924 (FRIDAY SEPTEMBER 12, 1924) w.». KMinowwi, rm. i «t>r. W. BOCZKOWBKf, Kilter
ft 36 METAS

NUBAUSTAS

savo
jokio szliubo
tiktai gyvenoemias

ant vieros. ”
Tas nusprendimas dasilytes 

daugelio czionais gyvenaneziu 
vyru, kurie gyvena ant vieros 
su moterimis, jeigu ne yra u kę
sais szio sklypo, tai bus sugrą
žytos adgal isz kur pribuvo.

Terp tokiu, randasi Amerike 
ir daugelis Lietuviu kurie gy
vena su moterimis be szliubo.

V

SUSPAUDĖ SAVO MOTINE 
LIA, JOG NET SZONKAU 

LIŪS SULAUŽĖ.
Philadelphia. — Mrs. S. Bill- 

Hahnemann li- 
ganbutia ant gydymo, ap- 
reikszdama daktarams, buk 
kada norėjo iszkeliaut in kita 
miestą, sūnelis su ja.fa teip szir- 
dingai atsisveikinejo, 
lauže du szonkaulius.

Motina nuėjo tiesiog 
gonbutia tsz Bead ingo stoties 
ant kurios pribuvo isz Detroi
to. Nežinojo visai kad turėjo 
iszlaužta szonkauli, 
da, kada privažinejo prie 
miesto, pajuto skausmą szone o 
kada iszlipo isz trūkio nutarė 
jeszkoti pagiall>os pas koki 
daktaru.

man, atėjo in
ant

dakta rams,

jog iaz-

in Ii-

tiktai ta-
kada privažinejo

GARNYS ATNESZE TRYNU 
KUS; TĖVAS PABĖGO 

ISZ NAMU.
Washington, Pa. — Szimas 

Harley prijausdamas, jog ne- 
užilgio po jojo pastogia atsi
lankys garnys, nuvežė savo pa- 
cziule in vietinia ligonbutia 
idant turėtu geresniu priežiūra 
kada garnys atlėks.

Szimas labai rūpinosi ar gar
nys jam atnesz mergaite ar au
nu, bet Szimas turėjo toki dar
ba, jog negalėjo būti prie pa- 
cziules laike 
diena nuėjo in
piet užtelefonavo in ligonbutia 
da žinot i kaip sveikata paeziu- 
Jes ir ar jau atsilankė ilgakojis.

Daktaras Szimui apreiszke 
kad jau buvo, bet ne viena pa
liko tiktai tris Dievo dovane
les. Szimas iszgirdias tokia 
naujena, užkabino telefoną, su
siraukė kaip septyni griekai ir 
nuo tosios dienos visos žinios 
apie ji dingo. — Szimas iszdu- 
me isz miesto ne kaip maityti 
trynukus.

gimdymo. Taja 
darba o apie(laiba

TURTINGOS SESUTES PA
BĖGO SU TARNAIS.

Lenox, Pa. — Dvi dukreles 
isz turtingiausios szeimynos 
czionais, pabėgo su namineis 
tarnais su kureis mylėjosi, ap
sivedė ir gyvena laimingai. Se- 
sueziu pravardes yra: Emilije 
ir Katre Wintlft’oop, dukteres 
Greenville Winthroopo, kuris 
turi puiku gyvenimą New Yor
ke ant 12 E. 37tos ulyczios.

Emilije turi 31 metu, kuri 
pabėgo su tėvo szoferu Lucia- 
nu Miela, o Katre turi 24 me
tus, pabėgo su elektrotekniku, 
kuris i n ved i ne jo elektriką in 
tėvo narna. Tėvai dukrelių teip 
tuom atsitikimu persiėmė, jog 1.. . • . •

o 
likos

KUNIGĖLIS 
ANT DVIEJU METU IN 

KALĖJIMĄ.
Denver, Colo. — Katalikisz- 

kas kunigas Rev. Walter A. 
Grace, prabaszczius parapijos 
Szv. Onos, Arvadoje, kuri sū
dąs pripažino kaltu 1923 mete 
už padirbima netikro pavelini- 
mo ant isztraukimo penkioli
ka baczku arielkos isz valdisz- 
ko magazino, likos tomis dieno
mis apgudintas ant dvieju metu 
in kalėjimą.

Kun. Grace nuo tojo laiko 
a pelavo in augsztesni suda ant 
permainymo v i roko, bet sūdąs 
savo nusprendimo nepermaine 
ir kunigėlis dabar turės savo 
bausme atsėdėti ”

Caverly

Už žu-

terp ku- 
dvynuku.trys poros

perbuvo Amerike jau 
metu ir 

a r t i
gyvena 

Scrantono.

Sudže ji už tai 
“you bet 
szeimyna

gonbuteje 
gieris
m e.
GERAS AMERIKONAS — 

TURI 19 VAIKU.
Scranton, Pa. — Laike isz- 

emimo citizens (ukesiszku) po- 
pipru ezionait iniam sūdo, sudže 
užklausė Frano Bartaucko ar 
turi paezia ir kiek vaiku. Apy
kantas atsake sudžiui, buk tu
ri devyniolika vaiku, 
riu ra 
Franas
dvideszimts 
Dickson Cit v
Sudže jam davė popieras, o ka
da Franas juos aplaike sake, 
jog nori būti geru citizen ir kad 
jojo vaikai teipgi butu gerais 
Amerikonais.
pagyre sakydamas: 
my boy, su tokia 
Amerikas nepražus.
KASIJEREI UNIJU PRISI

SAVINO PINIGUS SĄ
NARIU.

Wilkes Barre, Pa. — Luzer- 
nes pavieto anglekasiu unijoi 
kas tokis 
turi 
aresztavoti 
pinigu isz 
kalu.

Kalėjime randasi Korneliu- 
szas Brislin isz Warrior Run 
lokalu kuris pasiėmė $3000 lo
kalu pinigu. Antanas Bernac- 
kis isz lokalu No. 466 isz Stan
iulio prisisavino $2,218.03. An
drius Maddi.isz No. 4841 loka
lu prie No. 18 szafto, prisisavi
no $90. John Weis isz No. 151 
lokalo prie Marvin kasyklų, 
kuris prisisavino $279.29, bet 
pinigus sugražino.

Matyt, kad tuosia lokaluosia 
yra bloga kontrole jeigu ponai 
kasijerei daro su pinigais kas 
jiems patinka.
VEDE 9 KARTUS — NUŽU 
DE ASZTUNTA PASLĖP

DAMA JOJO KUNA.
Detroit, Mich. — Euphonic 

Mondicziene prisipažino palici- 
jei, buk jiji nužudo savo myle
ma keturi metai adgal kada 

jai nužudyti 
josios asztunta vyra, palicije 
stengėsi dabar surasti kur kiti 
josios vyrai dingo.

Apie taja žudinsta prhnesze 
pa lie i jei josios devintas vyras 
trys metai adgal ir už tai da
bar motore likos aresztavota. 
Žadintoja nežino kaip josios 
mylemas vadinosi, tiktai tiek 
žinojo, buk jojo vardas buvo 
“Jonas,” 
moteres užmusze josios asztuh- 
ta vyra Juozą Sakalaucka ka
da važiavo su juom automobi- 
liuje. Motore nužudžius savo 
mylema idant jaja neiszduotu 
palicijei, iszkase duobia po na
mu in kuria inmete lavoua ir 
užkasė.

Josios devintas vyras buvo 
Steponas Mendicz, su kuriuom 
ne norėjo gyvent, o kad paėmė 
visa jojo turtą, iszvarydama ji 
isz namu, Stepas atkerszino bo
bai per iszdavima josios in pa- 1 • • • B

isz visu szaliu Lietuvos.

“ezyseziuje.
TURI JAM DUOTI STIKLE

LI GUZUTES K02NA 
DIENA.

New York. — 
sian, gyvenantis

ŽUDINTOJEI į<UBAUSTI.

Leopold ir Loeb likos nubaus
tais ant viso gy vasezio už 
nužudinimo va|ko Franks.

Chicago. — Sudže
iszskaite v i roką Seredoje del 
žadintoju Leopoldo ir Loeb už 
pavogiima ir nužudinima savo 
giminaiezio Frankso.
dinsta likos nubaustais ant vi
so gyvasezio in kalėjimą o už 
vaikvagysta abudu gavo po 99 
metus.

Aliudu jauni vyrukai isz to 
sau nieko nedarė, Tėvai abieju 
yra milijoniereis ir ne mažai 
iszdave pinigo ant apsaugoji
mo šuneliu nuo kartuvių.

LENKAI PAVĖLINO TAU
TOMS MOKYTIS SAVO 

KALBOSIA.
Warszawa. — Lenkai pavėli

no Ukrajinams, Balt-riisams ir 
Lietuviams naudoti savo kal
bas, kur jieje yra apsigyvenia 
prie savo rubežiu.

Jeigu tėvai 40 vaiku 
daugiau, kurie lankosi

(Specialiszkas 
Ati-Saulei”.)

Clifford

paliepė jam 
prižadėjimo, 

Norin ts

sveikatos.

PUIKIAUSES P ALI CI J AN
TAS TURĖJO TRIS PUIKES 

PACZIULES.
Fort Wayne, Ind.

Sterling, 24 metu, žinomas kai
po puikiauses palicijantas vi
sam palicejskam sztabe, numo
to nuo saves mandiera, kada 
poni Sterlingiene ji apskundė 
už daugpatysta. Pacziulc sake 
sudžiui buk jiji pažino ant uly- 
czios laike tarnystes.

Draugai palicijanto prisipa
žino, buk Sterlingas buvo žino
mas kaipo “Gene Larne” ir 
buk jojo pirma pati gyvena 
mieste su dviems vaikais. Ba
dai palicijantas turi ir treczia 
paezia kuri nesenei likos aresz
tavota Omahoje už padirbima 
bankiniu czekiu . ant didesnes, 
sumos.

(lene Larne

tėvai 40 va ik u ar 
, kurie lankosi in 

mokslaines, geidže idant^juos 
mokytu savo tautiszkoje kal
boje, sakysim Lietuviszkai, tai 
vaidže paskirs tam tikra du
ra k tor i, kuris vaikus mokys 
Lietuviszkai, tai yra jeigu dvi- 
deszimts penki tėvai to parei
kalaus. Auksztesnesia moksląi- 
nesia mokys dviejosia kalbosia 

Lenkiszkai ir Lietuviszkai.
8000 AMERIKONU APSIVE 

DE IN TRIS MENESIUS.
London. — In laika (riju me

nesiu, pagal sūdo užraszus, tai 
suvirszum asztuoni tukstanezei 
Amerikonu apsivedė su Angli
jos merginoms. Nekurie Ame
rikonai užmokėjo net po szim- 
ta doleriu už spccialiszkus pa- 
velinimus arcibiskupui Canter
bury’o katedros idant juos šū
vi neziavot u.
GAL IR VYRA SUDEGINTU 

PRIE SAVES?
Bulgarijoje. — Bukotees kai

mo gyventojai, persigando pra- 
nesze policijos virszininkui, 
kad j u kaime randasi nedidele 
mergaite, kurios visi pažymiai 
iszduoda ja tu ragana, ttdt)

tautiszkoje kal-

virszininkui

LIETUVISZKAS MINISTE
RS IŽDO PADIRBĖJAS 

NETIKRU PINIGU.
Kaunas. — 

daneszimas ”
dengimas dirbėju netikru Lie- 
tuviszku pinigu terp kuriu 
teipgi likos
nansu ministeris Petrulis. Vai
dže pradėjo praszalineti dabar 
daugeli virszininku. Teipgi li
kos praszalinti nekurie palici- 

uz-

pinigu terp 
inmaiszvtas ir fi- •/

vasarojaus

jautai o naczehiinko vieta 
ome dabar kokis tai Drolingis.

JAVU DERLIUS 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Sziu metu szla- 
pias ir volus pavasaris javams 
gera nelėmė: rugiai žemesnėse 
vietose iszmirko,
sėja buvo užsivilkusi. Bet blo
go pavasario pasekmes patai
sė gera vasara, kuri buvo už
tektinai szilta ir ne persausa. 
Tad gerai žele pievos, rugiai 
augo ir brendo geromis sąly
gomis. Nors szieno ir rugiu va
lymą kiek trukdo lietus, ir

.............................. -■ '■ ......... ....... ■ ■' I-;**-—J-■

PIKTADAREI TRANKOSI 
PO VISAS APLINKINES.
Kriukai. Sziauliu apskr. — 

Latvijos pasienio (Kriuku Žei 
molio ir kt. valscz.) gyventojai 
nepaprastai pabūgo Kauno 
šankiųjų darbu kalėjimo pa
bėgusiu kaliniu. Žmones kal
ba, kad daug tu begunu slaps- 

apylinkes miszkuose, 
valscz., kur 

yra daugiau miszku.
metu nuo lauko prapuola kam 
karve, kam avis ir kiti gyvu
liai ir jau niekur nebesuranda 
— jie nusivaro jn miszka, pjau 
na ir maitinasi. Vakare žmo
nes bijo iszeiti isz savo namu. 
Policija plesziku nejeszko nes 
jos ten maža yra ir ji pati ju 
bijo. Juos suima daugiau drą
sesni piliecziai . Priesz pora 
sanvaieziu buvo atėjės nežinor 
mas asmuo in viena dvara, 
praszydamas nakvynes, ir ežia 
buvo ji bepriima, bet kadangi 
asmuo pasirodo i n turtinas pa- 
prasze paša parodyti, bet paso 
szis neturėjo. Pasikvietus dali

no re-»♦

tosi apylinkes 
ypacz Žeimelio

Dienos
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Ijo ji suimti, bet < <

jo pabėgti Vyraikur ūkininkams teko vežti ir 
ne visai dar sausas paszaras 
ir rugiai, bet tose vietose, kur 
buvo vėliau kertama kaip Lie
tuvos sziaures dalyse pasku
tines giedros dienos padėjo 
rugius suvežti gan sausus.

Vasarojaus derlius iszrodo 
irgi neblogas, ir jei jis ūkinin
kams pasisektu gerai suvalyti, 
galima - bus sakyti, jog szio

giau vyru su szautuvu, 
sveczias 

pajutęs, kad czia kaž kas ne
gero, iszejo isz dvaro ir nore- 

inmiszka.
szaudami ji vijosi ir pagavo. 
Pagautasis isztiesu pasirodė 
esąs vienas pabėgusiųjų kali
niu, žymus kriminalistas. Da
bar suemumiems likusieji su
imtojo draugai, grasina kersz- 
tu pabėgti, užmuszti ir tt. Ka 
veikia, kuriu prievole pilie- 
cziu ramybe saugoti!

8UOZIUPO 3 VEŽIMUS 
SPIRITO.

Jurbarkas. — Sziu metu 
Rugpjuczio 6 d. prie pat Jur
barko miesto, dėka budriu po
licininku suimta kontrabandą 
su 1600 litru spirito, 3 veži
mais, 4 arkliais nugabenta po
licijos nuovaklon. Kontraban-

j
< -» *ragana. ^alpiszduoda ja

mergaite jokiais drabužiais ne
galima esą apvilkti, nes po ke
liu valandų jie ant jos kūno su
tirpsta. Policijos virszininkas, 
padare bandymą: apvilko mer- 

drabužiais, 
kurie kelioms valandoms pra
slinkus pavirto in voratinklius, 
o vėliau visai dingo. Po tokio 
bandymo, policijos virszinin
kas pasiėmė mergaite savo ži
nion. Jis ja žada atiduoti moks
lininkams isztirti, Szi žinia yra 
tilpusi Amerikos laikraszcziuo- 
se, kurie spėja, kad mergaites 
kūnas iszleidžia nežinomus 
spindulius, kurie sunaikina 
drabužius.

GUDBAI TRUMPI 
PLAUKAI!

Paryžius. — Francuzaites v

nutarė daugiau nekirpti plau
ku “szingeluot” ir “babyt”, 
nes francuziszkiems vyrams vi
sai nepatiko nukirpti plaukai. 
Moterėlės susiprato, jog su 
trumpais plaukais negali pri- 
derenezei pasirodyt ir pasiro
dyt ant visokiu balių ir bankie- 
tu.

Dabar francuziszki frizieriai 
pradėjo dirbti perukas idant 
moterėlės galėtu savo plikes 
uždengt. Tas pats ir czion Ame
rike — moterėlėms nubodo 
kirpti kas menesi plaukus, to
dėl notare augyti ilgesnius ar
ba uždengti trumpus su peru- 
koms.

Gudbai trumpi plaukai!
«__ .................... L,.. ...... .............

Trumpi Telegramai.

Mikola Hes- 
ant 72 West 

Street, turi aplaikyt kožna die
na po stikleli guzutes, nes kaip 
sudže Dailias prisipažino, tai 
jojo pacziulc yra viena motore 
isz milijonu kuri ant to sutiko. 

Hessian’iene stojo apgynime 
savo vyro, kuris kitados už ge
ru laiku buvo bartenderiu sa- 
liune, kada sudže 
pasiraszyti ant
jog daugiau ne gers.
Hessian’iene apskundė savo 
vyra už sumuszima josios kada 
buvo girtu, bot jausli pacziulc 
iszajszkino sudžiui, jog tokis 
prižadėjimas turėtu ant vyro 
nelaiminga pasekme ant jojo 

“Galėtu pavojingai
apsirgti, jeigu sta iga i paliautu 
gerti, todėl meldžiu sudžiaus 
pavėlinti jam iszgerti tiktai 
viena stikleli arielkos ant die
nos,” — melde motore sūdo.

Sudže sutiko ant to ir atida
vė Hessian’a po priežiūra savo 
pacziules. — Isz kur gaus gu
zule ant iszpiidyrno sudžiaus 
pavelinima, to sudže jojo ne
klauso o Hessian teipgi apie 
tai užtylėjo.
NETIKĖJO VYRAMS, INTI- 

KEJO MERGINAI, LIKOS 
ARESZTAVOTAS.

Chicago. — Aronas P. Mos- 
heik, padare klaida kada per- 

senoviszka
o permaino ji 

ir tas ji

metai derliaus žvilgsniu yra 
neblogi.
ISZSIUNTE SAVO MOTERE 
IN AMŽINA TEVISZKIA.
Balcziai, Tauragnu vai., 

Utenos aps. — Czia dar po Ve
lykų vienas pil., nesenai vedos, 
iszleido savo žmona in tevisz- 
ke, pasakęs, kad jai gryžtant 
pavakarį ja pasitiksiąs. Ir tik- 
krai žmones mate, kaip jis ėjo 
pasitikti. Bet nuo tos dienos 
jo pati prapuolė, ir pil. aisz- 
kinosi vien tik, kad “pati pra
puolė.” Tiktai 24-VI surasta 
nelaimingos lavonas, apkrau
tas gale lauku szakomis. Vy
ras suimtas.

Pasirodo, tas pil. dar priesz 
vestuves turejes 
kita mergina, 
nuo jo gavusi. Užmuszimo die
na jo pati neszusis iii namus 
tris aukso žiedus, kuriuos už- 
muszejas ir pasiėmęs. Po to jis 
vėl lebaves su mylimąją mer
ga-

SZOKO ANT TĖVO SU 
KIRVIU.

Elizabeth, N. J. — Už tai, 
kad josios tėvas Maczkevicze 
paniekinėjo tankei josios sep
tynių metu sūneli, Mrs. Teofi
le Evans,

jeigu ke
li k os

‘‘pagiado, 
kasijerei

už prisisavinima
darbininkiszku lo-

lokalu
gaite naujausiais

1>

iii1

priežodi

21 metu, pagriebė 
kirvi su kuriuom uždavė tėvui 
kelis pavojingus žaidulius. 
Daktarai ligonbuteje turi ma
žai vilties užlaikyt tęva prie 
gyvasties. Dukrele likos aresz- 
tavota ir laikyta kalėjimo lyg 
pasveikimui ar mirimui tėvo — 
jeigu įnirtu tai butu teista už 
žudinsta.

iszleidžia 
kurie

permainymu

maine
“netikėk bobai” 
ant “netikėk vvrui **
instume iii beda. Aronas yra
“profesorium”
bankiniu czekiu, padaro isz 
mažos sumos daug didesne. Li
kos už tai aresztavotas, 
del to, kad

metai 
jisai prigialbejo

kuris ant praszymo

ria

o tai 
“intikejo bobai” 

kuri su juom atsiballadojo auto- 
mobiliuje isz Atlantic City. 
Perdirbo jisai kelis bankinius 
czekius ant $30,000.

Pribuvęs in Chicaga, permai
nė netikra czeki ant $1,500, bet 
palicije nežinojo kur jisai gy-_ 
vena. Bet kada mergina sii ku- 

atsibaladojo in Chicaga
pradėjo jojo jeszkoti turėdama 
jojo adresa, palicije seko pas
kui ir tokiu budu aresztavojo 
apgaviku.
TRUOIZNA INPUOLE IN 

MILTUS — TRYS MIRĖ.
Atlanta, Ga. — Dėžutė su 

arszeniku kuri stovėjo ant len- 
tynaites kamaraitėje, inpuole 
iii skryne miltu kurie stovėjo 
žemai, po tam gaspadine su
naudojo ant iszkepimo duonos. 
Po suvalgymui duonos vyras 
Ed. Jackson ir jojo du vaikai 
mirė o pati mirtinai serga li- 
goubuteje kaipo ir trys kiti 
vaikai. Daktarai isz pradžių 
nežinojo nuo ko trys sanarei 
szeimynos mirė, bet kada per
žiurėjo miltus rado juosia ar
monika kuri Jacksonas buvo 
pirkęs ant isznaikinimo bovol-

pasi-

NEKEKNTE ŽENTO, NUŽU
DĖ JI IR SAVO DUKTERIA;

PATS PRAŽUVO.
New York. — Guiseppe Gan- 

dolfo, baisci nekente savo žen
tą Carmello, kad pavogė isz 
namu jojo mylema dukrelia 
Margarieta, 18 metu, su kuria 
pabėgo, bet tėvas norėdamas 
jam už tai atkerszyti, novos at
sileido isz piktumo ir melde, 
kad sugryžtu ir apsigyventu 
pas ji, bet szirdis jam neatsilei
do, nes lauke progos atsimokėti 
ženteliui už padaryta skriauda. 
Po dvieju sanvaieziu malszaus 
pagyvenimo, uoszvis nužudo 
žentą ir savo dukrelia, |>o tam 
iszbegias laukan idant
slept nuo palicijos, likos stai
ga! pataikintas per automobi-* 
liu ir užmusztas ant vietos.

Kada brolis Margariotos nu
ėjo pažiūrėti in lavonyczia savo 
sesutes ir szvogorio lavonyczio- 
je, nežinojo apie tėvo nelaime. 
Praejdamas pro gulinezius la
vonus, dirstelėjo ant gulinezio 
žmogaus, kuriamo pažino savo 
tęva, 

y
Kada palicije rado tęva, už

tiko kiszeniuje praszparta, lai
vakorte ir pinigu, kas parode, 
jog tėvas buvo pasirengiąs ant 
nužudinimo žento ir dukters, o 
po tam iszdumti in tėiszkia, 
bot Dievo surėdymas bhvo ki-

— Visi tTys likos palai-tokis.

santykiu su 
kuri ir vaiku

szingeluot

Sziomis dieno-

IŽGABENA ARKLIUS ISZ 
LIETUVOS.
f

į Eitkūnai.
mis per Eitkūnus iszgabenta
isz Lietuvos daug lietuviszku 
arkliu. Lietuvos mažo ūgio 
arkliai kaip tik tinka anglių 
kasykloms Holandijoje, Belgi
joje, Danijoje ir Anglijoje. In 
czia juos ir siuneziama. Liepos 
menesi eksportuota 400 arkliu.

VĖL KRATOS IR 
SUEMtMAI.

Nakty Rugpjuczio m. 22 in 
13 diena buvo padaryta vioti- 
nėsr politines policijos visa eile 
krath ir suėmimu. Krėsta Lie- 

lankosiu. Tik du miestai Tifli- tliviu Iluk dol k KZ Centro Ko- 
mite tas; Szv. Mikolajaus prie
glauda Užuolankos (Objazdo- 
wa) gatvėj, Trinopolio prie
glauda, Dr. D. Alseikos butas. 
Suimti buvo D-ro D. Alseika, 
M. Žukauskaite, abiturientas 
A. Stankeviczius ir Vyt. Di
džiojo gimn. mokinys Szatas. 
Vakarop Dr. D. Alseika ir M.

# 
publika

Paryžius. — Gruzine ve
randas! pasikeleliu

sas ir Batunas da nepaimtas. 
Sukylimai kilo Azerbaizane, 
Daugestane ir kitose dalysią 
Kaukazo.

*

planas kuris leke isz czionais 
in Karaliauczin nukrito. Devy
nios ypatos likos sužeistos terp 
kuriu ■’ 
sek rotorine-

Moskva. — Didelis*, aroo-

randasi M. Lozovski, 
darbininkišzkos Žukauskai t a bino antai sf i. Sta-

dos verte siekia virsz 20,000 
litu.

Tai dar iki sziol Jurbarke 
negirdėtas in vyk is, kad kada 
nors butu pasiseko suimti tiek 
spirito, kurio czia isz Vokieti
jos nemaža kontrabandos ke
liu atgabenama.

O kiek nesugauna? Kad už
kirtus kelia panasziems invy- 
kiams, turėtu rimeziau susirū
pinti ne tik policija, bet ir szau 
liai ir visi piliecziai, kuriems 
rupi musu gerove.

Tuo reikalu (szmugeliavi- 
mu) vereziasi daugiausia žy
dai, kurie net isz 
czia atvažiuoja.
SIUNSKITE TRUPUTI IN 

AMERIKA.
Kaunas. — Per sziu metu 

pirmuosius 7 menesius paga
minta 3,192,935 litr. 40 gradu- 
su degtines ir 125,714 litr. 95 
grad. spirito, isz ju degtines 
parduota 2,938,807 litr. ir spi
rito — 109,660 litr. Papainu 
turėta 18,340,238 litu.

Rimsze, Breslavos apskr. — 
Tur but nieko szimet taip ne
pamėgo Rimszes policija kaip 
gagenu sodžių. Kas antra die
na szmakszt ir eina per sodžių. 
Valkiojai po daržus. Tabokos, 
mat joszko. Ūkininku yra apie 
16. Ne gariu tai rodos, nėra nei 
vieno. Blogiausia tenka mote
rims, kurios neturi vyru. Nuo
lat sodžiuje dabar eina sargy
bos. Ateis vienas: kiti — puo
la, kam moterys stovi sargy
boje. Jas pavaro. Sako: nėra 
vyru, tai ir nereikia. Ateina ki 
tas: užkrauna bausme, kad 
nestovi sargyboj, 
vyru, paezios stovėkit.
butu ju mažiau, tai nors svies
tu ir kiauszineliais butu gali
ma atsikratyti kaip kitur, bet 
dabar kasdien ir tiek iu czia

Veliuonos

Sako nėra
Kad
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KAS GIRDĖT
butu laimingas 
žmonim galima

Kokis tai 
svietas, jeigu 
butu intiketi viską, ka jie kal
ba.

A. is»zMiliam A. Ferguson 
Temple, Teksas, bus iszrinkta 
ant gubernatorkos ant demo- 
kratiszko tikieto. Bus tai vie
natine motore 
turės gubernatoriaus dinsta.

Nekurie atsitikimai isz Chris- 
ans gyvenimo tinka su bibli

jos apraszymaiH, bet nokurio 
visai netinka. vProfesoris Di 
Martino tyrinėji! tuos rasztus 
ir perdeda ant lotyniszkos kal
ios.

Tankei laikraszcziuosia skai
dome apie v i sokes 
das,”
sios ir tinkamiausios pngal te- 
byri gyvenimą žmogaus, todėl

M

dirba,

-------- --------- -4—- —■ .... --

Isz Lietuvos
SAULE 
t*

—
Gavo už tai

“geras ro
bot szios gal yra gerinu-

►

; t" ‘ 'U, I

VĖLIAUSIOS ŽINUTES.niet pervelai....
muszimo kiek tik tilpo. Didy
sis Karas.
Gumbine;

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius .PERVELAI. I lonAluhi. — rrcrp st ra ir 

kieriu ir vaisko Memepepe ki
lo kruvinas rnuszis, 17 likos už- 
muszta o daugeli sužeista.

MNuvarė ji in pat 
Privargo ten ganė-, 

tinai, kol stovint sargyboje 
neperszove jam kojos. Teisy
be, mate slenkanti vokieti, nu
ėmė net szautuva 
bet kol prisitaikė

NUŽUDĖ MAŽA PIE- 
MENELI.

♦Sziatdonai. — Sz. m. Liepos 
m. 31 d. Paežerių kaime (Szillu 
liu valsez.,) rastas prie bandos 
negyvas vaikas, .Jonas Petra- 
viezius, 13 metu amž., kuris 
tarnavo pas ukin. Matuza. Isz 
ryto vaikas iszvare 
lauko sveikutei is. 
žinojusi apie tai

Kaip gimė, ir mite Jurgis 
Pavelaitis.

-------------------------------------

(Pa rasze .J. Andriu kai t is)

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

laidoja mirusiusirIszbalsamuoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrabufc paruo- 
Hzia 
niausiu, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

■* Kokis lai 
automobilistas už- 

39

Ashley, Pa. 
nežinomas 
musze

nuo peties, 
— buvo per- 

vein, apdribaveidis szove grei- 
iMlPhveiaiti. eziau. Paėmė ji ligoninėn. Ko- 
kunigas pa- ja nupjovė. Po ilgo bastymosi

nuo papraseziausiu iki prakil- 
I’arsamdo automobilius del 

veseliu,

Kl

Mikola Vasilaucka 
metu, kuris mirė nuo aplaiky- 
tu žaidu Ii u.

r r ■■ r "■

_ . ‘J
Kaip pnprftktni/ 
szventibb karsta priosz bažny- 
czia, o krūvele žmonių nitlyde-

Laidojp Jurgi
banda in 

Policija su- 
pasakc, jog 

negalima esą laidoti, kol noap- 
žiures gydytojas ir 
Te i siiio Tardytojas.
iniszke iszgulejo

•V gryžo pagalinu Jutais in gim
tąjį kaimu. Savaime supranta- 

i nu- 
szlubavo in rnaluna. Labai ap
sidžiaugė, nes kaip tik prie 
slenksczio rado stovinezia Ma
re su kūdikiu rankose.

—- Mano Maryte — riktele-
— gryžau!
— Sveikas, brangus Jurgi!
— O kas tai per kūdikis pas 

ta ve ?
— Mano tai. Jurguti, mano! 

(skundėsi I Tėvas iszleido mano už vyro; 
metai jau praėjo.

— O Dievo rūstybe! » • 
gryžai Jurgi!

ant svieto kuri ir patalpiname del žinios visu?
Geras darbininkas... 

czedina ir pinigus nesza in ban
ka.

Geras bankas, apsaugoje pi
nigus ir skolina ant procentu.

Iszmintingas biznierius sko
lina pinigus isz banko, stato 
fabrikus idant žmonis turėtu 
juosia užsiėmimus.

Svietas reikalanjc geru, sav- 
žiningu ir iszniintingn žmonių, 

darbininko, 
bankierio ir biznieriaus.

Jeigu negali būti geriausiu, 
bukie iszmint i ilgiausiu.

Jeigu negali Imti iszmintin- 
giausiu, bukie goriausiu.

Norint s 1 
siu biznierių arba darbininku 
niekados neužmirszkie 
savžininguma ir... apie paeze- 
duma.

Niekados neužmirszkie apie 
bankine knygute, jeigu nori 
apsaugoti sau atejte.

Sutikimas namie, gerove vi
sam sklype, apszvieta terp 
žmonių, draugauje drauge su 
bankierium.

Jeigu kas maustytu kitaip, 
tai siaueze su bolszevikiszku 
“rojų” kuris veda in pragara.

Kiti gali duoti tau iszganin- 
gas rodąs ir tai daug, bet geres
niu tau ne duos ne kunigas baž- 
nyczioje.

Kas darbuojesi su banku ir 
stengėsi kiek galėdamas page
rint savo būvi, tasai turi Dievo 
palaiminimu, jam ne bus stoka 
duonos ir nelindęs paskui ko- 
munistiszka dangų.

jo.

Petrograde arba Leningra
du, likos apszauktos kariszkos 
tiesos. Mat darbininkai pnsi- 
prieszino priesz valdže idant 
neiszvežinetu grūdus in užru- 
beži nes žmones ir teip badnu-

Isz tos priežasties kilo su-
miszimas._______ __

Atejnanti sviotine kare isz- 
naikvs visus žmonis kurie kal
ba Angliszkai, nes Rosije po 
valdžia Vokietijos, stengsis isz- 
naikinti Angliszka veisle. Ro
sije pervirszina Angliszka veis
le tris prieszais viena.
liję stengėsi pakurstyt masko
lius idant susijungtu su ja ja ir 
atkerszyt svietui už padaryta 
skriauda, o ypatingai Anglijci 
ir Amerikai kuri prisidėjo prie 
supliekime Vokietijos.

reikalauju gero

neisztirs 
Lavonas 

4 dienas ir 
keista, kad toji Komisija dar 
neatvyko. TToks dalykas la
bai nesmagus giminėms, be to 
pragulėjus lavonui 4xdienas 
(tokioj kaitroj), sunku bus su
sekti mirties priežastį.

IR TEIP NEGERAI IR 
SZEIP NEGERAI.

Prekymety
buvusiame Liepos m. 23 d. at
vyko, kaip visuomet fotogra- 

kurs greit fotografijas

Pilviszkiai. —

Vokie

budus. Vieni norėtu 
pacziules szvarei

pasirodo ir

Vyrai myli visokius papro- 
ezius ir 
matyti savo 
pasiredžiuses ir prastai suszu- 
kuotas, kiti džiaugėsi isz savo 
pacziules, kada
sziauszesi kaip beždžione. Ne
kuriu vyrai negali žiūrėti ant 
savo moterių pasirėdžiusia 
pusnuogei, kiti negali nukonsti 
nukirptu plauku... 
prigulėjo Emilius 
paeztinis virszininkas isz Mar- 
silijos, Franci jos.

Ponas Durandas nenorėjo su
tikt ant pacziules maldavimo, 
kuri kanecz spyrėsi duoti sau 
nukirpti plaukus. Nepagialbejo 
žhimbimai ir pasiutimas mote
rėles, vyras buvo kaip akmuo, 
nebijojo pacziules kerszto kad 
su jnom persiskirs. Bet moterė
lė norėjo kanecz pasiekt savo 
tikslo, — nors plysziu, bet ne
pasiduosiu.

Kada vyras iszkcliavo ant 
keliu dienu, poni Durand davė 
nusikirpt sau plaukus. Vyras 
sngryžes namo ir paregejas 
buk pacziules puikus plaukai 
dingd nuo josios galveles, sta- 
czei pasiuto isz piktumo ir ant 
galo reže moterėlei smarku y pa 
per veidą.

Insiutusi vyra palicije turė
jo apmalszyt uždarydami ji ka
lėjimo, bet paeziule jausdama, 
buk tai josios kalte, atleido 
jam kalte ir iszmelde palicijos 
idant ji paleistu namo.

moteriu

Prie tokiu
Durand

Kaliforni-Isz Los Angeles, 
jos, daejna žino, buk kokis tai 
pusgalvis užrasze visa savo 
turtą, iszneszanti 
ežiu doleriu del szunu ir kacziu 
neturineziu jokios prieglaudos 

Dabar tam mieste pa- 
prieglauda del t u ju 

siera toliu.”
mines ne yra užganadytais isz 
tokio palikto testamento steng
damiesi sulaužyt jojo paskuti
ni norą, bet mažai turi vilties, 
laimėti, nes Amerikoniszki sū
dai guodoje paskutini norą mi
rusio. Czion Amerike konia po 
visus didesnius miestus randa
si prieglaudos del gyvuliu, szu
nu ir kacziu.

visa
50 tukstan-

mieste, 
statys 
4 s Bot likusieji gi-

Generolas Dėlia, dažiureto- 
jas valdi«zku muzeju ir knygy
nu, Kznipinedamas po senas 
knygas Neapoliaus knygyne, 
užtiko senoviszkus rasztus pa
raižytus ant pergamino (skli
ros). Yra tai apraszymas apie 
Gyvenimą Christaus, paraszy- 
ta 58 metai po Jojo užgimimui. 
Rasztus inteike ministeriui ap- 
szvietos. Po perdėjimui tuju 
rasztu, dvasiszkieji ir studen
tai biblijos nemažai nusistebės, 
nes laužtuose randasi atsitiki
mai isz Christuso gyvenimo, 
kokiu da svietas ne yra girdė
jas ne skaitęs. ,.

fas,
tu ir botum geriau- Į padarydavo. Bet sziuo kartu

......................... J,
apie

žinomi “jonvaikiai.

sklype,

Nelaimingas 
su ra n-

atvyko dar ir kitas fotografas. 
Pirmasis sumanė savo konku
rentą. paszalinti. Czia jo planui 
invykdyti padėjo miestelyje 

” Jie pri
sitaiko prie suvažiavusiu ūki
ninku vežimu, apsiginklavo 
“rungais ir botagais, prisiar
tino prie konkurento ir smar- 
kiurungo smugiu. sudaužė visa 
aparatu. Czia urnai kilo dide
lis triukszmas.
fotograf a s nu si m i nes 
kiojo savo aparato szipulius ir 
vijosi piktadarius, o
kai, pasigedo rungu ir botagu 
taip pat pradėjo vyti. Prasidė
jo tikros musztvnes, kurias 
tik policijai 
duoti.
“jonvaikin,

ukinin-

jo mirūsiji inktipus; pagiedojo Į ma, kad pirmucziaushii jis 
keletą gidHmitL kiekvienas me
te in duobe po tris saujas že- kaip
mes ir nuejo visi in smukle, nes 
diena buvo gana sznlta ir be 
to Jurgio teta, sene Valentiene 
užprasze viena, kita stikleli |.jo 
iszsimėsti...

Gailėjo nabago, kad taip 
anksti be naudos paliko szi pa
sauli, nes jauno butą (minėjo 
seniai), nevedusio 
merginos), ir jokios laimes ne
ragavusio. Vargszo likimas bu
vo toks kad viskas gyvenime 
jam ateidavo pavėluojant... 
Pirmiausiai — gimė pervelai:

viena,

nabago

ateidavo

.4(5
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CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
taj keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju rąndas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

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

Insziuriniu

Lietuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS

i. v c II : ! J ; 
ilp

musztynes, 
pasiseko likvi- 

Fotografas papirkęs 
“jonvaikin,” turėjo nuskriaus 
tajam atpirkti aparato. Tokiu 
budu sziuo kart abu nieko ne
pelnė, o pelne ‘tik jonvaikiai/ 
kuriems teko truputi szaltojoj 
pabūti, 
panasziems ‘ ‘ 
Nes panasziu 
dar dažnai pasitaiko.

Tai pa vyzd is kitiems 
konkurentams, 
atsitikimu ežia

y >

ATSAKYMAI.

Sal-M. V. Canton, Ohio. - 
dainei yra kaip mes vadiname 
Angliszkai “ kendes. ”

K. S. Forest City, Pa. — Mel
džiu tamistos prisiunsti mums 
ta apraszyma o po sunaudoji
mui sugrąžysime jums adgal.

PAJESZKOJIMAL

Alena Masaskiene

gerti nieko

Sziandieninis padėjimas kož- 
na žmogų arzina. Atejtis yra 
neužtikrinanti ir baiminga. 
Tiktai praejte mylime, kaipo 
sena dranga musu kelionėje, 
kaipo Budintoja musu jauslu ir 
vargu.

Sziandieninis padėjimas su
erzina daugeli isz priežasties 
kvailos prohibicijos o paskui 
ja ja seka brangenybe. Profeso
rei vela garsina, buk žmogus 
paejna nuo beždžiones, kiti ve
la pradeda skelbti nauja evan
gelija žmonim, buk žmogus yra 
tiktai dvikojiniu gyvuliu ir 
daugiau nieko.

Musu iszmintingi provinin- 
kai Washingtone užtemino, jei
gu žmogus yra niekuom dau
giau kaip dvikojinis gyvulis, 
todėl neprivalo
daugiau kaip vandeni, o jeigu 
iszmintingos Amerikoniszkos 
tiesos uždraudže arielkele bet 
ne u ždra ud že pe rs i sk y rimus.

Paskui prohibicije paprastai 
cjna brangenybe. Grosernykai, 
buezerei, kriauezei ir sziauczei, 
nebūdami kvaileis, užtemino, 
buk žmonis nepragerdami savo 
pinigu, nežinos ka su jeis da
ryti. Todėl d rasei galima pa
kelti prekes ant maisto, drapa
nų, apsiavimo rakandu ir t.t. 
Na ir pakele. Dabar žmones 
ant pragyvenimo iszduoda du 
kart tiek kiek lazduodavo ki
tados ant maisto ir gerymo. Ki
tados, kada žmones turėjo ka 
gert, buvo už ka gert ir valgyt. 
Dabar nora-ka gert ir nėra už 
ka valgyt. Todėl te byri s padė
jimas labai erzina žmones.

1 -r' '■ J '° »

Aplaikeme sziomis dienomis 
menesiui muzikaliszka žurnalą 
po vardu “Muzikos Menas,“ 
mėnesinis muzikos meno rei
kalams skiriamas laikrasztis. 
Prenumerata ant meto kasztuo- 
jo 24 litai o Amerike du kart 
tiek. Adresas: Klaipeda, Palan-

— Ameriko 
vargonininkai ir muzikos my
lėtojai privalo szi žurnalu užsi- 
prenumeravot arba nors viena 
numeni nusipirkt ant pažiūros 
kurio 
centu.

SeSUU, xxivu<* maotionivHV, 
Lietuvoje, jeszko žinių apie 

- Kazimiera Vėl kone tz (Velko- 
nevieziu), kuris gyveno New 
Yorke, Maine ir West Willow 
Pennsylvanijoj. 
siszaukti.

Jeszkome žinių apie seseres 
Tekle Birgiliene (Rakevicziu- 
te) ir Maria Kapcziuniene 
(vyro vardas Kazimieras). Gi
mines Lietuvoje nori susinesz- 
ti.
Foreign Language Inf. Service 

Lithuanian Bureau,
119 West 41st Street 

New York City.
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Praszome at-

Juozą ir
Jonas

Muzikos Menas

gos gatve No. 33.

preke yra 2 litai ar 20

Pajcszkau Joną, 
Kastantu Rudaiczius, 
gyvena Wisconsin State, Juo
zas ir Kastantas gyvena apie 
Wilkes-Barre. Visi ženoti. Isz 
Lietuvos paeinanti isz Pentisz- 
kiu Kaimo,-Griszkabudžio Pa
ra. Turiu svarbu reikalu, jeigu 
kas apie juos žino ar jib gyvi 
ar mirė, meldžiu praneszt.

Al. Shukaitis 
1024 Georgia Ave., 

Sheboygan, Wise.

Pajcszkau Juozą Baranauc- 
ka paeina isz Suvalkų Red., 
Mardosu Kaimo, pirmiau gy

dą barvono Minersville, Pa,, 
nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalu jeigu kas apie 
meldžiu pnuieszt.

Ant. Maksztutis
• Ilarmarville, Pa.Box 480

ji žino,

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininkc moterių. 

Prieinamos prekes.

numirėlius

— Pervelai
Per ve lai!

Padejavo, paverkė
l ome skandet,

i buvo daryti ? Toks

■'■S'’4?.?-V

.Jurgis
metais vėliau po tėvo mirties. | kol galva jam 

bet ka — gi 
jau jo likimas.

— Eisiu pas motute — sude
javo pagaliau.

— Kaip tai eisi ? 
Mare

čiai liūdnosMotina skundėsi 
vaiko ateities, bet nieko negel
bėjo. Taip ir liko vargszas 
naszlaicziu. Užtai motina ji la
bai mylėjo... Net penlaug my
lėjo — kalbėjo kaimynes, 
didelio dabojimo jiervelai ji isz 
vy st y k 1 u pa I i u osa v o 
vaikezas ilgai nerasdavo aslo
je lygsvaros: usiraito kaip skri 
lis ir griūva žemen.

Sulaukė pagalios 
szesziu metu — pasiuntė ji su 
žąsimis in pieva. Kas gi isz to? 
Kas karta žAsys pakliūdavo in 
dvaro laukus, o motina už tai 
turėdavo ponui atidirbti.

— Jin’D-i! — klausė ji moti
le odei

Taip

Isz

ir todėl

Jurgutis

Jurgi! 
na, rankas laužydama 
nedabojai ?

— O todėl — murmėjo, — 
kad pervelai prabudau isz mie
go.

Gerai jam buvo tuomet mie
goti senos kriauszes pavėsyje. 
Miegojo taip saldžiai, kad pra
busti visada pavėluodavo. Mo
tina už miega dažnai jam nu
gara paneziu szukuodavo, bet 
musze vis pervelai ir už žasu 
nedabojima turėdavo nukentė
ti.

Kaime Jurgi visi vadino Pa- 
velaieziu, nors jo tėvo pavarde 
buvo Gegnius.... Vaikai ji taip 
pa t prava rdži uodą vo.
tai labai pyko ir stengės kaip 
galėdamas kerszyti. Parausta 
visas, akys sužiba, spjaus in 
delną, užsimos, bet visada per
velai, nes greitesnis draugas 
— iszjuokejas jau senai speda- 

kumseziu ir
Bet

Jis už

vo ji pavaiszinti 
pabėgti už trijų varsnų! 
vis tai menkniekiai.

Ganė sau Jurgis žąsis, vė
liau kiaules, dūdeles isz kark
lu suko, valgė bulves su laszi- 
niais, iki motiną spėjo apsi
žiūrėti, kad jam laikas butu iii 
mokykla eiti. Viena gražia 
diena nuvedė verkianti Jurgi 
in mokykla.

Mokytojus pažvelgė in pus- 
savo ir pra-

u

Viena

berni, didesni už
bilo:

— Oho! 0 kiek jam metu?
— Ant Žolines baigs 15-ka, 

ponuli — atsako motina.
— A... tai jau pervelu moky

tis....
Patenkintas Jurgis

taut smuko namo.
Kiek vėliau stojo jis pas ma

Maluninin-

beina-

luninka už berną.
ko szeimai labai patiko tuo la
biau, kaĮd vienturte maluninko 
duktė Mare ji pamylėjo. TeL 
sybo, ji turėjo tuomet dar tik 
trylika metu, bet buvo graži 
kaip lelo.

— Tai kas? — sake tėvai — 
palauksim.

Bot atėjo laikas — 
ko Jurgi in kariumene. 
Maro turėjo jau 
motu, bot, vestuves kelti buvo 
porvehi. /

Kariumeneje Jurgi irgi liki
mas kankino.
komandavo: ‘ ‘ Deszinen,

paszau- 
. Nors 

szesziolika

Kai vyresnysis 
” urbti 

kitaip, visi kareiviai laiku isz* 
pildydavo, o Jurgis r— visuo-

Stebetinas 8 dienu laikrodėlis 
Jeigu moketumet mums $25.00 už 
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reikė užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztjis su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garantytas. Vertes nemažinus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosime jin tiktai už $7.65. Prie 

Užtiktum įJm-1 l’^krodelio duodame dykai gražu ni-

— klausė
tavo motina juk mirė.

Varge mano, kada?
— Kad būtum gryžes mene

siu ankseziau, t_______  __
laidotuves.

— Pervelu!
verkti bernas.

— Ir grinezia tavo 
va rgsze!

•— Oi, asz nelaimingas! Kū
gi dabar pradėsiu ? Kur pasi-1gražiname pinigus.

visus pinigus su

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tclcponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

"H!

* ’I

labai gera skurine 
I tnasznele su kalendorių ir vieta del 

— balsu Cine I bumaszku, teipgi gražu aukso-fUled 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo- 

Įkejima paczto o $7.65 užmokėsite 
namie. Už- 

arba su- 
Jeigu prisiusite 

orderiu tai d a prie 
to pridėsimo da gera safety britva. 
Orderuokite sziandien kol preke pigi.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Ave. D. 179, Chicago.

kelio lencugeli,

su merginos
sudege o $7.6 5 

kada aplaižysite daigtus 
ganedinimas gvarantytas

dėsiu !
Gailestinga Mare aszaras 

sau kūdikio vvstvkhi szluoste.
— Eik Jurgi in dvaru... Po

nui reikalaingas 
tave paims.

Nuėjo Jurgis. Dvare ji paži
no. Ponia apsidžiaugė, bet sar
go vieta jau virsz savaites bu
vo užemes senis Vyžius. Ixmg-

— davė jas

Mare

sargas, gal
/=

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgt 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

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

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

automobiliui

I

«

vos tai pareigos 
senukui.

Jurgis atėjo pervelai.
Atsisėdo
kur vai-

Sukando dantis, 
pievoje po kriausze, 
ku būdamas miegodavo ir gal
voja.

— Prakeikimas! — murmė
jo po uosiu — tai žmogaus li
kimas!

Pervelai ir

P ra keik ima s!

J?
J us

inlipo in

ėjo

greieziau, Jurgi, 
grabny-

pervelai; visas 
yvenimas pervelai!
— Palau kiti iclabi e j i! 

gal norit, kad ir mireziuu per
velai ?! Nesulauksit!

Nusijuosė diržą,
kriauze ir joje pasikorė.

Laime, kad tuo laiku 
lauku sargas. Szoko, peiliuku 
perkirto diržą ir Jurgis krito 
žemen. Dar gyva nuiiesze ji 
pas sena teta, bet matyt perve
lai, nes krentant kas tai pasi
darė jam galvoje ar viduriuo
se ir sąmones vargszas jau ne
atgavo... Kunigas davė pasku
tini patepimu, o sena teta net 
tris grabnyėzias sudegino, kol 
Jurgis mirė.

— Mirki
nes tai jau skolinta 
czia — pyko teta.

Jurgis negirdejo. Ramiai 
lojo.

— Sukalbėki t tris Sveikai 
Marijus, gul mirs.

Jurgis visai nutilo. Teta pri
ėjo areziau.

— Ar jau numirei, Jurgi ? — 
paklauso.

— Kur ten mirė: — pra* 
sznibždejo kurna — judina pir- 
sztais.

Grabnyczios galas bu\'o ne
didelis ir pasibaigė greitai.

*— O kankino..... Jurgi, man 
pirsztai dega! — roke teta, bot 
niekas negelbėjo. Grabnyczia 
sudege ir prisėjo uždegti žiba
line lempu ko. Per kokia valan
da Jurgis giliai atsiduso ir pa
galiau mirė— be grabnyczios..

Tai! Net mirė pervelai...

mirė:

gurt

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

K*

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

, , , , , f", * ■■■ ii. i y .i • , ,

Tėipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliainacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1911 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.,
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Misžkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Rūtelių Vainikėlis.
Szvcntas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratclc.
Apie Meile.
Varnai Sudžionūs.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Banibizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaurias Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meilu Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aiszki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popierinei* vyrazais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

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

I
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Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt.
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

M

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

•——— 
Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galimo gauti visoldas 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randpsi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgastics, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
Viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popicros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

T

c

- <

Rochester, N. Y.
r-r m m ■ ■ m m m

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

*

'Ii

CAPITAL STOCK $125,000.00 į
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XtlMokame 3-czia procentą ant T 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam J| 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 f 
Liepos. Mes norim kad ir jus 1 
turėtumėt reikale su musu banke j Į 
»analeaop w*o4Jn« ar /H/IaIIm | I
Liepos. Mes norim kad ir jus

nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.

i Jos. E. FERGUSON, Kazieritu.
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Mėlynoji Kunigaiksztiene.
CWMWWHilWWWWWWWWIKWMCWIMWWWWWWMWWWMmMCWWW*

žvilgsniu.
Po to ji tarė:
“Asz?bijau, kad mano vyras 

nebutu in kokia daina insimy- 
lejes arba sziaip neturėtu koki 
lengvo meiliszko pobūdžio 
prietiki.
“I*’

prietiki ?”
gaiks7.ti(‘iii\

Ji buvo kunigaiksztiene. Ka
ralienes sesuo; ji kartu su ka
raliene gyveno ir naudojosi vi
sokia pagarba. Bet kunigaiksz- 
tienei atėjo in galva fantazija 
mažiau iszkihningai laika pra- 

Ji linksmai lankydavo 
savo

leist i.
viena savo pritarnaujaneziu 
darnu, kurios vyras 
prast as leibgvardijos 
bet puikus

gražus,

buvo pa
na rys, 

džentelmonas 
malonusjaunas,

szaunus
Savo szalyje ji buvo

i r

už ku-
nigaikszezio isztekejusi, kuris
turėjo szansu 
užimti, jeigu

V.>

►

r

Z

b
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meiliszko 
ft 1

Lengvo pobūdžio meiliszkn 
pakartojo 

“Tai

karaliaus sostą 
del kurios nors 

katastrofos bent keletas gent- 
kareziu pranyktu. .Jiedu viens 
kita niekuomet nemylėjo. Ku
nigaiksztiene, kuri nuolat ty- 
uziojosi isz visko, buvo žinoma 
kaipo geležines szirdies mote
ris. Daugelis prie jos bandė 
prisiplakti, bet m* vienam ne
pasisekė to padaryti. Ji tai ty- 
eziojosi, tai lediniu tonu kal
bėjo. Ji mėgo tik savo tualetą, 
žaislus ir galia. Leibgvardietis 
jai ypacz/pasidabojo todėl, kad 
jis, rodėsi, jos szypsena už iii 
sakymu skaitė; ji visuomet isz- 
cidavo laimėtoja
vingt—et—un; ir niekas nutu
rėjo tokiu rubu 
kaip ji. Leibgvardietis joki ki
ta jausma link jos neparodu, 
kaip tik gilia pagarba.

Kadangi ji buvo blondine, 
melvnus daik-

kuni- 
gražiai 

skamba. Vienok tai nėra rim
tas dalykas, ar ne taip?” 

“Rimtas? Ne. Toks meilisz- 
kas prietikis greit praeina ir 
meile pasilieka. Bet asz neži
nau. Gal but ir tikros meiles 
aistra ji nuo manės atitraukia. 
Asz tikrai to bijau.”

Isz viso to asz beveik nieko
iH'suprantu, 
t imte, “bet 
tyti, kad jus būtute taip jau 
laiminga, kaip ir asz. Kai del 
manes, tai asz pasitenkinu to
kiu gyvenimu, koks jis yra. O

t »

ft ft
asz uorecziau ma-

tare kunigaiksz-

žaidžiant

ir deimantu,

tai ji mėgdavo 
tus: mėlynas gėlės, safirus to-

žmones
K unigaikszt iene.

isz paša-

kaip jos akys, 
praminė ja

kio melvnum< • 
Dūlei to 
Mėlynąją 
Vardas, kuris, tarsi,
kos buvo paimtas, jai pasida
bojo. Viena diena, klausyda
ma savo damos iszpažinti ji 
pajuto, kad per ja Ivg elektros 

“Ma- 
melynas pauksz-

damos

srov<* perbėgo, ir ji tarė: 
y ra

l'a fraze, kuria ji bent ke
lis kartus pakartojo 
jai ramuma.
linkui:

“Vadinasi, nėra tavo vvro?♦
Asz bent manau, kad jis neiiu- 

neprisidejo
ga rbintoju. ”

“Jums atrodo, kad 
namie tik sziandien, bet jo juk 
niekuomet nėra namie!”

“ Kaip tai
“Jis visuomet kaip pats ne 

savas.
4 ft

lai reiszkia, kad 
paiso. ”

“Jis nemvli manės.
“Isztikruju, tai puikus pa

sielgimas. Bei tai negalimas 
daiktas. Priegtam, asz nenoriu, 
kad mano drauge Imtu nelai
minga. Jis greit 
manes insakvmu.

Ak, poniute! 
te, kad szirdims galima insa 
k virius (Javinei i ? ”

“Na, be jokio abejojimo. Ar 
jie klausė mano sutikimo ati
duodami mane už vyro —

k unigaikszt e ?
mvleti

ft 1

no siela 
ti>.” T

ėjo ir

ft ft

suirražino I
Ji apsidairė ap-

prie mano

jo nėra

Mano nelaimingoji drauge, 
jis jusu ne-

1 ft

susilauks isz 
’ ft
Ar jus mano

ne, 
insakyta 
mylėjau ji.

“Kaip ilgai.’
“Asz

ma-
Man buvo

vvra, ir asz

> ft ft 
ji bucziau visuomet 

mylėjusi, jeigu jis butu to no
rėjęs. Bet jis nenorėjo.

Taigi matote.”
Jis nenorėjo to, o gal ir ne- 

Apsi ved imas

ft ft

4 4 

4 4

galėjo norėti.
man jokios palaimos nesutei
kė: jis iszmetinejo man, kad 
asz esanti szalta, ir asz ver
kiau. Nuo (o momento mudu 
niekuomet nestisiejova be liu
dytoju. Isz pradžių tas panie
kinimas man buvo skaudus, 
bet paskui pripratau. Man net 
malonu buvo praleisti naktis 
vienai. Man labai linksma vėl 
mergaite būti. Bet po to paty
rimo asz mažiau suprantu mei- 
liszkus žaislus, ‘ komedijas ir 
dramas... Pati vedybų ceremo
nija, 
]ie.'“

Dijma pažvelgė in s&vo ponia 
pagarbos ir

tiesa, yra užimanti, ar

liūdnos ironijos

SAULE
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kadangi jus be meiles negalite szovia ant smert
lai asz jums tame 
pagelbėsiu.

gaiksztienes žodis suminksz- 
tins jo szirdi... E-e! Mano gero
ji drauge, o gal but jis in mane 
yra insimylejes .’ ’ ’

“Gal ir taip!”
“Jeigu taip, tai jums jokio 

pavojaus norą.’’
Tuo laiku inejo Ivibgvardie- 

tis ir atidavė | 
ga ikszt ienei.

‘ ‘ Gerbiamasai,
“szeszta valanda
noriu su jumis palociuje pasi
imi! vii.“

Ji atsikėlė ir iszejo.
Kiti irgi atsikėlė, ir vyras su 

pauzia pasiliko viens ant vieno. 
<> tai jiemdviem buvo labai ne
malonu.

“Gerbiamoji.“ tarė vyras, 
“vadinasi, tu užrnstinai kuni
gaiksztiene? Tai doką tau asz 
susilaukiau la inžeidima!

Inžeidima ? Ka lai reisz
kia .’ 'Tavo svajonių moteris pa
skiria tau privatini pasimaty
mu, o tu dar nepatenkintas!“

Jis nieko negalėjo atsakyti, 
nes tai buvo teisinga pastaba. 
O tuo tarpu jis mane, kad nie-* 
kas jo paslapties nežino.

svajonių moteris

apsieit i, 
reikale

asz
Kuni-

pagarba k lini

tarė ji jam, 
vakare asz

ft ft

tarė

ft 1

Mano svajonių moteris,” 
brutaliai atsake jis, “yra mano 
karjera, kuria tu savo bobisz- 
ku liežuviu suardei. ft ft

• ‘ Asz neliežuvauju.
“Tu esi kvaila.”

Tu neužsitaruau-

1 y

ji meili
sau.

ft ft

r p

pagauta.
visa py kuzio 

su

Eik
•s.

Dama iszbego
Nesiskaitvdama

iszmintimi, ji tikėjosi, kad ku
nigaikszt ienes insimaiszymas 

ir visa diena ji 
kukeziojo, nors ir nelabai.

Leibgvardietis slaptai ir be- 
viltingai kunigaiksztiene my
lėjo. Kuklus ir žiaurus, — ku- 

vyriausybei, o 
paežiai. Bet po 

nesusivaldymo jis 
pasidarydavo vėl kuklus ir gai
lėdavosi del savo žiaurumo. Jis 
beveik visuomet buvo nelai
mingas. Kuri laika jis jeszkojo 
susiraminimo ambicijoje, lai
pioti jis praleido betarnauda
mas karaliaus numylėtinei, ku
ri norėjo atsikratyti nuo vieno 
savo buvusio meilužio. Leib
gvardietis turėjo pagelbėt i jai 
tame reikale. Už tai jam buvo 
pažadėta kapitono rangas. Vi

tas reikalas turėjo būti už

iszeis gera n,

klnma jis rode 
smarkuma 
kiekvieno

Bet

meilužio.

sas
baigtas ta vakara.

Bet meiles smalsumas ir ne
ramumas pasirodė esą galin
gesni už ambicija. Jis tinkamai 
apsirenge, apsiszlakste perfiu- 
inais, ir nuvyko in paskirta vie
ta, sakydamas sau:

esą g*

“Gal tai 
bus meilužiu pasimatymas.

.Jam neteko ceremoningai 
kunigaiksztienos laukti: 
kunigaiksztiene nekantriai jo
lauke. Ji atrodo gražesne, negu 
bilė kada, veidas jos buvo kiek 
iszblyszkes, J 
Jos veidas buvo

y y

pati

o akys blizgėjo, 
szvelnutis, 

kaip gele. Plaukai laivo artis- 
tiszkai sutaisyti.

* 1 f ■

SAUGOJO TĖVO NAMINE IR SAMOGONKAS.
Kada proliibii’ijos agentai atėjo ant farmos Alekso Krei- 

dermutho artimoje Saint Paul, MinnesOtoje, nemažai nusiste
bėjo,'panage ja d \ i merginas pasirėdžiusias in 
panas ir gerai apsiginklavusias stovinezias 
radosi apie .')()() galonu munszaiiies

...__  . __ I sznipus kad nebūtu jaisi
ris pasidavė agentams.

vyriszkas dra- 
prie kluono kur 

Abidvi dukreles butu nil
's sulaikęs tėvas, ku-

“Prieik areziau. 
balsu prabilo ji. 
uziau. Atsistok ežia, szalia ma
nės. Asz tik tyliai galiu kalbėti, 
nes gerkle skauda. Priegtam 
dabar asz esu ne kunigaiksztie
ne, o tik drauge. Asz girdėjau, 
kad tu paliovei Elzbieta mylė
jus. Ar tai tiesa, kad tu jos ne- 
mvii ?’’

“Taip!

ft ft

“ Prieik
liūdnu

ar-

J ’ ’

“Bet nejaugi 
apie pareiga, garbu.’

“ Mano garbu
“Taip. Juk

Imt i jai ne tik iszl ikimas, 
amžinai mylėt i ja...

“Ji tikėjo tam...
įniktas, kad ir asz tikėjau.

“ \’ra nedoras 
leisti ja, kankinti... 
momentu verkia, 
ra...”

“Asz ik'su jiįi blogas, 
ft ft

I u

t u

(

* ftmyli, žino apie tavo meile...
A k !” atsiduso jis.
...ir ji myli tave,” — pri

darė ji, tiesdama in ji savo ran
kas.

Jis paSutvere jos raukas, bet 
nežinojo,

t i atsiduso ji

isz sujudimo 
jomis daryt i.

‘‘ Iiiiuziudk
tarė

ka su

las, mano vai
ke.“ tarė kunigaiksztiene.

‘ ‘ ‘ B u uz i nok mane, tu, kuris taip 
negalvoji 1 ilgai savo szirdyje šlepei meile 

.’” i link manės. Bucziuok savo įpy
limą kuiiigaiksztieii(‘, bucziuok 
savo meiluže.

Aut rytojaus 
reiszke savo ponia i:

‘ ‘ I ‘onia t uri mel yna 
ant kaklo.”

“ Manes tai 
vra ženklas.

prisižadėjai
o ir

I lalimas
ft ft

du i k tas
Ji

pa- 
szi uo 

asz esu tik-

jai liuosa 
ft ft

kad leib-

ft ft

Gerai. Pasižadėk, kad nie
kuomet nedarysi jai nesmagu
mu.”

“Asz niekuomet
valia nesmagumu nedarysiu.

“Gerai. Bet prisižadėk dau
giau. Prisižadėk man...”

Atrodė, kad ji susilpnėjo. Ji 
kalbėjo taip tyliai,
gvardietis turėjo prisilenki i ir 
beveik savo galva paliete jos 
plaukus 
tęs prie visokiu ceremonijų, 
bet szi karta jam buvo baisiai 
nesmagu. Mylėti kunigaiksz- 
tiene isz tolo buvo tik saldus 
kentėjimas palyginus su szio 
momento agonija. Jeigu ji ne
būtu buvusi kunigaiksztiene, 
tai jis butu arba ant keliu 
priesz ja puolės arba bėgės nuo 
jos. Su kunigaiksztiene jis tu
rėjo pasilikti, tyleli ir kaipo 
kareivis laukti paliepimu.

“Prisižadėk man, 
vėl kunigaiksztiene, 
maloniai iii ja atsineszi, labai 
maloniai, ir vėl ja mylėsi...

Ijeibgvardietis tylėjo.
‘ ‘ Prisižadi ? ’ ’
Jis vis dar tylėjo.
“A..*.,!..: jail nebegalima

Nors jis ir buvo pra- 
visokiu

A r tatai

ft t

I uri ft ft

tarnaite pa-

deme

Tainestebina.
Bet toks keistas!

Jis nuolat mainosi, Tai atsiran
da, tai 
kaklo,
szirdies...

pranyksta.

poniai ir duota

Ant mano 
tai tiesa, ir ant mano 

ft ft
“Gal lodei

mėlynos kunigąiksztiunes var- 
tesu naivioji moteris.

Kik pažiūrėti, ar daina jau 
vra at v v k usi.

Pasilikusi viena, kunigaiksz- 
tieiie pažiurėjo iii mėlyna žen
klą.

4 ft

ga!”

ri! Bet koks
žioplumas pasakoti man apie 
savo szirdies reikalus. Varg- 
szas Ariane, jeigu ne tu, tai asz 
nieko nebu’cziau sužinojusi.

das?
i ‘ I

y y

< ft
pradėjo 
kad tu

. >

■»i

Viskas užbaigta tarp judviejų ?
Ar ji tau kuo nors nusidėjo?” 
“Ji man nieko blogo nepa

daro. Asz jos daugiau nemyliu. 
Uft • • iJlfc ft ftPa i ir visa.

“Bet daryk taip, kad ji apie 
tai nesužinotu.”

“Asz tikėjaus, kad ji nesu
žinos apie lai.”

“Vadinasi, galima 
mylėjus moterį ir ji nieko apie 
tai nežinos?t
szinatnuino. Kur kas lengviau 
yra mylėti inoteri,

M

()-d! Ar tu isztikruju taip 
manai?“

“Aszesu tikras. Toji, ka asz 
myliu, niekuomet nežinojo apie

paliauti

y y

Tai sunku. Man truko pra

tai nieko nežino.
4 4

kuri apie

Vieszpatie, kaip asz laimin
ta re ji sau. “

mano drauges
Ir koki gini

nebueziau
Tie žvilgsniai, kurie turėjo tik 
pagarba reikszti, tikrenybėje 
buvo meiles kupini!... Bet sztai 
ir ji ateina...”

Dama inejo. Ji buvo sujudu
si.

“Ak! Kunigaiksztiene? Asz 
iszlaukiau jo iki keturiu ryto! 
Asz nebežinau, kas su manim 
darosi. Viskas pabaigta.”

“Na, na! Nors karta buk isz- 
mintinga. Prieszingai,
kas tinkamai tapo sutvarky
ta.

4 4

4 ft

—..... ...  .....-....... ” " ..........  " ■'- . ....

Savo ft.Woiiiiii'rt patftrnauCoju. 
O už szeSziu, trijų ni’euesiti ar 
net ir ttnksucžiau (kaip tik at
siras vakansija) ASZ paskirsiu 
ji savo privatiniu Sekretorium. 
Jis apleis mane, tik khd tave 
suraminus, tu laiminga pati. 
Mudvi ji; pVižiurėsiva...”

K ok i a ta msta gera! ’ ’
Ar ne?”
Nepaprastai tamsta mulo-

i 4 

l i

4 4

ni.M
“Tamsta esi grftži.' O tai yra 

daug didėsnis pliusas.
“Graži? Kur yragražesne 

moteris už tamsta?”
“Saldliėžuvo! Mhn trys de- 

szimts metu, o tamstai tik dvi 
deszimts penki. Ak! Asz nuo 
visko atsižadėjau. Nors gal ta
ni ista malte mylėsi ? ”

“Asz visitdinet tamsta tnvle- F 
jau. O nudsžiandle ft hz garbin
siu tamsta, l’amsta iSžgblbejai 
mane. Asz visa gyvenithaTftr^ 
nausiu tamstai; tikiuosi, kad 
ir mano vyras darys ta pati.”

“Asz irgi tikiu, kad taipjips, 
Asz galbūt iszgolbejau ji nuo 
didelio pavojaus, nnd nelaimin
gos meiles: Juk jo toks nidiIisz- 

nieko gera jam

»>>

ft

.JIN

jis tuoj užrakino 
asz girdėjau ji szau- 

Ak! Ak! Ak!... 
nieko daugiau ne sa-

•H4
■*>«

Jis
y y

paprastai ne-

kas prietikis 
neleme

“Kai jis atsipeikės, jis bus 
jums dėkingas... \rakar vakare 
teisingiau sakant, sziryt
buvo labai neramus. Iszpradžiu 
asz maniau, kad jis girtas. Jis 
pažiurėjo in mane tokiomis 
keistomis akimis. Inejes in sa
vo kambarį, 
duris ir 
kiant: “

“Jis 
ke?”

‘‘ Nieko,
daug tekalba.

Tai didelis nuopelnas. Ka 
jus darytute su vyru, kuris, pa
sakotu jums apie savo meilisz- 
kus prietikius su kitomis mo
terimis?... O tokiu vra... Pavvz- »■ • 
džiui, manasis...

“Jus
^n!”

“Ir taip ir ne.
nebegalvoju apie tai. Dabartis 
mane linksmina... Gražinti lai
me tiems, kurie 
kuriuos tu myli,

ft ft

gn •’

y y

isztikruju nelaimin-

Asz daugiau

tave m vi i ir
— kas gi gali 

būti malonesnio pasaulyje?” 
“.lūs staeziog reikia dievin

ti!”
“ Ir asz esu labai mylima.
“Ak! Taip.” ‘
“Mano miela drauge!”
Ji neatitraukė rankos, kuria 

dama eme bueziuot.

ft ft
mas t e“Kaip keista,” maste ji.

Buuziiioja mano rankas už..
prabilo ji garsiai, 

jus vėl suradote

y y

“Ak!
“dabar, kai 
laime, tai bandykite iszmintin- 
giau save vesti.

pasakojo,

y y
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Badai merginu

anglekasiu pribuvo,
Na ir pas vienus žinokis ap

sibuvo;
jesžkojo,

Net už kelis dolerius nami
nes užt’und’ino.

Bet ir dėl saves nesigailėjo, 
Gote, kiek tik ižgiarl galėjo, 
Ant galo in, szftnte užsidaro,

Ir ka ten padare - - -'-
Ant ryt žmonis negalėjo da

lą ik yt,
Norints vešu buvo, turėjo 

langus atidaryt.
Ka daryt? girtuoklis girtnok 

liu pasilieka,
Kiiri visi ant juoko palieka.

* * i|4

Aid ulVezios kankažines.
Buvo puikios musztyncs, 
Mat vesblka ten atsibuvo, 

Tai peilei ir bilės darbe buvo.
Kraujas teszkėjo;

Mokoles braszkejo, 
Kad ne butu steitinei pribuvia.

Kašžin kas Imtu bnvia, 
Tiejei greitai paredka padare,

ft
Nakvynių puikia turėjo, 

ir Užmokėjo;
Tai vis gerai

Tai vis musiszkai.

Pesztukus in koza nuvaro

Už kuria puikci

m

f*

* ❖ >t<
Ten kur Tllinojuja. 

i gauja, 
griauti, 

O kunigus iszpjauti.
Va jei tik ir triukszmas buvo, 

. Kaip pulkas dėdžių pribuvo, 
O kaip szturma daleido, 

Bolszevikai. kaip szeszkai 
bėgti pasileido.

Pasislėpė kaip žiurkuczei, 
Drebetlami nuo baimes dik- 

. ezei.

I 'žsidejo bolszeviku 
Norėjo bažnyczes :

♦ *

k,

*

JAUNO VAIKO ( 
PRIŽIŪRA.

Kuoinet r>zeKspiras rasze 
apie septnyis žmogaus amžius 

“pirmu, kudi- 
” ir “vai 

veidu, neno 
roms einant in mokykla. Tarpe 
kūdikio ir vaiko mokykla lain 
kancZio yra vaikas kuri gali- 

“ priesz ei- 
Toks vaikas 

szesziu metu 
negauna

Szckspiras

jis pradėjo su 
kiti aukles rankose, 
ku su žibanczin

rna priskaityti prie 
siaut amžiaus.” 
nuo dvieju iki 
amžiaus negauna užtektinai 
priežiūros. Motinos laikės pa
prastai užimtas su jaunesniais 
vaikais, taip kad jam priseina 
paežiam vystytis be jokios pa
gelbės. Bet szis jo amžius yra 
svarbiausia. Mažas kūnelis ir 
protas gali būti nukreiptas bi- ' 
le’knrioj nors pusėj ir jei kas 
jo neprižiūrės, jis gali ingauti 
paprocziu kuriu vėliau bus 
sunku jam nusikratyti.

Greito augimo periodas kuri 
visi teinija mažuose vaikuose 
tęsia i si iki treeziu ar ketvirtu 
metu, ir sziame tarpe vaikas 
reikalauja užtektinai tinkamo 
valgio, kuris pribelbetu jo au
gimui. Jei vaikas sveikas jam 
galima duoti visus paprastus 
valgius, bet reikia prižiūrėti 
kad valgiai reguliariai duoda
mi ir ne per tankiai, ir kad jis 
nieko nevalgytu tarė valgiu.

Baigiantis pirmiems me
tams kūdikio valgis turi būti 
duobiamas kas keturias valan
das, ir nedaugiau kaip keturis 
sykius in diena. Antruose me
tuose jiems galima duoti pus- 
ryežius, pietus ir vakariene, ir 
apart to galima duoti jam po 
stiklą pieno. Jei vaikas praleis 
viena valgi, jis negales užtek 
tinai davalgyti kitus du sykiu. 
Todėl reikia temyti kad vaiko 
valgio laikai butu vienoda pa
skirstyti.

Antras vaiko metas ra svar
bus t uotui, kad tuo metu jo vai

kiirin

gis mainosi nuo skystiminio 
ant tvirtesnio. Baigiantis an
triems metams jo valgis turi 
būti invairus ir susidedantis 
isz visu svarbiausiu valgiu. Jei 
vaikas sziuo laiku neingys ge
ru valgio paprocziu, jis nie- « 1 • t
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kuomet ju neturės.

Szio amžiaus vaikai turi tu
rėti visus valgius reikalingus 
j u augimui ir vystimui. Ju tar
pe yra szie: pienas, kiausziniai 
mesa ar žuvis; invairios kruo* 
pu koszeles su pienu ir cuk.* 
rum; pienas suteikia visas au
gimui reikmenis. Beto, vaikai 
turi valgyti daug daržovių ii? 
gerti daug vandens.

Svarbu yra, neinduoti szid 
amžiaus vaikui saJįdžiu papro
cziu. Nereikia jiems duoti rie-» 
biu, keptu valgiu.

Vaiku Biuro bulctinai apid 
Kūdikiu priežiūra ir Vaiku 

duoda patarimus 
kaip maitinti vaikus. Jei nori
ma juos apturėti reikia kreip
tis prie Vaiku Biuro ir jie bus 
prisiųsti veltui. Tuose buleti- 
nuosc randame patarimu kaip 
ainvairinti valgius kurie vai
kams nubosta valgyti.

Kad valgis priduoti vaikui 
kiek naudos, ra dar daug da
lyku kuriuos reikia saugoti. 
Daug vaiku nukenezia nuo'ne 
davalgyino, ir tėvai negali su 
prasti, kodėl taip yra. 
svarbiausia priežastis yra ne- 
užtektinas miegas ir ploilsis. 
Pyotinis ir fizinis judėjimas 
vaiko neturinezio szesziu metu 
yra begalo didelis, ir dėlto jis 
turėtu miegoti nors deszimt ar 

^daugiau valanldu nakti, ir pri
migti valandėlei dienos laiku.

Tyras oikas, saules szviesa; 
žaidimas, užtektinas miegas ir 
valgis su reguliariais valgj’- 
mui laikais: szie vra svftbbiau- 
si dalykai kuriais reikia rūpin
tis. Taip-gi galima prie ju pri
dėti kūno, dantų ir 
szvaruma.
problemų; kurios su sziuo am
žių riszasi, ir daug pavoju, ku
riu reikia vengti.

Jusu v v ra s 
man pasaliojo, kad jus per
daug, taip sakant... Žinote, 
ra i nemėgsta, kuomet moters 
visa laika lenda 
ir siūlosi...

Ak! Tarp vyro ir moters! 
Neširnpinkite. Asz bandysiu 
taip vlgtis, geroji drauge... ”

“ Bet atminkite, kad justi vy
ras yra kibai patrhukiantis. Jis 
yra jauntis, jaunesnis degJtŠž, 
— gražus, malonus, aistros pil
nas...’”

4 4 

4 t 

pastebėsite, 
ežia u nuo

Tai netikra I jeigu asz 
ga ikszt iene.... 
cziau jusu vietoje, tai vai‘gu 
bau nuo pavydo asz bucziau 
liuosa.”

“Ak, Vibsžpatie! Asz gerai 
žinau justi šžirili.”

“Tašyk jus eisite namo su 
pilnu pasiti'kėjrmu?”

“Taip, tik biski nuliudusi. 
“’Pik biski.“
“Bet dėlibšys blasžkosi, ir 

dangus vėl jiik nielyiiu iiiia

vv- 
s 

jiems iii akis

Ir merginos isz

ft ft

V1S-

ft ft

Asz iszklausiau
Tai buvo sunki,

A-a! 'Aežiu!
Klausvk.

jo iszpažinti.
ilga iszpažintis. Ant galo, asz
visa tiesa žinau.
meile. Moteris, kuri jusu vyrui 
galva pasuko, yra menkos ver
tes aktore.
moterimis

Vvrai su tokiomis 
susideda, pameta 

jas, ir vėl prie ju lenda. Szioji 
moteris jau perėjo per dauge
lio vyru (taip pat ir mano vy
ro) rankas... Kaip matote, 
mudvi susigiininiavova... Tai
gi. Diena aktore vėtai tėra lino 
sa. Ji pasiliuosuoja tada, kai 
kitoms moterims miegoti rei
kia eiti. Tad asz nusprendžiau, 
kad nuo dabar jusu vyrasmaho 
pa ločiau s sargo pareigas eis

njuno meile ir niekuomet neži
nos. ,f ■ •" ■ •

‘4 Pbnns leibgvardieti,M tarė 
kunigąikRztiėhe,44 ponas karei
vi, tu esi vaikas, Toji, ka tu

* >

f 9

Pbims' ieibgvardieti,
* •

> >

nuo viduriiakczio iki koturiu 
Suprantama, * ' ‘ ”ryto.,. Suprantama, už tai .jis 

gaus tinkama atlyįįnimb

ambiciilgAs?

Jo 
jo lai

me... Ar jis yra ambichlgOs? 
Taip. Labai gerai. Ar jis norėtu

ateitis yra iižtikTiiitli;
Ar jis yra i

rungą ? Asz ’ priskirsiu ji prie

Jis buvo.
Jis tebėra. Jus greit tatai 

Jeigu asz nebu- 
visko atsižadėjusi, 
nebuežiau kuni- 

Jeigu asz bu-

, >

virsti ?V
“Taip.”

kaip iiitino sibla; 
i' *» * J r .« '■ '•£ » f -I •’ “1 » ' . I 'I lt Iniaiio brftlipioji; niblyiiii, Ibriįi 

riift'fiėsziddi^ “
1 Ir ji į)AWo pirsžtti leistiAė,

.J. i.. .. . ; .................. . a 4 ilU Ji ■ . , l iZ ja mua I , (

flį J—
žėftUfbi'ė* fjbHftos nitkt'iės iAoi-
ftiir1 buvb ttifelynils Žonkilis,;

S

liszko1 pHfrttkio
11 “i ■' / . i

N a jor ko k r i a ueziu kai, 
Subiedneja vaikinukai, 

Kaip sziek tiek užsidirbinėjo, 
Tai ir kiszeniuje keli centai 

skambėjo.
Isz augszto ant kitu žiurėjo, 
Kaip augsztyn kalnierius tu

rėjo, 
O kada darbai sumažėjo, 
Numesti kalnierius turėjo.

galvos iszga- 
ravo,

Ba turi dabar mislyti apie 
vargus savo, 

Szneiderukai nobutu vargo 
ture ja, 

.Jeigu uždarbio nebutu pra
geria.

Dabar Ue flaperei in juos no 
žiuri, 

i Ba kiszenius tusžczius turi.
Tai mat kokie tie kriauėziu- 

kfti beibokai, 
Kaip tai negerai, 

Už tat nieko neturite, •
Ba viską už geru laiku pra

gerėto.

* * ♦

meirsta

Priežiūra

Viena
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Ne visi nainhila

Nuo kuries pasidaro riesta 
O ir asz sakau ajbecze, 
Jog vidurius iszpueze.

Viena tiek nft'mitiės turėjo 
tiek prirengti,

Jog ant vištidės mio jos rit-

r>
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ando danti.
O kft mintine nekalta, 

Ne buvo prisvilus

ir

buvo
balta,

Nes joigii kas gere jos pėr 
daug,

Tai buiia šzelauk.
Ana diena buvo su namine 

daug triubelio, 
Ka n e se n e i už r a ugi n o, 

tyri, nežinau,
Tik ti6k kad gerai už rauk-

Ktt indėnei užrailgino, 
' 1 .1 * , d k • 1 ii k J! « J ’r ■* • i, < w«

drabužiu
Yra daug svarbiu
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ŽINIOS VIETINES. Isz Lietoviszkn Kaimelis

Paauksztini-‘— Nedėliojo 
mas Szv. Kryžiaus.

— Panedelije Septini 
pulei Szv. P. Marijos.

— Ant Bukmauto kalno 
fordukas prigulintis prie Juo
zo Navicko isz Shenadorio su
sidaužo su kitu forduku. Abu
du karukai smarkei susidaužė.

Daminikas Baneviczius 
Mahanoy Avė. pirko 

skvftjero Milaucko 
311 W. Market UI., 
su skvajeris rengėsi 
t is in Chicaga. Motina skvaje- 
rio, poni Bekerevicziene teip
gi pardavė narna ant 
Pine ulyczios, nes teipgi isz- 
keliaus in Chicnga ant apsigy
venimo.

— Ponas .Justinas 
lankosi

isz E. Avė.
narna ant 

nes mu- 
li rausly

119 E.

- M t. Car- 
Szv. Kry-

mokykla, ir

Mt. Carmel, Pa. 
mėlio Lietuviai, 
žiaus bažnyczios parapijonai 
pasistato, nauja 
seserims narna.

Tėveliai ir motinėlės bran
gindami seserų 
pasiszventima vaikucziuuauk- 
leiime, visi iszskiriant n kelias

mokslu ir ju

Įėjimo, visi iszsfciriant i: kelia 
szeimynas, leido vųiknczius 
in Parapijine mokykla. Victi- 

gerbemas Kun.
Dr. V. Bartuszka, permatyda
mas kad senoji medine mokyk
la yra per maža nes in 400 vai- 
kucziu sueidavo ant lekcijų. 
Tad 11 diena Vasario 1923 ta
po suszauktas parapijinis su
sirinkimas ant kurio susirin
kimo Vienbalsiai nutarta sta
tyt nauja mokykla, ir seserims 
narna. Parapijonai teip buvo 
užganėdinti tuom užvestu dar-

nis klebonas

Vaisznis |)U j.a(j tuojau iszsirinko staty- 
isz Chicagos, lankosi szioinis | komitetą, 
dienomis pas gimines ir pažys
tamus Sbenadorije, Lost (’reek, 
Mahanojui ir kitur, 
progos atlankė ir 
“Saules.“

— M. Jakubonis, 
Mahanoy Avė., likos sužeistas 
in koja laike darbo Park Place 

Karukai jam su-

at lanke

S-

Prie tos 
redvste

526 W.

kasvklosia. *
spaude baise i peczius. Gydosi 
namie.

Isz Shenandoah, Pa.
— Už tai kad Antanas Con

di sudaužė naujus akulorius 
Jurgiui Navickui ir da jam už
davė per žanda, kas buvo .Jur
giui už daug, Jurgis papiksino 
Antana, jog ji turėjo nuvežt in 
Ashlando ligonbute ant kitokio 
papiksinimo.

— Antanui Talkiai nudavė 
kad Szenadoris jam priguli ir 
kožnas turi prasitraukt jam 
isz kelio, nes turėdamas guo- 

“menulines szvie-
norejo važinėti ant žmo-

geje pilna
sos”
niu sprandu su automobilium. 
Už tai Antanukas turėjo pa
statyt 300 doleriu kaucijos lyg 
teismui o priek tam už savo 
kvailybių ne teks automobili
niu laisniu.
NAMAI ANT PARDAVIMO 

HAZLETONE IR WEST 
HAZLETONE, PA.

Dubeltavas mūrinis 
su visoms vigadorns, teipgi vie
nas kampinis dubeltavas na
mas. Turiu teipgi daug biznia- 
Vu ir kitokiu namu ant parda
vimo Hazletone ir West Hazle- 
tone kuriuos galima pirkti už 
prieinamas prekes, 
ant adreso:

John Szvedas
40 E. Broad St., 
W. Hazleton, Pa.

ANT PARDAVIMO

namas

K reipkites 
(t.72o.a.w.

Groserin sztoras ir buezerne 
ant W. Centre St. Mahanov 
City, Pa. Biznis gerai iszdirb- 
tas, tarpe visokiu tautu žmo
nių. Galima pirkti ir sn namu 
ar bė namo. Kreipkitės in

Saules” of i sa.
GERIAUSE UŽEJGA MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS 

JUOZĄ KUPCZIUNA

K reipkites
4 4

Kampas 802 Main uli. kur ka- 
rukas užsisuka ant Frackvilles.

Nesenei pirko szi kampini 
narna su hoteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai 
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo.

ANT PARDAVIMO.

• Namas su salimu ir baro 
fikszczeroi, dabar tuszczias, 
ant W. Centre St. Teipgi na
mas prie kito galo loto. Kreip
kitės ant adreso.

51 S. Main St.
(t.sep.23)

Į H ' -------- ------- ---------------------------T- —   

mingo szeimyniszko 
,mo ir kad jie ir tolinus nepa
liautu veike visuomenėje.

— Francis Willard ligoni
nėj praeita szesztadioni mirė 
Jietuvis Pranas Bėrutis, 42 me
tu, gyv. 1829 North California 
Ave. Jis nukirto nuo 
persiskele galva.

8 AUG K
Trfflni--... jT. irt injiiimmnciniiiriBiJ.il <nrr-
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gyveni* TEXAS VALSTIJOS ATEINANTIS GUBERNATORIUS GAL BUS MOTERE 
y > 

□ifi

LU.

nej praeita szcsztadioni

Elizabeth, N. J. —

namu ir
4 4 N”.

• -Texas valstijos demokratai 
aprinko Mrs. Miriam Fergu
son kaipo kandidate ant gu
bernatoriaus ir ant tikrųjų gal 
bus iszrinkta. Motore yra bu
vusio* > gubernatoriaus pati ir 
dabar<pati bandys pasilikti 
gubernatorium., J i ji labai ne- 
apkonezia I^ukluks Klanu.
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REIKA-EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie
Savuju.

Pranas 
Zniimiernuskas, 56 metu, kuris 
senai skundėsi skaukhiliais gal
voje, nes deszims metu 
gavo plyta per galva, 
k a ra

atgal 
ana va- 

tran kini u

> P

r £

■T

t
J ■ >!>' ■ wimHb

pirminyknujant 
vietiniam klebonui. Susirinkę 
parapijonai teiposgi nusistatė 
sau mokesti, kat kožna szei- 
myna ir pavieniai virsz 21 me
tu apsiėmė mokėt po ($100.00) 
szimta doleriu. Tad pasekmes 
szio susirinkimo nenuėjo vel
tui, nes sziadien Mt. Karme- 

džiaugiasi ir giresi 
, kuri vra viena isz 

Lietuviu mokyklų 
Amerikoje. Net Airiai, Lenkai, 
ir kitos tautos stebėsi, kaip to
kia maža parapija susidedanti 
isz 400 szeimynu in stenge pa
sistatyt tokia nuosavybe.

Mokykla yra trijų 
su skiepu, ovo 
suderintu, palszu spalvų, 
virszutiniai auksztai su 8 dide
liais kambarais del vaiku mo
kinimo. Pirmutiniam aukszte 
sale, kuri yra 54 pėdu ploczio 
ir 54 pėdu ilgio, jojo bus laiko
mi, szokiai, bazarai teatrai ir 
visokį pasilinksminimai... Te
atrams losztie yra pargaben
ta nauja scenerija, kuria pad i r 
bo Catholic Art Asso., isz New 
Yorko, už $1,500. Laike szokiu 
gali szokti vienu laiku 350 po
ru. Laike teatru gali susėst 
700 žmonių. Elektriką, grindys 
kėdės, geriausio materialo ka 
už pinigą galima gaut. Teipos
gi reikia primintie ir apie 
skiepą, kuris yra ne vien aug
liu supilimui ar kokiam pade- 
siui. Jame yra didelis kamba
rys su cimentuotom grindimi, 
kur bus investa biliardai, ma
žesniuose kambaruose 
na i, žodžiu 
szios gadynes 
szta.

Seserims namas vra 
isz gražiausiu Vienuolynu, isz 
lauko Stucco, apdirbtas, 
main aukszte vra 16 kambariu 
su Koplyczia, k u roję yra Szv. 
Kazimierio, ir 
Paneles Szvcz.
Antram aukszte vra •< 
bariu. Viskas naujausioj 
doj padirbta. Mokykla ir sese
rų namas atsiena 
liecziams $155,000.00

Rugsėjo 14 d. 4 vai. po pie
tų tu d i vie j u 
szventinimas. 
ežiai Lietuviai 
ežia visus isz szios 
atsilankvtie ant szios 
mes, ir daly vau tie 
koncerte, kuris bus 7:30 vaka
re, parengtas per vietini Ko
ra. Bus dainuota 
ir gerausios dainos, solo duo
tai, ir prakalbos...

St. Petruszkeviczius

liecziai 
mokykla, 
gražiausiu

auksztu 
plytų, penkių 

Du

Laike teatru

knygi- 
viskas ko>sakant

jaunimas trok-

vienas

Pir-

Nekalto Pr.
paveikslais.

11 kam
iną-

M t. Karme-

namu bus pnr 
Mt. Karmelie- 

szuomi kvie- 
apielinkes 

iszkil-
inkurtuviu

parengtas per vietini 
gražiausios

Chicago. — Lietuvis Kazi
mieras Domickis, 47 m., 4536 
So, Honore St., užvakar . liko 
rastas savo kambaryje, mvtipsz 
kės nuo gaso. Policijai mano, 
kad jis atsuko gasa būdamas 
girtas,

— Kugį>. 29 apsivedė cice- 
riecziams gerai žinomas Anta
nas Linge su p-le Branislava 
Surviliute isz N. Chicago, Ill. 
Branislava yra jauna, graži ir 
rimta mergina.
Antano buvusieji vienmecziai 
draugai jam labai pavydi. 
Apie Antana Linke nėra kas 
ne sakyt, ji cicoriecziai labai

Nebereikalo

palindo po 
Long Branch ruožte ir tapo su
važinėtas.

— Antanas Moliszis, isz 31 
Geneva St. gavo užsimokėti 
$60 teisėjui už nuvertima ženk- 
lo^ant kryžkeles, 
High St.’

“Sausieji 
dis, Fisher, 
° apžiurėjo” 
lliw^iu sekcijoje 
pas visus rado sznapsuko. Pas 
Ignotą Dalcima, ant kampo 
First ir Elizabeth St., rado tik 
du tikliu kn už baro. Pas Eh- 
renberga ant 16 First St., sa
ko rado geroka sandeli sznap- 
ho. Kitur rado alaus ir viskes. 

__ “V”.

Elizabeth ir

44

’ ’ agentai: Gad- 
Lang ir Carlsakc 
keturis galiūnus 

Rūgs. 4 ir

Philadelphia. — Praejta Su- 
bata ir Nedelia, mirė nuo mun- 
szaines net szoszi žmones terp 
kuriu radosi Kazimieras Soko
lovski, 59 metu 
Pennsylvanijos
Apie szimtas žmonių likos nu
vežti in ligonbutes o keturi 
szimtai aresztavoti už girtuok- 
lysta. — Puikus vaisei prohi
bit jos!

kuris mirė 
ligon buteje.

PoAshland, Pa. — E o szesziu 
menesiu ligos, Ashlando ligon-

Szenado- 
du sūnūs,

buteje mirė Motiejus Brundza 
kitados gyvendamas 
riję. Paliko paezia, 
du brolius ir dvi seseres Lietu
voje. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelije su bažnytinėms npoj- 
gomis Szv. Man rito bažnyczio- 
je, o palaidotas ant Lietuvisz- 
ku kapiniu Szenadorije.

Minersville, Pa.. —

vakaras 6 va- 
tesis iki 11

koncertas di- 
beno Mainersvilles J

S?V.
Pranciszkaus Liptųvjszkos pa
rapijos ‘ Bazaras prosiiįes ’15 
Sept. Panedelije ir tesis iki 20 
dienai ant szventoj’iauq prie 
bažnyczios kas
landa prasidės ir 
nakti.

Panedeli, Utarninke, Petny- 
ezioje ir Subatoje bus szokiai, 
o Seredoje bus 
džiausio
Ketverge bus kumsztynes tri
jų poru jaunu vyruku. Teipgi 
bus visokiu laimėjimu, užkan
džiu, gerymu, gardaus ajskry- 
mo ir 1.1. Prie szio viso suren
gimo daugiause rūpinasi ir 
duoda pastangas musu klebo
nas Karalius ir tam tikra isz
rinkta valdyba sutvarkymui 
viso Bazaro. Kviecziame visus 
atsilankyti ant szio Bazaro, ne
tilę isz Mainersvilles, bet ir isz 
Aplinkiniu kolonijų, ypatingai 
ant Seredos ir Ketverge vaka
ro kurio bus linksmiausi del 
sveteliu. — Komitetas. ■

Wilkes Barre, Pa. — Praejta 
ęanvaite czionais per Nedelia 
likos sužeista 18 žmonių terp 
kuriu randasi 9 vaikai kurie li
kos sužeisti laike siautimo ant 
ulycziu.

— “Tėvynės Balsas 
iszejs per 
priežasties pirkimo naujos 
spaudinainos maszinos kuria 
pnidejo jau sustatinet.

” ne- 
keles sanvaites isz 

pirkimo
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szirdingai aeziu už toip puiku 
priėmimą ir 
iszvažiavo namo.

Summit
Skulkino paviete
stotis vadinasi Hammon.

apie 4 valanda

Station randasi 
o geležkelio

Frackville, Pa. —

snmuszc namie

Salunin- 
kas Jonas Navickas ant North 
Lehigh Avė., nusidavė in Ash
lando ligonbutia gydytis ant 
kojos kuria
kolos sanvaites adgal. Isz pra
džių mažai apie tai rūpinosi, 
bet skaudėjimas su kožna die
na pasididino ir ant galo turėjo 
nusiduot iii ligonbutia.

. SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PJCR NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bu. kožnn Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofi«o valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUKEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

* •

Užsiaenejusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manes yra 
gyarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
ir silpni? Ai\ stokas • jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu tai matykite

' J,

Rumatizmas visokiuose padejimuo-
mane,'

I* '■ > r *

so, teipgi isztinc ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

’ Ar esate nervuoti ir troto nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, 

ant vogop, silpnos atminties, sarmat-
bę ambicijos,;. bo v. gyvumo, trotinat 
ant yogo^ silpnos atminties, sarmat- 
lyyi, greitai paiUtat, pikti, iszblysz-

►
nuvargęs, skaustuos pocziųosc, skaus- ..Lr' i. L . J 1 . . 1 '■ '
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ANT PARDAVIMO

Shcnandori,
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 
ant adrbso.

J. F. Bradley
i 25 S. Whitest. 

Shenandoah, Pa.

Namai po No.

27 Grant St. Kreipkitės 
(t.f

iU

SKAITYKITE SAULE

AQUITANIA

CU NAR D
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

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

Musu ofisas Lietuvoje

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apio 
dauginas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway

New York
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ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon 
Pa. Lotai randasi 
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 

ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

per 135 pėdu

gražioj ly-

Arti prie 
Atsiszaukite 

(t.f.

ANT RANDOS.

Gerbiamicji, kurie manot keliauti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan- 
cziam Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimines tr 
laike metu sugryžti in Amerika 

, be kliueziu. Iszvažiuojantiems in 
'savo tėvyne Amerikos Valdžia 
pszduoda tam tikrus liudijimus, 
>kad jis ar ji gulės gryžti adgal ir 
'nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
tžiuojanczi in szia szali. 
! Pasiuncziu pinigus in
Szalis pigiausiai, parūpinu paspor- S 
Gus, padarom Afi<javitus ir atsa- c 
bkaneziui priruosziam kelionėn. S 
^Keliauninkus pasitinkam stotyse > 
L New Yorke; suteikiam nakvyne, C 
> nes užlaikom savo vicszbuti. S 
r Reikalauk Laivakorcziu kainos, z 
(pažymėdamas isz kur ir kur nori < 
ę važiuoti. >

į George J. Bartaszius < 
S 498 WASHINGTON, ST. < 
< NEW YORK, N. Y. ? 
(Telephone: CANAL 7716 >

visas

Didelis sztoro ruimas Frack-1 
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu

ti nkanias del 
bile kokio biznio. Antros durys
su nauju bankiniu narnu, Peop- į 

Trust Co.
Atsiszaukite tuojau

nio su sziluma,

les 
brangi.
pas

m

(t.f.)

Kanda neper-

W. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konckcijoa in Lietuva 
ORBITA .. Sept. 20 ir Novcm. 5 

........ Octoberio 4 

. . Sept. 6 ir Oct. 8
ORCA .
OHIO . .

GeriausiaI ’r i v a t i s z k i k n m bar n i. 
valgis. Mandagus Patarnavimas.

Del informacijos,kreipkiten pas 
vietini agenta arba tiesog pas

The Royal Steam Packet Co. 
Sanderson & Son, Inc. Agents, 

26 BROADWAY, NEW YORK.

(SKAITYKITE SAULE
I

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

---------$-------- -
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

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. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

(Raudonas Bolčs)Ball-Band14 )>

del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus- t « • • 4 S < < < «• • v

a t mb

Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visų dieniį turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per 
Ii uosi.
Jus galite rasti tinkančius
Guminius čeverykus.

<1*AD£>

BALL^BAND
Yra lengva pažint šiuos gerus čebatus ir Guminius 
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolčs 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Himiner žemiau parodant, yra padirbti

padžiai prailginti aplink del opsaugojimo viršūnes 
nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 

. saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gilino.

. Matykite juos pas jūsų krautuvninkn. ’
Mishawaka. Rubber Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

Namai kurio užmoka milijoaals už ruAlkusiH ir iėzberįnmi'ant veido, pailsės, 
i
mhs kauluose, skausmau gerklėje, sto- 

^Pasekmingai gydftų katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir specialus ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam

kas energijos. Todėl nelaukite.
V" ■ i ♦ y'(. 4,

Summit Station, Pa. — Ne- • 
delos diena pas farmeri Alek
sandra Karenga atsilankė se- 
kantioje svoezei: V. Lapinskai 
ir V. Juodeszkai isz Mahano- 
jaus, P. Urbai, T. Potrcviszei, 
Iz. Karengai, P. Puikai ir J. 
Sitka i isz Minersvilles. Ponas 
Karenga priėmė svetelius szir-
ięlipgai. Svetelei pasivaikszczio
je ant puikaus lauko inkvep- 
dami czysta ukiszka orą isz’ko 
buvo labai užganadytais su-

v • _____ A-.-.? ------------------ --

isztynima

i^zaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavonos nuo dak
tarų, lojeriu ir dvasiszkuju. Tio gydy
mai patvirtinti ir rckomėndavoti por 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus i

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna' Sereda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Of isos va-

injiiimmnciniiiriBiJ.il



