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DU ŽUVO NUO MUNSZAI- 
NES IN VIENA DIENA.
Wilkes Barre, Pa. - Praėjo-

S . . .šia Subata laike girtuokliszkos 
besiedos 
melu isz
rastas mirsztantis ant ulyczios, 
mirdamas ant kelio in ligonbii-

l’ž daug iszgere munszai-

Franas Toinezak, 42 
P>rook side likos su-

uz- 
isz st u bos 

jojo užklupo kiti 
barnio.

o
laike

ti. 
nes.

Jonas Szmida, 42 metu, 
simusze bėgdamas 
kada ant
mnnszainieriai 
Apie sz.fj5zi mirtinai apsirgo 
in kozu^lždnre asztnoniolika.

SIUNCZIAAMERIKAS 
VAISKA IN KINUS.

San k'raneisco, (’a Ii f. 
da ve

Ka- 
prisa- 

k a re i v i a m s
riszka ministorije 
kyma
• ‘marine corp? 
pasirengi n 
apsaugoti tenaitinius Amerik 
niszkus padoiius ir juju turtus. 
Kada kareivei iszkeliaus tai da 
nežino, bet laivas jau pareng
tas ir lauke 
Washingl <»n<».

Matyt Kinuoda didesnis 
vojus ne kaip

kas diena muszei ejna 
smarkiau ir ne \ iena szalis ne
pasiduoda.

SENAS ISZGAMA.
Racine, Wis. — ('ziouaitinei 

gy-vw»4 o jni:- k* i p nut
Christiano Andersono, 7)8 metu 
senumo dažinretojaus fabriko 
Harmoney Dye Works, jog bu
tu ji pakoria, jeigu nebūtu pri
buvus in laika palieije ir ne
uždaro sena iszgama, kuris su- 
žagejo asztuoniu metu mergai
te. Lauke ji už lai 2(1 metu ka
lėjimo. Mergaite pavojingai 
srnga.
JAUNAVEDE SUDEGE DE 

GANCZIAM NAME.
Stephentown, N. V. 

tik ketures dienas, pati Jame 
('birk’o sudege <1 
mime kuri jai pirko 
Vinczevonei kaipo dovana. M 

ugni in-

mariniams
idant tuojans 

kebam i
V B

in Kinus, 
o-

pa-
nekurie sau ma-

4

no, nes

Mergaite

- Vedus 
s< > 

legancziani
• vyras po

o-
tore užkure poeziuje

vietoje ka-

i r
su-

pildama gazolino 
rusino, nuo ko kilo baisi eks- 
plozije uždegdama narna 
jfliumtede. Namai visiszkai 
dogo lVg''paniniu. Artimi far-
merei iszgialbojo du tvartus ir 
gyvulius. Vyras ta diena iszva- 
žiavo iii miestąreikalu, bet 
kad/LsiigrVžo, rado savo jauna 
paeziule snanglijusia.

GERADUATSIMOKĖJO 
SZIŲI PAVOGDAMAS JAM 

, PACZIA, KŪDIKI IR $500.
Du metai 
priglaudę

Pittsburgh, Pa. 
ndgal Fredas Hill, 
po savo pastogia Frana Felto- 
na, pavalgydino, aprėdė ir pa
sirūpino jam darba; pribuvo 
jisai pekszczias isz ('levelando 
in czionais. 
t Kada žalt is 
mokėjo savo 
bėgdamas su jojo paezia, jau-

f

v
IIZ-

geradusziui isz-
atsipenejo

( • • • •niausiu kūdikiu ir 500 dolereis 
jn artima miesteli. Negana to, 
pasiskolino Hill’o antomobi- 
Jiu, iszvože nckuriuos naminius 
Rakandus pas save.
» f'

peši tikėjo, jog
piokos, bet nepaiso ant to, kad 
tik motina sugryžlu pas tris 
apleistus mažus vaikus.
. Kada apie tai žmonis dažino- 

iszvaro taji “žalti“ isz 
miesto, nes kerszino iszsmaluo- 
ti ir apibarstyt plunksnomis, o 
motetei paliepė ejti pa^ vyra, 
ka ir padare, nes ir jai kerszi- . f . 1 ...... ’ . _ 1

Geras Samaritonas sako, jog 
jam t (d p atsi-

K “ žalt i

!
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SUSIDAUŽĖ SU MOTOR 
CIKLU.

Ūkininkas M. be-
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NAUJAS POVANDENINIS TELEGRAMAS TERP AMERIKO IR ITALIJOS.
Ana diena Rockaway Beach, New 5 orke, likos isztrauktas galas povandeninio tel’egra- 

naiijausiu intaisymu galima bus siausti per szi tele- 
grata 17)00 žodžiu ant miniitos. Mažas paveikslėlis parodo Fdwarda Al (torso Field, kuris taji 
larba dažiuri. Jojo ievas užvode pirmutini povandenini telegrama terp Ameriko ir Europos.

to terp Italijos ir Ameriko. Su pagialba

<

VYRAS RUKO PYPKIA 
BAŽNYCZIOJE — NENORI 

SU JUOM GYVENTI.
Madison, Wis.

Field yra 
ŽĮiiogelis kuris 
klepojes iii savo darba geologi- 
jc, kad net jojo paeziule Ona 
negali ilgiaus su juom gyventi 
reikalaudama persiskyrimą.

Savo nžmet inejiino del ko ne 
nori su juom gyventi, Ona pa
duoda
V alteris no nori visai praustis 
o lankei užinirszta kur raudasi, 
jog net 
pypkia ir pradeda rūkyti. Ka
da o.jna su juom ant teatro, tai 
palieka ja ja-aut. id y«.zios ir be-, 
ga namo. Kjdami in sveezius, 
pasirodo in savo darbines dra
panas ir neszasi su savim kelis 
pa ra somis.

RUKO

Walt (‘ris 
nepaprasto budo 

teip yra insi-

seka iiczes priežastes

ba ž 11 y ez i oje 11 žs i i I ega

UŽ GYVASCZIO NORĖJO 
JAI PAMIERUOTI GRABA.

I)et roit, Mieh. — ‘‘
kad mano vyras iszrodo kaip 
septyni griekai ir su manim pa-

> su kokiu gyvu
mam) pinigus, 

paimti iniera 
pabo, jau to buvo už daug 

juom gyvent i 
meldžiu

.Nepaisau
ve ra s

Harrisburg, Pa.

DAUG NELAIMINGU AT
SITIKIMU PENN- 

SYLVANIJOI. )
Meiiesije

Augusto Pennsylvanijoi buvo 
187 nelaimingi atsilikimai mir
ties. Isz 140G8 kilu atsitikimu 
113 buvo neiszgydomi o 

1 uomlaikinoi sužeidimai.
Kasyklosia užmuszla 74, ant 

antomobi- 
ir kitas nelaimi 

menesius
Xuo pirmos 

iszmoketa 
doleri u

Isz Lietuvos
...-- —---

KIEK ISZVAŽIAVO IN 
AMERIKA.

— Lietuvos
1023 metais isz Lie- 

Amerika 
m. emi-

BOLSZEVIKISZKAS
t PASIELGIMAS.

( 1

Aszasznikai, Kabeliu parap. 
Gardino apskr. —
turėjome vestuves. Kaip visa
da aszasznikieeziai neapsieina 
be degtines na ir be mnsztyniii. 
Taip ir dabar atsitiko.
riant degtine, vienas pabastn- 
nas pasakė ten koki žodi, o ki
tas busimasis szvogeris ome 
jam snuki kumszcziais skaldy
ti. Nekaltasis norėjo pasiaisz- 
kinti, bet tas, nieko nežiūrėda
mas, vis knmszcziavo. Mža to, 
sugriebęs lazda, pradėjo ji va
noti, kol lazda nenulūžo. Tada 
nustvėręs geriama vandens bei 
ežiu, kirto juom, kad ir tas su- 
t rūpėjo. Nekaltasis
pruko ir omo bėgti, užpuolikas 
vytis. Pakeliui alsi lupo sztan- 
kieta, bet juo nepasiseko prie- 
szininkui uždrožti.

Liepos 27 d.

Bege-

vos paš

Geda butu 
aszaszninkieezin jaunimui taip 

ir savo tarpe pa-nesivald vt i 
daužo nesuvaldvti.

14.548

(‘iiii-

geležinkeliu ir per 
liūs 37 
aszt uonis 
119,30a 
Sausio 
žnionims 
kompenseiszion.

y pat os. 
szio meto

; 7)0,83.7,80.5

Per 
sužeista

S

sielginejo kai) 
liu ir praleido 
bet kada noi(‘jo 
ant g ' J 
ir negalėjau 
ilgiaus. T.. 
duoti nuo jojo persisk) rimą. 
Teip kalbėjo Zuzana Harrison 
in sudžia Lajoie laike teismo. 
Slidžia Įtorskyre porelia, kuri 
susipažino per apgarsinimu 
laikrasztije ir apsivedė in vie- 

pažint ies. Tokis tai 
gyvenimas poros kuri supirsz- 
ta per apgarsinima.

KUNIGUŽIS
SAVO MOTERIA IR MY

LIMA SAVO VYRO.
Mount \’ernon, III. —- Praej- 

tam numarije raszeme apie nu- 
triicinima savo moteres per 
protestoniszka kunigą Hight. 
Nesenei Mrs. Elsie Sweoton, 32 
metu, vyras leipgi mirė slap
tingu budu, bet dabar viskas 
iszsidave kada tasai kiinigužis 
prisipažino palicijei, buk lai ji
sai prispyrė Mrs. Sweoton’iene 
idant niitrueintu savo vyra po 
tam jisai ta pati padarytu su 
savo motoria ir vėliaus abudu 
apsivesi u.

Sweoton’iene toipgi prisipa
žino prie kaltes, bet sake, kad 
(h’asiszkasis atejdavo paa jaja 
kas diena kada josios vyras 
sirgo nuo užduotos truciznos ir 
ant galo prispyrė idant jam už
duotu gerai truciznos, k a ir pa
dare nuo ko josios vyras mirė 
ant rytojaus.
Ilight mylėjo Sweoton’iene nuo 
kokio tai laiko slaptai ir nuo
latos pa kurst inejo jaja idant 
'atsjkratytu nuo savo vyro. Mo
tore teipgi likos uždaryta ka
lėjime. Jos vyras buvo angle- 
kasis kuris tada sirgo nuo su- 
y. • ji?____ t^..„ ei

na diena

su 
l’odel man

NUTRUCINO

Re ve remias

Norints 
daug di-

SZESZIU METU VAIKAS SU 
ŪSAIS, MIRĖ.

Greenshiirg, Pa. — 
Quinto Favero gimė
dėsniu ne kaip paprasti vaikai 
bet su prot u mažo vaiko, t m 
(lamas szeszis metus, 
asus kaip 
skuto barzda kas sanvaitia, mi 
re Ttarninko rvta ezionai 
vai jojo yra Italai 
szeszis vaikus.

e- 
szesz.is melus, turėjo 

suaugusio vyro ir

s. Te- 
ir turi da

!11

NUŽUDĖ PACZIA KAD JAM 
NENUMOVE CZEVERYKUS.

AleksaPhiladelphia, Pa. - 
Vakuluk, alėjas namon užsi
traukęs munszaiiie, suriko ant 
savo moteres Onos, 23 metu, 
kad jam numautu czeverykus, 
Motore lame laiko gulėjo lovo
je su kūdikiu prie krutinės ir 
atsisakė tai padaryti.
kės pasiutėlis prie giilinezios 
moteres, 
kartus isz
pabėgo. Kaimynai subėgo ant 
szuviu ir norėjo suimti žudin- 
toju, bet tasai kerszino nuszo- 
viinu.

Priszo-
prie

in ja ja penkis 
po tam

szove
revolverio

Paskutines Žinutes.

Beloit, Wis.
Caledonia, III., artimoje 
na is,

Ka i me lis 
ezio- 

visas užsidegė. Ugnage- 
sei pribuvo isz visos aplinkines
in pa gi alba.

Borlinas. — Radium li
kos surastas kasyklosia Duorr- 
maul, Saksonijoj, kurio verto 
apskaito ant milijonu, doleriu.

l’ur-*t Konstantinopolius, 
kijo. — Vela smarkus drebėji
mas žemes kilo Sivos aplinki- 
neje.' Daug žmonių pražuvo ir 
sužeista. Bledes milžiniszkoš. 
Aiszkesniu žinių negalima ap- 
laikvti.

rp

2,270 
grantu
žm., 1021 ui.

1922
sieke 2,1K9 

1913 ir 1920 m. 
tnet u

Amerika

Kaunas, 
grantai. — 
tavos emigravo iii 

žmoni n.
skaiezins

— 498. Per pirmus sziu
4 men. emigravo in
117 žmoniii. Priesz kara kas
met in Amerika emigruodavo 
po 17),000 žmohiu.

ŽINUTES ISZ TILŽĖS.
Tilže. Didėja bedarbiu 

skaiezins. Tuo tarpu Tilže tu
ri apie 2,000 bedarbiu, tai, su
lyginant su Klaipeda, yra (lau
pau kaip antra tiek, l'anant iii 

padidės 5 
Taip bent raszo 

rudeni ir žiema spėjimą, 
“Tilsiter Zeitung“. Bedarbiu 
suszelpimiii esą tik 20,000 mar
kiu fondas. Iki sziol buvo szel- 
piami ir darbininkai,

kelias valandas per 
diena. Dabar jie nebebus szel- 
piami.

Kad bobos peszasi.. Pir
madieni pirnipiet kelios vaisiu 
vertelgos — vokietkos turguje 
tiek susiginezijo, kad tvėrė vie 

Staiga

O* 
bedarbiu skaiezins 
arti kartus

tieji tik

kad

dirban

Ji iszgabenta

Del

NUŽUDYTA LAIKE 
UOGAVIMO.

Vieszvile. Rasta lavom IS.

Penktadieni pirm pietų Viesz- 
viles girioje* rasta 23 metu Mi
nos Teffelaites lavonas. Mergi
na buvo girioje uogavusi ir ta
da kaž kieno bestijaliszkai nn- 

Kriniimdine policija
veda tardymus ir tikimasi pik
tadarį susekti.

žudvta.

apylinkes gy- 
Sužinoje, jog vvsku- 

’.31 d.

Saugai. — 
važiuodamas vienu vežimu S> 
lutes+Snugu plentu sutiko 
na motonukla. Bandant 
ra jam pravažiuoti pro 

pusi įmigę

V1O- 
pasta- 
szieno 

vežimą, pasibaigė vienas ku
meliukas ir papuolė po motor- 
ciklu. Kumeliukas liko 
vas, motorciklas sulūžo, 
t orei k lo savininkas 
žoido, kad turėjo 
bontas in ligonine.

KVAILIOS TIESOS.
Kaunas. — Zapiszkio vals- 

Matulionis* 
patraukė atsakomybėn H 
kus už tai, kad jie dirbo 
madieni. Seniūnas remiasi 
v o skunde tuo, 
dirbimas iniszke 
nems laisvai eiti 
Vežikai aiszkinosi, 
tokio instatymo, 
dieniais negalima dirbti ir jie 
isz 5 (lienu dirbdami savaitėj 
negali gyventi. Taiko Teismas 
juos nubaudė po 5 litus.

PIRMOJI MULTIMILIO- 
NERE.

Skuodo valscziuje Szarkes 
kaime pas savo turtingus gi
mines ~ Valiuszkas gyvena 
netuitfingu tėvu dukt(‘ Jablon
skaite.

Kaž-kokios jos “cioces“ jau 
senai gyvena Amerikoje ir mi
nėtai p-lei Jablonskaitoi daž
nai persiunezia dovanu.

Isz patikimu szaltiniu teko 
sužinoti,- kad tos “cioces“ nu
plikusios jos vardu vienos lo
terijos bilietą, kuris yra laimė
jęs viena miliona doleriu, tai 
yra 10,000,000 litu. Apie ta da-

osan

milžiniszkas

t

i"

I

j.

įiegy- 
o mo- 

tiek susi
imti iszga-

Zapiszk i o 
cziaus seniūnas p.

vezi- 
sek- 

sa-
vežikukad

neleido žino-
liažn vezion.

kad nėra
kad sekma-

ISZ VISU SZAUU
LENINGRADAS UŽLIETAS 
PER ISZSILIEJIMA UPES.

Moskva. — Per iszsilitjima 
upes Leningradas likos užlie
tas kaip kur ant deszimts pėdu. 
Vanduo padare
bledes po visa miestą, kromai 
užlieti, vežimai su arklais nu- 
neszti ant szimlo pėdu, kelioli
ka žmonių prigėrė. Baisus 
szturmas kuris kilo Finlandi- 
jos ’mimikoje buvo priožaste 
jasikelimo upes kurios krasz- 
tai iszsiliejo. Ant Nevskio Pro
spekto kilo tikra upe kuri pa
ėmė su savim kas tik pakliuvo 
in kele.

Lengvaiikei žmonis klykda
mi po ul vezos szauke 

s\ic1o atėjo,
gvardije nemažai turėjo darbo 

inbauginta myne 
partije ir

prigėrė.

r

t. CIOCOS

baiga
kad pa- 
raudona

szelpimo 
nelaimingiems.

skvrius

apmalszyt i 
žmonių. Komunistu 
darbininkiszkos draugoves su
organizavo
neszli pagialba
Isz Moskvos leipgi pribuvo pa
gialba. .Visi 
st ryt karei sustojo, 
ne szviesa
randasi tamsumoje. Telegrafai 
ir telefonai likos pertraukti. 
Bledes padaryta 

(

geležinkelei ir 
o elektriki- 

pa ged o ir miestas

ant milijonu
lolerin.

40,000 FILIPINIECZIU
KENCZE BADA.

Manila. -
Kilipiniecziu

na antrai iii plaukus.
viena ju pasiėmė nuo stalo il
ga peili ir suvarė ji antrai mo
terį in sprandą.
in ligonine.

— Naujas potviuis.
didžio pastarųjų dienu lytaus 
Nemuno vanduo žymiai pliki- 
lo. Dar sziandien Lades ir Me- 

vandens. 
guli

Ragainėje tas 
visiszkai 

t'kinilikai bus 
priversti bulvių valgiui ir sėk
lai pirktis isz kitur. Isz Krau- 
piszkiu praneszania

SUDEGE VISAS KAIMAS. 
|| k

Dotnuva, Jypdainiu aps. — 
Sz. m. Rugpjuczio m. 30 d. in 
Dotnuvos pnrup. bažnyeziu ut- 
vyko Jo eksceleneiju vyskupus 
P. Kareviczius. Jo pasitikti su
sirinko nonjaža 
veri toju
pas bus ir Rugpjuczio m. 
ir esant geram orui, žmones 
isz pat ryto trauke būreliais iii 
Dotnuva mažai ka bepasukda
mi namuose, oJkai kur net visi 
iszejo, palikdami vienus užra
kintus namus. J’uo metu, kada 
žmones buvo bažnyczijo, 12-13 
valanda užsidegė Rusencu kai- 
valanda užsidegė Rusencu kai
mas (apie 4 kilom, nuo Dotnu
vos miest.). Visame kaimo bu
vo tik 2 ar 3 vyrai, kurie jok i h 
būdu negalėjo apsaugoti kitu' 
trobesiu. Esano’ vėjui, gaisras 
pėr valanda apsiautė visa kai
nui. Iki atbėgo pagalbon isz 
Dotnuvos z. U. Technikumo su 

M inimak- 
d u jom is)

mel-gatve yra pilna 
Taip pat ir visos pievos
po vandeniu.
pats. Bulves kai kur 
pradeda puti.

kad tenJ 
aptvino visos Girėnu ir Raudo-

Pievu atolas 
kur vanduo nu

galima nu
tik kraikui.

gaisro inaszina ir
sais”
jau dege daugiau kaip 30 tro
besiu stogai.

i k

(gesintuvais

verke, lyg maži

Viso sudege 14 
gyventoju 43 trobesiai.

Zmoneliai, gryže isz Dot na
vos ir radę bedeganezius tro
besius bei matydami, jog žuvo 
visas turtas,
vaikai, o kaikurie apalpo, kiti 
bego in ugni, norėdami 
kart sudegti, bet areziau esan
tieji žmonos iszgelbejo. Gaišit) 
priežastis dar neiszaiszkinta.

vien-

lyka p-le Jablonskaite jau 
t i gaVus oficiali praneszima ir 

tai sumai 
gauti czekis. Tai šukele nema
žai sensacija aplinkiniu žmo
nių tarpo. Jau kai-kurie jauni 
kavalieriai žada pirszliams di
džiausias dovanas, kad tik isz- 
pirsztu jiems jauna ja turtuole.

buk jau priSiunstas

CARO PUSBROLIS APSI- 
SZAUKE SAVE ROSIJOS 

CARU.

40 tnkstanezei 
ry vena nežili Pau- 

goinau ir Traloc provincijose . .
bada 
t valiu,

galvijiniu ligų, 
ka Raudonojo 
guve nusiuntė in tonais maisto. 
Tnkstanezei žmonių maitinasi 
liktai ant szakuu, žieves papa
jos paimu ir supuvusiu bana
nui kas praplatina 
gas.
BADAI BULGARIJOS KA

RALIUS NUŽUDYTAS.
Rvmas. 

prisiunstus isz 
czionais, tai Bulgarijos kara
lius Borisas III likos nužudv- 
tas Panedelio diena per |Mise

ku ris pradėjo

keneze 
tankiu

<>* ,

isz priežasties 
szaranezos ir 
Amerikonisz- 

Krvžiaus drau-

v i sokes li

Londonas, Rugs. 20.
| Beribio praneszania, kad didy-

- Pagal telegramos s 
Belgrado in

k ėjus Va si levo 
namine revoliucije.

Borisas III Btdgariszkas ka- 
v v l iausi u sūnum 
Apėmė sostą po' 

3 Oktoberio,

ralius, yra
Ferdinando.
apleidimui tėvo,
1918 mete.

sis kiinigaiksztis Kirilas, 
brolis buvusio Rusijos 
pasirasze po proklamacija, ku- 
riaja jis pasiskelbia save caru 
— “visu rusu imperatorium.“ 
Proklamacija busianti paskel
bta sekmadieny Bielgrado ru- 

Ji taipjau pa- 
“caras“ Kiri

las pasiaukos save iszliuosavi- 
mui rusu nuo komunistu jungo, 
ir kad nors esąs prisiekęs lai
kytis pravoslavu tikybos, jis 
duosiąs pilna religine laisve.

Kirilo sūnūs Vladimiras, 
metu amžiaus, bus 
sosto inptdiniu.

(Kirilas yra vyresnysis 
mis
Vladimiro, dėdės buvusio caro 
Nikolai. Gimė jis 1876 m. Per 
ilga laika buvo skaitomas pa- 
niekihes Nikoloju, nes neklau
sydamas caro insakymo apsve- 
de su Viktoria Melita.persi- 
skyrusia. Hesse kunigaiksztie- 
ne. Už tk jis buvo isztremtas 
nuo 1905 iki 1908 m., bada mi

ca ra s su-

su laikrasztv.
reikszianti, kad

pns- 
earo,

i
paskelbtas

INDIJONAI BAISEI KANKI
NO VIENA ISZ SAVO 

DRAUGU.
Vancouver, B.

už baisu 
isz savo

— Kana- 
diszkas palicijantas po metui 
laiko suome keturis Indijoniis 
gyvenanezius tolimam Kana- 
< I i sz k a m k a i mel i je, 
nukankinimą vieno
draugu Otolo Moassin 24 metu.

Praejtas metas terp Indi jo
nu toje aplinkinėje buvo labai 
bled i ilgas, nes derlius buvo 
szvakas, gyvulei iszstipo o dau
gelis isz juju sztamo iszmire 
badu. Indijonai Imdami dide- 
lois. lengvatikeis, mane, buk 
terp juju randasi vienas, kuris 
užbure juosius ir juju gyvulius. 
Nužiūrėjimas puolė ant jauno 
Otolo, kuri isztrauke isz jojo 
budykos, pririszo auksztyn ko
jom prie medžio kur kabojo 
per penkos dienas, o kad grei
tai uemiro vienas isz senesniu 
Indi jonu perpjovė jam gerklė 
ir gyslas rankosia ir kojosia 
nuo ko mirė iii trumpa laika.

Kanadiszkas palicijantas nu
sidavė in laja aplinkine ir net 
po metui laiko, pekszczias, pri
buvo su arosztantais laimingai

pa Ii c i jos stoti Telegraph , 
(’reek kur juos uždare kaleji-

su-
didžiojo kunigaikszezio

iiaicziu pievos, 
sunaikintas; 
senka, ežia sziena 
pjovus suvartoti 
Ties Karaliaucziu potviuis su
griovė kelias trobas ir suardė 
kelis tiltus.

SUSITAIKĖ.
Reduno. Lydos apskr. — 

Bažnyczioje lenku riauszihin- 
kai nurimo. Naujas klebonas 
sako ir lietuviams pamokslus. 
Leido lietuviams įieszti proce
sijoje vėliava su lietuviszku 
paraszu, kuriu kun.« Kochans- 
kis buvo jszmetes isz bažny- 
czios ir dol kurios daro tiek is
torijų Bodimės padaužos. *

Žmoncst Uis lenku atmainas 
aiszkinn tuonii, kad dabar pri- 

“ ban.d i-

invyko pereita 
ir buvo gausiai

GYVULEI BRANGSTA.
Szihite. —Galviju ir arkliu 

turgus ežia, 
penktadieni
lankytas pardavėju ir pirkėju. 
Biznis ojo gan gyvai. Arkliu 
kainos buvo dideliai invairioą. 
Už geras karves niokota 350 I. 
ir daugiau. Ir gyvuliu mainas

— Ta paezia diena
turguje atsitiko vieiia nelaime. 
Ūkininkai Geležinis ir Geloži- 
niene -— Precmu buvo atvedė 
in turgu viena arklį ir ji pri-

automobiliui

ejo gyvai.

Melita.persi-

rus delei Aleksejui, 
teike jam pardona.

PABLUDO.

.4.

riszo prie vežimo užpakalio, 
pravažiuojant
arklys pasibaidė ir apverto vė* 

kuriamo sėdėjo Geležiu- 
. Nelaimingoji nuvežta in 

vienos valandos

t

— (Jzio-Pottsville, Pa.
nais apsirgo keli žmones ant 
rrtupliu, kurie nuo kokio tai viso visur Lenkijoje
laikę pradėjo prasiplatinet po tu“ ir policija neturi huko glo- 

riauHzinin-szia aplinkiniu. Žmonos dide- boti “Rodunos
i ♦ L t _ i. _

•H

žinia, 
nieue 
ligonine po

<1

Sunus: — Ar tėvelis pažino
ję! mama priesz apsipaeziavi- 
ma?
.> Tėvas atsidustas: — Xe, vai
keli... kad buezia ir ne paži-

iii

'į 
įį 
'iii 
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In laika praėjusiu deszimts 
metu 85 tukstanezei Ameriko
nu likos nužudyta. Apie kitus 
tukstanezius kurie žuvo slap
tingu budu niekas nežino.

Jeigu teip bus ir tolinus, tai 
deszimts metu dings 150

nuo

los. Mylėt, yra tai puikiauso už- 
o motore goi- 

y y

Sutinkam ir mes su Billv ir
jam pritarėm visame.'

duotis žmogaus, 
dže josios lygi senatvės.

LIETUVA ATMOKĖS SUV. 
VALST. SAVO SKOLA.

už
inkstanezei nuo revolveriu, 
peiliu, truciznos ir kitokiu bu-
4

f

lu.
Niekur tiek žudinseziu ne- 

n t si buna kiek Amerike, o tai 
4
ne
lel to, kad tiesos per lengvos— 

vienokios, del turcziii leng
vesnes, o vargszams sunkesnes. 
Priek tam galima pirkti mirti
nus ginklus visur, be jokio nu
baudimo.

akvvn žinoti,.\e vienas vra 
kiek mes czionais Amerike tu
rime milijonierių ? 
4 
kares pastojo net 27 tukstan
ezei nauju milijonierių ir tokiu, 
ka turi daugiau kaip milijoną 
doleriu.

Randa.si 
apie kuriuos 
tiktai po juju mireziai dažino- 
ta, Imk paliko milijonus. Nese- 
nei mirė tūla motore kuri pali
ko dvylika milijonu, o kitas pa
liko keturesdeszimts milijonu.

turėsimo, tai

Pagal val- 
Ižios siirasza (bet ne visu) nuo 

27
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Pagal apskaitymu specialis- 
tiszkos komisijos, kuri tyrinė
jo žudinstas laike Rusiszku na
miniu kariu, tai ant Vkrajinos 
po karei
Žydu, knriuosia žuvo 79,860 
y pa t ii — .52,000 likos isz va ryt i 

savo gyvenimu, o 21,000 
vaiku pasiliko sierateleis. 
Daug miesteliu ir kaimu likos 
sunaikinti. Nekuriosia vietosią 
tiejei pogromai atsitiko po ke
lis kart us.

Kada kilo svieline 
dingo Moskvos galybe, daug 
Žvdu larnav 
raudonam carui, bet vis tiek 
neteko gaivu, nes įmvo iszdavir 
kais savo broliu ir tautieczin.

Kad sziadien hutu Maižie- 
szius, tai kitaip 
szia nd ien i nei s je vreja i s.

Lietuva už invairias prekes 
buvo skolinga
Amerikos Valstybėms $4,986,- 
628.03. Vž ta skola teko mokėti

Tuo budn, iki Birželio
men. 15 d. 1924 m. nuoszimcziu 
susidarė $1,049,918.94.

Lietuvos Vyriausybe 
nusistaeziusi savo skolos klau
symą reguliuoti.

Jmigti Jiems

Isztarimas Kaikuriu 
Amerikoniszkn 

Vardu.

vienas isz didžiausiu miestu 
Californijoj, paprastai ištar
tus Los, ir antras

kaipo, angliškas žodis 
angel” (aniolas)

toms raidenms

žodis “An-

ISZ

4l4 c c

g'elos
4 <

) !

e s
su pride- 

. Vietiniai

buvo 1236 pogromu 
knriuosia

Įniro

pasiliko

Moskvos
<»

kare ir
s*

baltam carui ir 
carui,

but U 
pasielgtu su

Purkaidnuginuse 
svarsto apie paliktus milžinisz- 

buvusio kalipb.
Nauji valdiszki vadai geidže 
sunaudoti tuosius skarbus ant 
naudos sklypo, bet ant to ne
sutinka dievobaimingi maho
metonai, kurie laiko tuosius 
skarbus už 
narna savas!e.

sunku pasakyti. Amerike yra , * j Vg jpn; metui

ir t u rėžiu

r p

tokiu 
niekas nežinojo

lk i ek atejteje

tiek turto kad galima butu pa
daryti net 300 tukstanezius 

Ir tai da mažai 
114 milijonu

net 
milijonierių, 
ant skaitliaus 
žmonių ar daugiau.

Girdėt, buk Now Yorko fa
brikai priima daugiau darbi
ninku. Bedarbe niažta ir laikai 
pasigerina, pagal ekonomistu 
praneszima (Badai!)

Po iszrinkiniu prezidento ga
lima tikėtis 
laiku,

truputi geresniu 
priesz aprink ima 

prezidento laikai vis būna nie
kai.

Gal fabrikai ir pradeda ge
riau dirbti, bet atejnanti meta 
anglekasei kerszina straiku, o 
badai operatoriai jokiu budu 
nesutiks ant juju reikalavimo 
ir da spirsis numuszimo mo- 
kesezio. Žinoma, ant to angle- 
kasei nesutiks ir kovos lyg pas
kutiniam, o toji kova bus ilga 
ir gal su praliejimu kraujo.

Patartam ezodvt skatikėli
nes nežino kas gali užejti Ame
rike, o tuom laik pasirengkite 

nžsiraszvkite 
v

Saule” idant žinotumėt kas
ant svieto dedasi ir nebūtu 
jums nuobodu laike bedarbes.

nes

ant atejties ir 
i 4

“Billy Sun
ant laikyto susirinkimo

tai liga kurios

Evangelist as 
day”
Elmira, N. Y. kalbėjo apie ve
dusi gyvenimą pęru ir kaip 
gyventi sutikime o ypatingai 
apie meile. Jisai szitokia duoda 
rodą:

“Meile vra
negali sulaikyti. Negali su ją
ją ginezytis pauaszei kaip su 
buldogu. Megykie pagirti savo 
paeziule laikas nuo laiko, nes 
kožna motore to geidže. O gal 
isz pradžia vargsze apalps ka
da iszgirs tai, nes nesitikęs nuo 
tavęs pagiriu. Jeigu nekurie 
vyrai praleidže diena be kan
kinimo savo prisiegeliu ir isz- 
velniavimo juju, tai mano, jog 
mirs isz nuobodumo. Jeigu vy
ras geidže idant jojo pati butu 
kaip aniolas, tegul su ja ja ne- 
jwisielgineja kaip su velniu. 
Jeigu su ja ja pasielginesi man- 
dagei ir su meile, tai “senoji 
l>obele” atgaus savo jaunysta, 
riaukszles isz veido dings ir 
Ims tau dėkinga lyg smert.

Tas kuris ne myli, geriau 
kad ji graborius užbalsamavo- 
tu. Tokiam žmogui nesiranda 
vietos ant szio puikaus svieto, 
kuris savo szirdije neturi mei
les. Nevisados apsivedimas isz- 
ejna ant gero ir negali būti 
dangum arba rojų kokio tikė
jaisi — gal yra tavo kalte ar jo
sios arba pusiau — fifti-fifti. 
Meile yra neužtikrinanti, nega
li žinoti, kur ar kada tave gali 
pataikinti, bet žmogus be mei
les, tai kaip akmuo yra be jaus-

tai

kus turtus

laiko
szventa ir nejudi-

1 
v i soke is 

, szniurai 
puikiausiu perlu,

arkliams isz

tie jei skur
liai buvo laikomi paloeinje Top 
Kapu, kurie susideda isz bran
giu žemeziugu ir kitokiu bran
giu daigiu, kurio likos sukuo- 
pinti nuo nepamenamu laiku.

Tasai skarbas susideda isz 
puikiu deimantu ir kitokiu ak
menų didumo riesznto, žiedai 
moda Ii jonai iszdeti 
brangeis žemeziugais 
brangiu ir
puikus parėdai 
kuriu kožnas yra vertas mili
jonus.

Apie tuosius skarbus ėjo pas
kalas po visa, sklypą kaipo pa
sakos, niekas nežinojo kiek jie
ji verti ir kiek tojo skarbo ran
dasi pas valdytoja Turkijos.

Keli metai adgal didysis vo
ži ras Ahmet Sokoloni sake, 
buk jeigu taji skarba permai
nytu ant pinigu, tai galima bu
tu nupirkti visai
i’lotai po sidabrini a n karu 
žeghis padaryti isz brangiausio 
szilko ir 1.1.

Nesenei visas tas skarbas li
kos perkeltas in Angora ir pa
tai pytas in m a kinam i A h mot o 
Paszo slaptingojo vietoje apie 
kuria žino tiktai trys ypatos. *

Senoviszki Turkai vra tosios 
nuomones idant valdže parduo
tu dali tuju skarbu del gero-

Tam tikslui 
Lietuvos Pnsinntinys Vašing
tono buvo ingaliotas vesti de
rybas su Amerikos Valdžia. 
Rugsėjo 22 d. skolos fundavi- 
mo sutartis buvo pasiraszyta 
Vašingtone: Lietuvos Vyriau
sybes vardu pasirasze p. K. Bi
zauskas, Amerikos Vyriausy
bes vardu pasiraszyta Iždo sek
retoriaus p. A. W. Mellon’o ir 
patvirtinta p. 
(‘oolidge ’o.

Pagerėjusi Lietuvos finansi
ne pmletis davė galimybes Lie
tuvos Iždui imtis nuoszimcziu 
mokėjimo jau szimet. Tad buvo 
galima visa skola fumluoti 
Birželio men. 15 dienai 
budu sumažinti bendra fun- 
duojama suma, nes už skola iki 
funduvimo reikėjo niokoti 4l/t 
rr o skola fiindnvus tereikės 
mokėti 3% ir 3 Vii %-

Skolos fundavimo svarbiau
sios sanlygos szios: Sutarti pa- 
siraszant sumokama $1,546.97. 
Likusioji skola, t.y., $6,030,- 
000.00 paskirstoma 62 metams, 
tuo budu skola galutinai bus 
suniokota 1986 m.

Nnoszimcziai nustatomi szi- 
toki:per pirmus 10 metus — 

o 

3‘5%.
Nuoszimcziai apninkami pus- 

mecziais.
Tai vra bendrais bruožais 

pasiraszytos sutarties turinys, 
smulkesniu dalyku: 

apmokėjimo 
mokėjimą priesz

su

visa

Prezidento C.

ir tuo

pirmus
per likusius 52 metus —

'I'nrkiszkai
oy

neminint 
apie nuoszimcziu 
at ide j ima, 
prinokimą ir 1.1.

Sutartis turi būti ratifikuo
ta Lietuvos Seimo ir Amerikos 
Kongreso.

Lietuva yra ketvirtoji isz 
eiles Valstybe*, kuri suregulia
vo savo skolos klausvma Ame
rikai. Iki sziol skolos fundavi- 

yra pa dariusios 
Britanija, Suomija ir 

Vengrija.
Liet. Pasiutinvbe Amerikai.

mo sutartis 
Didž.

v ra

PAJESZKOJIMAL
Sag 

vėliaus

ves tėvynės.

Verte# nemažiau# 
bet ant trumpo laiko

labai gera skurine

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis 
Jeigu moketumet mums *$25.00 už 
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szata. Yra tai 8-dicninis lai
krodėlis kuri reikė užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztas su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garantytas. 
kaip $15.00
parduosime jin tiktai už $7.65. Prie 
laikrodėlio duodame dykai gražu ni
kelio ieneugeli, 
masznele su kalendorių ir vieta del
bumaszku, teipgi gražu aukso-filled 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo
kėjimu paczto o $7.65 užmokėsite 
kada aplankysite daigius namie. Už- 
ganedinimas gvarantytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prie 
to pridėsimo da gera safety britva. 
Orderuokite sziandien, kol preke pigi, 
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irviag Ava, D, 179, Chicago.

Ona Astrui kieno, isz 
Harbor, Long Island, 
gyvenusi 60 East 109th Street, 
New York City. Praszome prie 
glaudes varda ir 
vaikai padėti.

Lietuviu Biuras, 
Foreign Language Inf. Service 

119 West 41st St.,
New York ( Vitv.

adresu kur 
(t.s.26)

Gimines Lietuvoje praszo ži- 
niu arba dabartini adresa Juo
zo Kavanskio kuris New Yorke 
arba Chicagoje apsigyvenus.

— Jeszkome žinių apie 
Adolfą Diek, kuris gimė Mari
jampolės Apskrityje. Per per
eitus deszimt s ...........
New Yorke.

— Praszome žinių apie An
taną Vaieziu, kuris kadaise gy
veno Jnan et Carriza, Gairino- 
tęs No. 122, (’ardoba, Argenti
noj.

— Jeszkome Vlada Alek
sandra Kostszickili isz Frasz- 
cziu Kaimo, Krakinados Vals- 
cziaus, Panevėžio Apskriczio.

Kas turi žinia apie virszmi- 
netus asmenius praszome atsi- 
szankt iri

Lietuviu Biurą, 
Foreign Language Inf. Service 

119 West 41st Street, 
New York City.

metu gyvenos

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS,

VImui pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą S»y. M>rijos , Panos, 
95 puslapiai. 7
Preks su prisiuntimu tiktai 25g,

■M"

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, FA.?

Puiki knygele.
1

1

Angliszkai kalbantieji* žmo
nes priprato kalba pertraukti 
kuomet prisieina isztarti žodi, 
kuri dar niokuomot nevartojo. 
Paprastai, jie lankia pakol isz- 
girsta. kaip kiti isztaria jiems 
negirdebi žodi pirm negu pri
deda savo židžiu rinkinio. Bot 
su Vokioczinis, Italais,
panais kitaip, ju kalbos neturi 
svarbiu nepaprastu isztarimu 
ir jie nesibijo nauju žodžiu. 
Anglu kalbos isztarimo nere
gi 11 ari szk n ma i pr i v e re z i a 
ir drąsus mokytojus
truputi ir pagalvoti. Funk and 
WagnalPs žodynas turi 2,000 
ir 3,000 angliszku žodžiu kurio 
isztarti invairiais budais net ir 
žodžiu žinovu. Tie mokinti vy
rai nesutinka kaip
isztarti žodi kuris reiszkia ju 
mokslą, tai yra, “orthoepy” 

teisingas isztarimas žo- 
Ka i kurio deda kirti 

kiti ant

“cb”.

ir Isz-

net 
sustoti

teisingai

arba.
4 4 orthoepy

4 4

dzin
(akcentu) ant pirmo,
antro skiemens. Ir kiek vra žo
džiu kuriuos paprasti žmones 
nemoka, isztarti!

invairumai su

zdin, pereit ame

K arta i s tie 
kelia, daug nesmagumu. Pavy- 

Demokratn 
seime laikinas sekretorius pa-
szauko Arkansas valstijos de
legacijos 
damas valstijos varda su pas
kutiniu skiemeniu “sas” arba 
pilnai “Arkansas”.

pirmininką, isztar-

sas
Delegaci

jos pirmininkas atsistojęs )>ik- 
tn balsu isztare valstijų varda 
kaip vietiniai valstijos gyven
tojai isztaria, kirtis ant pirmo 
skiemens, solcincziai “ Ar’kan- 
sawj’ be paskutines 
“s”.

Bet paprastai isztarimas 
vardu no toks skirtingas. Kai
kurie žmones isztaria valstija 

Illinois” su, ir 
paskut i nes raides' ‘ s ”.

be raides

paprastai

kaikurie, be 
Ki rtis 

ant paskutinio skiemens.
Raide “a”

isztarta kaipo pirma“a 
je “aninlns” 
žodyje 
galima 

“z

» 4

( 4

gyventojai mėgsta artistisz- 
kiau isztarti tardami raide ‘g 
kaipo vokiszka

Yra daug Holandiszku
du rvtuose ir isztarimas

“s:.......
raides “ u v ” isz

tartos kaipo angliszkos iszvar- 
i»» :.. *».„.i,»»

Schuyler
sk“.

uosi. Varduose
Schuyler”ir 4 l

d is

vnr- 
mai-

»>
i

Stnyvesant 
m :

CU N-AR D
Iii LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A
MAURETANIA

Per Cherbourga nr Soutbamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
galės grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

, i

AQUITANIA

-------------t-- L- Į-ur m -m—i . — —■ ■ ......... i

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

i MILL & PATTERSON STS.
' ST. CLAIR, PA.

laidoja mirusiusIszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

“sell
“Sehuvlor” isztarta
“sk”. Bet pirmas skiemens 
upes vardo “Schuylkill”,

Philadelphijos isztart;

daugskioineninius

skiemeniu kaip ir žodyje* 
via than
Vokietijos laivo
Ti’iju svarbiu industrijaliszku 
cenru varduose

4 * ir žodyje 
k ii i po

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.

I

toli 
kaipo ‘school

4 4

rp

t» >

ne- 
as 

. Sunku isztarti 
žodžius.

aut antro
‘ ‘ Le- 

naujas vardas' seno
* * XT..4 ....I..»..1 ’

kirtis

Vnterland,

Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau Į 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:

I

I

CUNARD LINE 
25 Broadway 

New York

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Afient. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius Lt.

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

Insziuriniu

X

Lietuvitzkai Graboriua
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

Binghamp- 
Syracusc”, 

skiemens. 
Washingto- 

ant an- 
ni i ėst o

didžiausias

4 4

4 4

t ti m

ton”, 
kirt is

i 4 y ! ir 
pirmo

I
I

SERGANTI ŽMONES.
i
I

I

Utica 
ant

Potomac ”, upe 
ne, isztarta sukireziu
tro skiemens kaip ir 
Ohio ir Seattle, 
miestas Wasbingtono valstijoj 
ir Wilkes-Barre, Pennsylvani- 

didelis kasyklų į 
y y

jos valstijos 
centras, “ 
mens žodis, ir 
“a”
“have” 
kaipo “

Wilkes
“ Barn*

vieno skie- 
” raide 

kaipo angliszkame žodyje 
, ir paskutine raide ‘i*’ 

“jis”.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGEXS, . 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
G Y D Y M A S PER N A t* J A t J S1 
ISZRADIMA IR SPASABA.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
4

1” žodyje . į. 
Indijonu vardai paprastai! 

Yra ežerasilgus.
valstijoj, kuris

vra labai
Massachusetts
turi toki nepaprasta vardu tik 
apie du ar trys žmones gali isz- 

('liauliiiiiagun- j
I

Valst v-

tarti ji. Yra — 
gama u g.

Hawaii, Suvienytu 
biu teritorija, turi tris skieme
nims, kirtis ant 

“ai ”
ir paskutine 

Raides 
4 !

antro, antro 
isztarta kaipo 

raide “1” 
ou ’ ’ 

“Houston,” didžiausias gelež- 
keliu centras 

“ u ” 
ūso’’.

skiemenio 
“ I 
trumpa.

ilouston,

’ t

m

Į 
i

MAHANOY CITY bu. kožna Utar- ! 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- j 

ro. Ofiao valandos: 9 ryte iki 9
Vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Uisisencjusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau-

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

y
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

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

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

——-
Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

4 * vardo

Poxas valstijoj k ^*w»***X*»»’' • • • •'WWir

Ji
• * | A J 1 IV I V V V ' ■ * • * v* * * V Ik l i* • • FT* ”

kaip angliszkame Rj^e tvirta rodą ir atsakanti medika-
---  liszka gydyaia, per daktaro kuris, turi
Massachusetts daug metu pasekmingo praktikavimo.

Gydymą ka aplaikote nuo manos yra
gvarantuotas-

isztarta
• žodyje ”

Worcester, 
klaidinga isztartas. Yra isztar
tas “ Wuster.

♦ ' I

vardo ‘Chicago
žodv-

4 4.1 M 
<1

i >

J

♦ >
, arba kaipo 

saw”. “Missouri 
isztarti kaipo 

arba “z”. “St. Louis” galima 
isztarti su paskutine “s“ arba 
be jos.

Sunkiau isztarti daugeli 
Francuziszku ir Ispaniszku žo
džiu. Pietų uostas 
isztartas kaip Prancūzu kalbo
je, kirtis ant paskutinio 

* 4 4 \* i \ 1 14memo. “ ....  .......

4 4 4 4

T t Kiti sunk us va r Jaigu esate silpni, nerviszki ar li-
dai yra Poughkeepsie, miestas'goti> nedarykite tos klaidos ka kiti

“ H ”
J t

S s“ u M New Yorke, ym

» 4 S

isztariamas | 
kaipo “ Po-keep-sy “.

- Foreign Language Inf. Service.

isztart i

4 4 Mobile”

esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie- 
j žuvis, užkimimas ir sunkumas po val- 

"Įgiui, guzai, svaigulis, silpnumas szir-

i
I
pavojinga.

dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo* ligos, iszboriinai, papuczkos, 
i dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir szty.vi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 

llyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 

[nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydaU katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 

pūsles, lumbago ir

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, ežio n 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 mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo j 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.L 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

skei- 
vardo 

isztarta
New Orleans 

paskutine raide ‘‘s” 
kaipo “s” “z” ir kirtis antro 
žodžio ant pirmo skeimens.

Butte”, (Montanoje) 
saus kasvmo miesto

S 4 4 , t 4z 
pirmo

4 4 gar- 
isz-“ U ” 

tartas kaipo ju “bijūne”. Isz- 
tarimas Sioux City, Iowa val- 
stijoj, yra “Soo City”. “ 
Moines”

J)ee-M.oin” kirtis ant pat ga
lo. Ihrmo žodžio raide 

‘ ‘ o s

Soo Cit v”.“Soo Cit v”. “ Dos 
isz t arta s seka n ežia i

4 4

t < Coeur d

U L, M 

» »
ir

visai
S

vargias vra 
miestas 

‘ ‘ c ”
> y

Raide
. Pirmo žodžio ra i 

yra. isztarta kaipo
ir antro žodžio 

isztarta kaipo foxj’ 
a” žodyje “cake” skie-

1 >

antro žotlžio raidos 
netariamos.

Kitas sunkus 
’ Aleno

Idaho valstijoje, 
isztarta “k” 
dės “oeu” 
žodyje “rūta 
pirma “e 
arba “
m no ant galo.

Francuziszkas vardas Wis
consin valstijos 
kandidato in

rytuose.

TURYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polkų
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Pade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavus Vainikas Polka
Rasiuos Valcas •
Moja va Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pij on kėlės Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muziko aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

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

kosulio,

1 linkstu, kepenų, 
’ neuritis.
• Ateikite gausite rodą dykai. Po tam
J iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres- 
i nis ir daug pagelbanlis yra mano spa- 
' sabas gydymo. Padokavones nuo dak- 
, tarų, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy- 
' mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
' garsi ilgiausius Europos ir Amerikos 

Specialistus:
TAMAQUA Daktaras Hodgens bu

na kožna Sereda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

Rochester, N. ¥.

ir net

Nes yra

senatorio ir 
prezidentus, La 

Follette, neteisingai isztartas 
P. La Follette ir žo

dynas deda kirti ant antro
skiemenio, bet. paprastai isz- 
girstas ant paskutinio 
pirmo. Daugelis taria atsimin
dami kaip tarti Lafayette, ku
ri varda net ir papraseziausias 
vaikas gali isztarti.
vardas garsaus Francuzijos ka 
reivio, kuris atvyko Amerikon 
per revoliucijos Kara.

Vienas isz sunkiausiu Ame
rikos vardu, iszpajniszkos pra
džios, yra ^Yosemite,” vardas 
garsaus tautiszko. sodo Cali-> 
forui,joj. Visos raides iszUu’tos 
ir kirtis ant antro skiemens *— 
‘ ‘ Jo-se ’-mi-tee ’ \ Los Angeles,

1 * 1 . V' b

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

---------1------ -
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 ezedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. < '
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į
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

'i

!

II
f I

i
!

I,

I
‘t

j

,y.

’><8

,4

i';'!

iT

Mokame 3-czia procentą ant .f. 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam g 
prie jueu pinigu 1 Sausio ir 1 Į 

Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka i
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriut.
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Sziauezius ir Piktoji 
Dvasia. 'A
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SAULE

raukas, kad kartais netikėtai 
noporsižegnotu, nedvasiai kos
telėjęs prabilo:

— Sakoma, buk

Gana vein vakare, kada Jule 
ilsėjos ir saldžiai sapnavo, jos 
vyras Tnmoszius prie menkiau
sios, labai smilkstanezios žiba
lines lemputes lope batus. Se
nei jis tnos batus butu numėtės 
ir taippat ilsėjos arba kurioj 
nors smuklėj pauzes, jei ne tas 
keistas, didele nosimi ir tam
siais akiniais milicninkas, už
sakęs dar priosz pora savaieziu 
naujas batams galvas pridėti. 
— Jis jau septinta kart ežia 
lankosi ir yra prisakęs žūt-but 
rytdienai užbaigt i!...

“Vergo gyvenimas” — 
Tamoszins.

Ižius belygindamas...

su, nors jis ir buvo irisivaiždi
nes diena beausztant. Tik kur- 
nekur blikezioja maža žibali
niu lempucziu szviesa, isz ku
riu kažkodėl taip labai dvokia, 
kad Tamoszins be presto jo turi
kosėti ir kosėti. Visęmis gatvė
mis nepaprastu greitumu, au
tomobiliais

niurzgėjo
<
žmones saldžiai miega, kiti ra

puspa- 
Vioni >xas

dūzgia invairus 
turtuoliai, laikydami anksztai 
iszkclc tai po rūkyta kumpi, 
tai po gera honka 
lytos” degtines...
ganeziu poriniu karietų, taip ir 
kyszoja — rodo pirsztais 
szaukdamos savo plonu balse
liu ponios: ”

— girtuoklis!

miai szpaciruoja arba linksmi- j popierius sav
naši prie gėrynių taures, <> tu.

rukyta kumpi 
‘Mris syk va- 

() isz bliz-

ft

nesą pa
saulyje bjauresnio ir blogesnio 
sutvėrimo, kaip... piktosios 
dvasios, bet man rodos ponas 
valdytojau, kad piktoji dvasia 
yra — pati prakilniausioji esy
be. Nors, tiesa, gal kiekvienas, 
atsipraszay, biosas, turi arklio 
kojas, karves uodega, asilo au
sis ir smailius ragus, liet užtai, 
ju galvose sala moko (proto) 
kur kas daugiau, negu pas mo- 
kyezjausius daktarus!

Myliu asz tave 
pratarė

džiuodama akiniuotoji esybe, 
gerasis szianeziau už 

szi pareiszkima!

atvirumo,
nž toki 
pasidi-

kiek galėdama^ ir veik po 
kiekvienu kąsniu iszmosdamas 
didele ezerka ‘ f syk valy^ 
tos”... Galop padavė jam ne
maža puodyne medaus, kuri 
bevalgydamas, pradėjo stebė
tis, kaip tiems ponams beval
gant ir pilvas nepersprogsla I? 
•— Papietavus, atsilankė ir tas

* a • w < • wkurs že-
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kaip ir vol kaž kas eme rūpin
tis, kad Tamoszius gražiu savo 
rūbu nosutersztu. Ir taip Tamo- 
szins niekur nebepritiko, nors 
ir nebuvo dąr visiszkni iszsi- 
blaivejns. Seniau tokiam links
mam stovy, jis kažkiek butu 
galėjos pnrvintis ir dainuoti. 
Ubagui taip pat iszsižiojo rė
kavo ir sekdami prasze Tamo- 
szinns iszmaldos, ko pirma ne
darydavo. Sngryžes in namus 
vėl su gražuole žmona nemo
kėjo szvelijiai ir tinkamai apsi
eiti, delko sziurksztoku iszme- 
tinojimu prisiklausė.

“Na, ponu gyvenimas - 
ra i nepakeneziamas! ” 
mano Tamoszius.
dainuoti, nei gaivoje pailsėti, 
nei su žmona pajuokauti... Visi 
tavo moko, 
Tfiu!”...

Tik ka susėdus Tamosziui su 
savo poniute pusrycziaut, pri
buvo ir akiniuotose i blusas su 
praneszimu, kad girdi, jis isz- 
pild.es savo apžadus 
Tamosziui
Dabar privalus jis užsimoket,

I r,

Moterų Namu Darbo 
Reguliavimas. 4 ,1""

.■

akiniuotas žmogus, 
mai-nusilenkdamas užklauso:

Ar patenkintas pons Ta- • J <
Bet Tamoszins, po poniszku 

pietų nehogalejo isztarli ne žo^ 
džio, nes taip labai ji dusino ir 
vidurius keto, kad buvo bepra
dedąs gailėtis, kam tiek daug 
valgo. Kad nuraminus save ir 
atsakius in klausymu, jis eme 
žiūrinėti in batus, kurie jam at
rodo labai gražus.

— Už tokius bat us asz bn- 
eziau atlupęs ne mažiau szim- 
to litu. Koks gi kurpius juos 
siuvo ?
Tamoszins.

— Gi Petras isz Pasvalio, 
atsake jam tarnas.

Tuojau telegrafu

moszius pietumis t

ft

drabužiu 
iszsinvine-

t ik- 
pa- 

“Nei tau už-

Nevisos moterys dirbanezios 
industrijai, dirba savo darba 
dirbuveje. Daug to darbo yra 
dirbama namuose, ypacz tarpe 
sveti nitai) ežiu moterų, gjFve- 
nanezin dideliuose miestuose 
rytinėse valstybėse. Yra daug 
invairiu darbu kaip, darymas 
geliu ir plunksnų, 
siuvimas, invairus
jimai, siuvimas guzikams sky- 
bicziu, ir daug kitu tokiu dar
bu, kuri nereikalauja daug pri
tyrimo, ir kuriuos, dirbtuves 
dažnai iszduoda dirbti namuo
se. Tokiais darbais užsiima ve
dusios moterys, kurios turi pri 
žiūrėti savo namus ir vaikus, 
ir negali iszeiti ant visos die
nos uždarbiauti. Dauguma ju 
mmioka anglu kalbos, ir beveik 
visos isz ju prislėgtos neturtu, 
ir yra priverstos imti tokiuos 
darbus in namus, kad padėjus 
iszsi maitinti, 
vos prisiunezia 
dažniausia 
ežios turi nueiti

Jeigu kas piuhiro szoki,
Tai vis turi kiloki,

Kaip tai vienas saluninkas
szoki sudarė,

Pilna visokiu prisivarė.
Na ir toki pelną turėjo,

Kelis gorčius munszainos
paledejo,

Apie pnsszimtine doleriil
kaszta vo,

Ir in bomu nagus insigavo.
Argi ne linksmai sveczoi

szoki nėjo,
Jog ne gnzrles baczkele iic-

iszsistove jo.
Kasžin, ar kadai paties salu-

ninko ne iszuosz.
Ir in kita miestą ne iszvcsz?

Tas dėjosi Ohajuje, 
A ps i ga rd o j i> ijed i do 11 > j o.

>!: >j<

Parvažiavo vienas isz sapt-
' kolin dranga atlankyti.

- norėjo mažai, kad nei neapsimoka nu-
ft

nesitikėjo,

4

u z
viki persekioja.

fili

<11Tbagas
■ " t” „

kurios drąsesnes ir plonus, lyg 
o liežuvius prade- 

ramosziui kaiszvti...
is seko moki

niui, studentai, invairus pirk
lio! patys ge-

- naba- 
Net kai negaiszda-

.i<» 'r
ivg koks katorgininkas. Egip- Paskui ji būriai 

*
dek pririsztas ir lopyk kelmai tini, karininkai.
to ar Vokietijos belaisvis S(‘-

Aežiu, 
batus ir 
Asz visus stengiuos patenkinti 
ir rojų žemoje sukurti. Ko gi 
tu nori isz manes?

Tamoszins, ilgai
mas, pradėjo skustis savo liki
mu ir sunkia padėtimi, .lis sa
kosi, kad isz pat mažens nonp- 
konezias turtuoliu. Jam visada 
būdavę sunku žiūrėti in ta ne
lygybe, kada ne
gyvena puikiuose rūmuose ir 
kad ne visi važinėja gražiais 
arkliais bei karietomis. Arba 
kodėl tas pasvalietis sziauezius 
Petras turi ir

visi žmones

užklaiiso at sipoikejos

ir davės 
turtuoliu pabūt.

■;a
ri

’!

■i

ISZ-
szaukt i ji,' kvaili! i užraszant pažadėta siela.

žino kokios dvasios mi-lis nin- j neretai, ir visi kai vienas erzi-
ko kontaplius...

Kad neiižsiiudus ir greieziau 
nustūmus nuo ranku inkyreju- 
si darba, Tamoszins, veik poTamoszins, veik po(u 
kiekvienu plaktuko tauksztMo

Kartais dirbtn- 
darbns, bet 

darbininkes 
in dirbtuve 

kad pasiėmus darba. o padirbu
sios turi atneszti.

Tas darbas neregidarus. Tos 
kurioms trūksta 
nevisuomet gauna jo, kuomet 

o kartais gauna tiek

ipa- 
ftGreit pribuvo ir Petras. Jis neduodamas net iszbaigti pra- 

in kambari, maloniai dėtos su degtino
I

jlį

Fi
I

inženges 
užklausė:

arbatos, nu
tempė Tamosziu tiesiog in pra- 

Kuo galiu patarnauti Ju- garu, kame daugybe biesu jau 
lauko ir nerimaudami klvke:

— Tu asile! Galgone! A p 
var-

visi *no jj :
Szia i icz i n s-sz 1 i u rpi i is, 11 ba - 

gas-nabagas. girt imk Ii s- valka
ta...

Nors visa tai Tamosziui buvo 
ir skaudu, te

eziau jis pakantriai lauko pro- 
ft

jimu, susiriesdamas lenkiasi ir H»e galo inkyru i 
ic..................
' gi >s

nike vis iszmeta. O kad neini- smagiai t vežiotis, 
re! ka rėžiais i

'kiūtino toliau. —- 
lardaug ka nuotu“nevido-

t urt uoli u iszgirdes, jei ne

už

isztraukes isz pastalių degtines 
buteli, apsilaižydamas po bu r-

balsiai pradeda1 n nuobodu, 
bambėti:

Kad jie nesulauktu!- 
Kokiems galams asz turiu taip 
prakaituoti ir dirbti be pasil
siu ? (Jal but 
juos pinigu pilnos kiszenes, 
asz, asz nebagas biednas ?

Jis labai neapkentė 
ypacz to...

nesulauki u .. , <

dvi to, kad pas 
o

hibai 
darbdaviu, 
milicininko su didele nosim ir 
Gilusiais akiniais. Mat tas žmo
gus atrodė

f

savo ,
keisto

Be to, 
netiko ir

jam labai baisus, 
kaip pavirszutine savo iszvaiz- 
da, taip ir užsiėmimu, 
szis asmuo dar jam 
savo burtais ar kokiu ten kito
kiu nežinomu iszmislu, ka Ta 
moszius gerai patyrė priimda
mas nuo jo lopymui batus. Jis 
mate kaip ta 
esybe kibiojo kažkokius “

” ir larszkino grandine-

nepakeneziama 
zbra-

jus” ir larszkino 
mis, net, nematytas dujas kaž
kokios maszinos pagelba, buvo 
pradėjusi leist, kurios dvoki 
tiesiog pragaro siera ir smala... 
Tamosziaus nuomone: “kas 
Dievo nors kiek bijosi, tas to- 

darbais neiižsi-kiais tamsiais 
imt u...

i

t *
Iszcziiilpes buteli, nebaigtus 

batus atbula ranka Tamoszius 
mibloszke in pa st a Ii, 
ežiu pa rėmės gi<* aiva,

ir

szia ii- 
ii idžt ur-

o kumsz- 
giliai už

simąstė. (’zia viskas kai szesze- 
lis greitai bego pro jo akis 
s u n k ils n o pa k e 1 i a m a s 
cziaus gyvenimas, ir
ežiu paloviai, ir gražios ponu 
karietos, ir daug daug ko kito... 
Ach! kaip butu gera, jei tu ba- 
goeziu visi turtai pereitu in 
muSu rankas, arba tieisiog sū

reliai in szmotoliiis 
— Ypacz tos mesz-

Ii ai ir jie...

inmigy, vi 
musztravo-

kuomet gales isz ju taip 
Dabar, tik 

nusispjaudamas, 
— Gal butu jis 
n uo t uI * llll 

tas Pasvalio sziauezius Petras 
kurs sugrobęs Tamosziu 
rankos, eme girtis, kad jau yra 
vedos, pirkęs namus ir dirbąs
net su keletą padėjėju... Nebe- 
iszl vore Tamoszius

‘ ‘ Ka i p tai! Tas ma t nu- 
provincijos sziau- 

•ziukas pralenks mane, kaunie- 
Nerimastaudamas ir

savo namus, ir 
keletą padėjėju, ir pats su žmo
na puikiausiai apsirodė?... To
kias pat juk turi rankas, kojas, 
akis, uosi, pagaliau ir galva; 
del ko asz turiu vargti ? Del ko 
asz privalėjau vesti in paezias 
Jule, o 
bus 
Juk
muose

su szvie,xvbe?
/■ Tylėk!

uesuszu-
kės: 
smurgelis
<

. t i ?! ”
kersztaudamas Petrui, s<‘ke ji 
tol, kol nepajuto nuovargio, o 
uždusęs eme dairytis, kame at- 
silsci. Besidairydamas, paste
bėjo, kad jo esama jau Laisves 
Alėjoj, visai arti to namo, ku
riame gyvena tas keistasis mi- 

i licininkas su didele
tamsiais akiniais...
moszius apie savo nuovargi už- 
mirszes, skubinos neszti savo 
darba atiduoti. Be to, jis džiau
giasi, kad gavės už batus atly
ginimą, g ‘ ‘ J
gaiš “

nosim ir
Dabar Ta-

gaiš
gales smuklėj su drau- 

kompanija” palaikyt!

jogu sutrenkė gavike! Drvsai liek ilgai
— Nedrysk 
savo žema

materijoje

byrėtu, o 
sutruktu., 
kenos ir soboliu kepures!...

Kaip butu gera, jeigu turt uo
li.sni kai liktu uba

gais, noturineziais net kuo mai
tintis, o mes, dabal tinieji sziau- 
cziai ir kriaueziai taptume po
nais, ir, būdami j u vietoj, mes, 
o ne jie paeziame 
dunakty kurpius 
t um.

Saldžiai besvajodamas apii 
‘ ‘ dangiszkus migdolus, 
mine Tamoszins, kad jam nu- 
blokszti- (batai reikėtų užbaigt. 
Ir, bežiūrėdamas in pastoli, net 
nustebo J Tai bent szposai! — 
su riko jis isz didelio jdžiaugs- 
mo. — Juk batams galvos se
nei pridėtos, o asz vis dar to- 
besedžin. Reikia skubiai neszti 
darbdaviui, kad neberustautu, 
nes jau berods ir diena iszau- 
szusi...

Jnvyniojo batus Tamoszins 
in raudona skarmalu, apsivilko 
ir iszdrože... Szalta, ledu*kru
izą taip rodos ir pliekia Tamo- 

Gatvese tam-

ft ft alsi-

Kadangi kalbamas milicinin
kas gyveno net ketvirtame na
mu aukszte, tai Tamosziui pri- 

i tamsiu karido- 
rium ir paskui lipti, anksztais 
slidžiais laiptais in virszu, ku
rie taip ir suposi po ko kojo
mis... Kuomet Tamoszins inejo 
in vidų, jis pastebėjo kaip ir 
ana syk savo darlidavi “zbra
jus” kilnojant, grandinėmis 
barszkinant ir... leidžiant pra
garu dvokianezius durnus...

Sztai, ponas... valdyto
jau, batus Jums atnesziau! — 
su pasididžiavimu pratarė Ta- 
moszi us.

Ponas atsistojo ir tylomis 
paemes batus, rengėsi juos pri- 
simieruoti. Tamoszins, norėda
mas jam padėti, vienu keliu 
priklaupė ir numovė senaji ba
la; tikrai panūdo, kad jis turi 

“valdy
bei su... piktąją dvasia! 

Mat, vietoj poniszkos kojytes, 
jis mate didelio arklio ir gana 
asztriai apkaustyta koja...

!, — pamanė, Tamo- 
Sztai kas per sutveri-

siejo i‘iti ilgu

- -VII 
reikalu ne su paprastu 
toju,”

sziui in veidą • •4

A-lha-J 
szius. — i 
mus!

Pirmiausia buvo manės 
persižegnoti, o paskui, nublosz- 
kus baitus piktajam, neatsižiu- 
rejus sprnkt pro duris lauk. 
Bet ir vėl greit susigriebė, kad, 
nepasinaudojus proga, kuri1 
pirma, o gal ir pusk utini syk 
pasitaiko —- 
protinga! Mat, gerai Tamo- 
szius atmine bobutes pasąkioji- 

kad piktosios dyasios 
kartais ir labai gausiai apdo
vanoja.... Užtai, pergalėjęs sa
vo baime ir suneręs užpakaly

*
i'1 ............ ’ -

mus,

butu tiesiog ne-

reikia,ginti!...
Pragare taip labai dvoke sie

ra, smala ir žibalu, kad net 
kvėpimas buvo sunkus... — 
Akimirksnv viskas iszuvko.• «

'Akis pravėręs Tamoszins mato 
In pati savo žema sziaucziszka 
staluka, ant jo i n va irius i ura ti
kins, neužbaigtus batus ir... la
bai smilkstanezia lempute, ku
rios stiklo pro suodžius jau ne- 
bežymejo, o juodi dūmai taip ir 
vertėsi, kai isz kamino. Prie 
durti, \ os per durnus inmato- 
ntas stovėjo tamsiais akiniais 
milicininkas ir ruseziai barėsi:

— Tu asilo! Galgone! Ap
gavike! Drysai tiek ilgai var
ginti! Tu gyvuly!..

Ta moszi us pa k ra i po
, nors dar 
su juomi 

dedasi, bot, matydamas sausai 
iMzeziulpta degtines buleli, pra
dėjo suprasti pbrgy vent us in- 
spudžius ir tvei'esi darbo, kad 
užbaigus batus ir nusikraezius 
ta sziurkszcziai baranti asmenį, 

prisapna-

Kurio ilgai nemato 
pamatyti

Bet to nuo draugo
Kaip žaidnli iii galva apturėjo.

Bu rd i ngbosis Galijotu pasi
rodo,

Su peiliu galva svecziui per- 
skriode, 

l'ž tai bausmia užmokėjo, 
Ir da galinezius kolos dienas 

k ozo jo sėdėjo,
Ir da butu lyg sziadien to

nais sėdėjas,
Kad ne sz vogė ris butu jojo 

pasigailejas.v
❖

yma juokai, 
Jnezijesi kaip 

vaikai,
X’ienas sako, ka tu snargliau 

žinai, 
Bone tu ten buvai ?

Teisybe, asz ten nebuvau, 
Nes apie tai laikraszcziuosia 

skaieziau,
() jeigu apie tai skaieziau, 

Tai vaikine ir žinau.
Ar tu viską tiki kas laik

rą s zc z i o s i a p a r a s zy t a,
Arba knygosia pritcplota?

Asz kad ir skaityti nemoku 
Ir isz t uju turiu juoku, 
Ka apie Marša posmoje

O tai vis meilioje.
Asz esmių ne kvailys 

Esmių mat valnamanys,
In nieką, netikiu, ne in rasztus, 

Ir in visokius burtus.
Tai in ka tu toip tiki — pa

sakyk,
Ba asz akyvas esmių, tai man 

iszguldyk.
Ka ežia apie tai kalbėt, sze už- 

pundysiu,
O paskui geriau iszguldysiu 

Ba kam c^e daug skaityt,
Kam daug iszmanyt.

Asz tiktai tiek žinau, 
Ka. savo akifhi matau:

Kur munszaine gera ir stiklai 
dideli,

Jog gerdamas net žmogus 
steni.

Apie pekla it kitus daigtus 
visai netikiu.

Ir isz visko, kas ant svieto 
užjuokiu.

Tai tu broliuk, kaip kokis 
gyvulis. 

Kaip žyd i szka s arklys.
Su tokiu galviju daugiau ne 

noriu kalbėti 
Turiu namon keliauti.

ejimjis in dirbtuve. Bet, kuo
met darbo yra užtektinai, dar- 
bininkes negaiszo laiko, bet 
dirba per dienas isztisai. Kuo
met vaikai pareina įsz mokyk- 

Net tie mažy-

— suriko Tumo- 
szius ir isz visu 
koja iii grindis 
teisintis ir atmink
užsiėmimą! Tu galgone! Nemo
ki net batu tinkamai pasiūti! 
Asz tau visa snuki suardvsiu! 
— 'I'ii ko atėjai ?

Nugi atlyginimo už ba- 
ramiai atsake Petras.

žibalu.
sunkus...

viskasne kokia gražia kvepa- 
iszsilaisoziusia panaite ?! 
turtingu darbdaviu na- 

ir labaiesu pastebėjos 
gražiu paneliu, kurios, visgi in 
mane mažiausio domesio neat- 

kad retkar- 
viejia 

kad,
kitai 

girdi:
sziauczjui nosis esanti 

raudona kai buro-ir

kreipe, no bent 
ežiais patylom 
sznibždedavosi, 
“tam 
didele
kas!”.. — Tiesa, Jule gera mo- 
teriszke, tankiai skalbiniais ir 
man duona uždirba, bot ji — 
nemokyta. Ir kuomet prisieina 
kas nors isz “politikos” ar 
sziaip ko gudresnio kalbeli, ji 
kožkokiu nieku pritauszkia. Be 
to, ir ranka perskaudi! Sovietu 
kraszte to nėra. Jei bolszeviki- 
joj gyveneziau, žinai, kad man 
su tavorszeziais kitaip butu! 
Ten...

Ko gi I u nori! perkir
to Tamosziaus skunda akiniuo- 
tasai žmogus.

rp

H1 X,

lūs
— Kokio atlyginimo?

(‘ik! Galėsi szesztadiepi ateiti! 
duok jam spraudau!

dar ii- 
ve I ramiai

kvietei 
prabilo

nuolaidumas

labai

I*

t

Tarne, 
1 szmesk!

Bet Tamsta 
mane, 
Petras.

Galop, Petro 
vertoji prisimint, kaip negera 
buvo kentėti, kuomet su juom 
panasziai darbdaviai pasielg
davo. Kad gi iszskhiidžius ne
malonius prisiminimus, jis isz- 
Irauke isz kiszenes pinigine ir 
omo skaityti litus, kuriu butą 
daug; teeziau J’amosziui rodo
si, kad dar vis maža ir norėjosi 
daugiau. Akiniuotas biosas jam 
atneszo antra pinigine, dar sto
resne, bet Tamosziui norėjosi 
ir dar daugiau, ir juo jis pinigu 
daugiau turėjo, juo labiau ju

ir akis prasiszluostės 
gerai nenuvokė kas

galva‘

Aa! Nugi asz noriu, kad skaicziu padidinti troszko.
Tamstos malonybe, padarytu
mėte mano turtuoliu!

— Gerai, akiniuotasai atsa
ke. Tik atmink, kad už tai pri
valėsi man savo duszia atiduo
ti! Pakol gaidžiai nepragydo, 
eik sztai ir pasiraszyk szia su
imti, kad duszia pavedi man!

. ’— Ponas valdytojau! — 
nužemintu balsu tarė Tamo- 
szius, asiminkite, kad priimda
mas batus lopyti, irgi jokios su
tarties nedariau ir negavau už- 
mokesnio in prieki. Pirma pa
darykite iria ne turtingu, o du
szia jums bus užtikrinta.

— Na, gerai, 
niuotasai ir, ėmėsi tvarkyti sa
vuosius ” 
ta ”
liais vertėsi dvokiantys durnai.

Kuomet durnai prasiskleidė, 
l’amos^ius pastebėjo, kad jis 
.jau ne sziauezius . ir ne Tamo- 
szjus, o kažkoks puikiais ru
bais pasipupszes ir aukso.gran- 
dipeli prie krutinės turis po
nas. Sėdėjo jis minksztoj keflej 
prie didelio stalo- Du b;|ltomis 
pi rszt Ina itemis ta rna i pad a vi - 
nėjo jam.valgius ir žemai (nusi
lenkdami kalbėjo: “in sveikata

Patiekė

sutiko a ki

zbrajus” 
pypke”, isz kurios kamuo-

bei rukvti

lenkdami kalbėjo: 
Jusu szviesj’bel” 
jam tarnai, didele lekszJe jau
tienos me^os su agurkais, pas
kui atnesze kepta žasi su obuo
liais, kiek palukėje 
rūkytos kiaulienos kumpi su 
krienais, po jos davė kpft^es su 
sviestu, paskui kiauszinienes 
su žąsies taukais ir d/tr viso
kiu kitu valgiu, kuriu ne pava- 
diidmu Tgiiąoszįus nežinojo. 
Ąk kas per turtingumas! Ir 
kaip‘visa tai mandagiai, poli- 
tiszkai patiekiama!

rr Tamoszius visko kimszo
"i

vėl gerai

Vakare, susilaukė Tamoszins 
ir banjos žmonos, kuri buvo ir 
graži, ir kvepalais iszsilaiscziu- 
sį, net iszsipiidravusi! 
Tamosziui tiko jos raudoni ru
bai !...

Nors taip daug 
teeziau, sulaukės nakties, 
moszius užmigti negalėjo. Jam 
baisu buvo, kad kas pinigu ne- 
isznesztu! — “Nueitum bent 
tu, — tarė jis savo gražuoliu, — 
ju padabot.”

Visa nakti 
betikrindarnas ar dože su pini
gais czielybej... Ryto sulaukus, 

ruosztis bažnyczion, 
nes buvo iszkilminga szvente. 
O kaip jis nulindo prisižiūrė
jęs, kad ežia bažnyczioj visi 
laikoma lygiais ir.noru skirtu; 
mo! Pgmokslįninkas ir tas lyg 
tyczia primine, kad turtuoliui 
mirus, jo kūnas vistiek auksu 
nebus apkasaipas, bot laidoja
mas tokioj pat pilkojoj žomelej, 
k^iip ir visu kitu...

Toji lygybe Tamosziui tiek 
sziandiena inky rojo, kad koktu 
darosi. Malda ir ta nesisekė, 
nes visos mintys buvo nukreip
tos in pilna pinigu dože, va
gius ir gražuole žmona... Ypacz 
nesmagu darosi jam prisimi
nus, kad savo siela yra velniui 
pažadėjęs!

Isz bažnyczios gryžta nusi
minęs ir inpykes. Ta norima 
norėtu jis nors garsia savo dai
na iszsklaidyli, kaip ir pirma 
darydavo, bet vos tik eidamas 
gatve suriks, kaip szast tvark
darys ir liepie nustoti, pastebė
damas dar, kad tik sziauc^iai 
gatvėse dainuoja...

Vos atsiszliejus Tamosziui 
in purviug žydelio prieangi/

' . ‘ / : ' ’ 1 , !l '" . U 1 i ■

reikėjo

Y pacz

viso turėjo,
Ta-

jis persibaladojo

Jau tik žmogų
Jeigu vyrai g

lu ir tie dirba, 
ežiai, kurie dar mokyklon nei
na, ir jie dirba, kiek tiktai isz* 
gali. Bet ir sujungtomis spė
komis nedaug ko atsiekiama, 
dažniausiai pelnas yra 
mažas.

Aplinkybes, kuriose tokio 
naminiai darbai atsiranda, ne- 
visuome yra prielankios. Žmo
nes nenori dėvėti okin rubn ir 
puoszti namus tokiomis gėlo
mis, kurios daromos susigrū
dusiuose kambariuose. Jie ne
nori vilkti savo vaikus tais ru
bais kuriuos kiti vaikai siuvo, 
kartais tokiuose kambariuos© 
kur buvo sergantieji, ir kur 

nežinomi

■f

'f 
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apie kuri tiek daug 
vo...

Tamoszins, matyda
mas in va irius ponus ar ponias, 
niekam nepavydi ir nokersz- 
tauja. Nesiskundžia ir savo li
kimu, nes suprato, 
vargai ir nelaimia — 
isz girtuoklystes 
pasirengęs yra
svaigalus vartojęs!

Paulius Guga.

Da ba r

paeina, 
mest i

kad visi 
veik vien

ir pats

Skaitykite “Saule”
ST

EMIGRACIJOS REIKA
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

C Gerbiamieji, kurie manot keliauti s 
Jin Lietuva szia vasara, tai nepra- >
< leiskite tqip puikios progos bet <
>tuoj naudbkites jp. S
? Amerikos Valdžia užgyre nauja c 
Jinstatyma kuriuomi rementis kiek J 
J vienam svotimszaliui gyvenan- J 
C ežiam Amerikoje yra leidžiama J 
> aplankyti savo szali, gimines ir S 
c laike metu sugryžti in Amerika c 
i be kljucziu. IszvaŽiuojanticms in 1 
/savo ’tėvyne Amerikos Valdžia / 
Ciszduoda tam tikrus liudijimus, < 
S kad jis ar ji gal^s gryžti adgal ir >
< nereikalaus ju pąąkaityti prie nu- c
'įstatytos kvotos, skąitliaus atva- J 
/žiuojanezi in s^ia szali. <
J Pasiuncziu pinigus in visas < 
Sszalis pigiausiai, parūpinu paspor- $ 
ctusį padarom Aildavltus ir atsa- c 
Skaricziai priruoszium kelionėn. >
itus; padarom 
<1 ' .
/Keliauninkus pasitinkam stotyse 
?New Yorke; sut^lkium nakvyne, 
/nes užlaikoin savę vies&buti. 
j r ■ ■' *. ,1‘ :: 
/pažymėdamas isz kur ir kur nori
W . J i. » ■

Yorke; suteikiam nakvyne,
I

Reikalauk Laivakorcaiu kainos,

važiuoti.

George J. Bartaszius
488 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N.Y.
T" ™ ’• r
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ROYAL MAIL
TIESOS 1N HAMBURGĄ 

Parankios Konakcijos in Lietuva 
ORBITĄ Sept. 20 ir Novan*. S 
ORCA ..................... Octoberio 4
QHIO.............

i " *

Privatiszki kambarai. 
valgis. Mancįi^gas Patarnavimas.
Del informacijos k.reipkites pas 
vatini Jtffenū ąrbg tiesog pa#

Tb« RoyiM SAaain Packet Co.
Sandęrgon & Son, .Inę. Ągentg, .

ORCA
. . Sept. 6 ir Oct. 8

f « BROADWAY,.

Geriausia

NEW YORK,

oras ir szviesa yra 
dalykai.

Isz priežasties ilgu valandų, 
mažu algų, darbu insibriovimo 
iu namus, priverstino darbo 
vaikams ir nesam tariu darbo 
aplinkybin, daug invairiu bu* 
du sureguliavimui namu darbd 
buvo iszmeginta.

Deszimts valstyliiu — nik 
nois, Indiana, Maryland, Mas* 
sacliusetts, Michigan, Missouri 
New York, Ohio, Pennsylvania 
Tennessee <— užgynė neku* 
riuos namu darbus. Apart to< 
Connecticut, New Jersey ig 
Wisconsin valstybių instaty-* 
mat reikalauja nekuriu reika* 
lavimu, kuriuos turi iszpildyti 
visi tie dirbanti namie. Abel* 
nai, tie reikalavimai yra: szva« 
rūmas, užtektinai szviesos ii* 
ventilacija, ir apsaugojimas 
nuo užkrecziamu ligų.

Bet i$z prityrimo yra žino
ma, kad szie reguliavimai 
Jungtinėse Valstybėse nėra 
pildomi, Ir, nežiūrint to susis- 
tatymo, kad namu darbas daug 
kenkia industrijai, insibriauna 
in szeiinynini gvenima, naiki
na darbininku
nok jis kol kas nėra 
panaikinamas.

Anglijoje ir Austrijoje buvo 
mėginama 
darba nustatant tam tikra al
gos minima. Tas pats buvo ne
senai padarytas musu 
Wisconsine.

sveikata, Vie
vis i szka i

reguliuoti namu

SZillv

Tas eksperimen
tas pavyko Anglijoje ir A nst r i 
joje. Dabar žiūrima kaip jam 
seksis Wisconsine.

—Foreign language Infor. Servtc*.

«

I

PUIKI MALDA-KNYGELB 
“ANIOLAS SARGAS”

Visos roikaliagoe maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikini. apdaryta minkaatais 
aknrinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimn tiktai R1JM).

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAMANOY CITY, PA.
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SAULE

ŽINIOS VIETINES.

svta

—■ Nedėlios vakaru prasi
deda žydu nauji metai.

— Suimtoje auksinis jubi■ 
lojus ponstvos Zablackn.

Pottsvilles sūdo perklau- 
.‘103 kandidatai nut citi

zens popierių Kandidatai buvo 
kimia isz visu daliu Europos.

— Juozas Steponaviezins, 
423 Markei ulyczios, likos su
žeistas Bukinanti) kasyklosia 
keldamas sunku propa.

I i kos 
moterystes*

— Seredojt* likos suriszti 
mazgu moterystes* Petronėle 
Aidukaiczinte su Juozu Žilins
ku Liet n viszkoje bažn vežioję.

- Szi Panedeli iszkeliau- 
in (’hieaga ant apsigyveni-na

mo pons'tva Bekerevicziai. Mi- 
liauekai iszkeliaus po pirmam.

— Badai probibicijos szni- 
pai, terp kuriu yra keli Lietu- 

sznipineja 
nesuvnos

po miestą ar 
samogonku ir 

Kelios nio1<‘reh‘s

V(‘l, 
kur 
iniinszaines. 
papuolė iii beda.

Juozas Dis^ris isz Tren- 
sužeist astono likos sužeistas in ranka 

|M»r szmota anglies Park Place 
kaxvklosia. Gvdo>i namie.

P tarnvk 
kas\ klosią likos baisei

() va k a ra Si Iii
niDiio 
apdegintas per eksplozije gazo 
Stanislovas Mrng, Lenkas, gy
venantis po 423 W. Maple lily- 
ežios. Nelaimingas žmogus Ii 
kos nuvežtas Asldando Ii 
gonbnti kur neužilgio mirė bai 
siosia kankesia. A’elionis turėjo 
apie 48 melus, paliko dideliam 
nidindimia paezia ir penkis 
vaikus. Laidui lives atsibus Su
tintos ryta Lenkiszkoje hažny- 
czioje >u pamaldomis.

m

Didelis Balius!!
Paminėjimui 36 metu sukak
tuvių Sz. Juozapo Parapijos 

Mahanoy ('ity, I*a.

UTARNINKE 30 Rugsėjo.
Parapijos Saleje.

600 W. Mahanoy Avė.

Prasidės 8 valanda vakare. 
Grajis La-Mar Orkestrą.

Inžanga Vyrams.............. 50c.
Moterems ir Merginoms 25c.
Vaikams............................. 10c.

ANT PARDAVIMO.
* rn Iii ii-Tuszcziiis lotas lot) pe< 

gio 20 pėdu ploezio, randasi St. 
Clair, tinkama ir graži vieta 
del pastatymo namo. Atsiszau- 
kit ant adreso.

Jonas Stasukevicziiis
72.3 E. Mahanoy Avė. 

Mahanoy ('it v, Pa.
• •

ANT PARDAVIMO.

t.KO

7O‘»

Grosyriu sztoras ir bnezerne 
f)nt AV. Centre St. Mahanoy 
City, Pa. Biznis gerai iszdirb- 
tas, tarpe visokiu tautu žmo
nių. Galima pirkti ir su namu 
ar be namo. Kreipkitės in

Saules” ofisą. (t.824 A
namo.

ofisą.

ANT PARDAVIMO

I t

Dubeltavas inurvt 
visais

as
intaisymais,

Isz Shenandoah, Pa.

K azi m i eras N a ru so v i- 
ezins, 56 metu, gyvenantis po 
112 AVY Laurel ulvezios, likos 
pavojingai sužeistas Ringtone 
per truki, 
darbo ir ėjo geležinkeliu kada 
ji trūkis pagavo. Likos nuvež
tas Ashlando ligonbuti kur 
daktarai nesi!iki 
nuo mirties.

Žmogelis jeszkojo

ji iszgelbet

Brooklyn, N. Y. — 
dienomis iszvyko Paryžiun p. 
Jonas Pautienius, 
menesiai atgal buvo atvykęs 
Amerikon. Jisai nori atieszko- 
ti turtą savo mirusio bfolio, 
kunigo S. Pautieniaus, kuris 
paliko apie $80,000 turto ir vi
sa. užrasze kardinolui. Del szi- 
to ir užvesta bvla.

— Dainininko Karuzo nasz- 
Joi g+ime duktė.
nuo Karuzo. Su savo antrur vy
ru, kapitonu Ingram, 
pyko ir persiskyrė,

Sziomis | AKULOREI IR LIETUVISŽ- 
KAS SIUNTINIS.

>Ajį
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kuris keli

Ji viena turi

5*^h

Nosiderosiii ba 
ir galiu 

man

/
;>X;’

•z-'

3

s

V’^

Mount Carmel, Pa. — Juozas 
Buezinskas, isz nežinomos prie
žasties nupuolė t repais žemyn 
pavojingai susižeisdnmas gal
va ir szona. Likos nuvežtas in 
Ashlamlo ligohbnti.

Tamaqua, Pa. — Petras Ger- 
i n* v i ežius likos arosztavotas už 
pavogimu pinigu ir daugeli ki
tokiu daigiu isz AVilliam Penu K
hotelio. Palicije visus daigins 
surado ir sugražino loenininkui 

mažus daig-iszskirianl kelis 
Ills.

Lietuvei malszei gyvena 
sutikime, bet randasi ezio- 

gyvulisz- 
“ inteli- 

prisidangysle skrais-

ir sutiKime, net randasi 
nais ir tokiu ka turi 
kils budus ir lai novos 
d želi t a i 
te veidmainių ir ipokrezijos.

('zionait inis bravoras li- 
pardiiotas del Pottsvilk 

speknlanln. Ka mano padaryti 
>n tnom turtu lai da negirdėta.

— Rex.

k os

1 t

‘S

pers i skyrė SU
po trumpai Ii

kaipo gero

Luzerne, Pa. f Nedelioje, 14 
Seplemberio 
sziuom svietu 
gai uždegimo planeziu Juozas 
Makeviezius, 57 metu amžiaus. 
A’elionis buvo žinomas ezionai- 
I ineje aplinkinėje
budo žmogus ir rnvlotas nuo vi
su kurie turėjo su juom pažin
ti. Paliko dukteria Magdalena 
gy veiianczia po 253 Walnut 
ulyczios. Palaidotas su bažny
tinėms apeigomis, ant kuriu 
dalybavo daug žmoniii.

Baltimore, Md. — 19-kos 
metu Stasis Zorauskas tapo a- 
resztnotas buk pavogimu laik
rodėlio ir pinigu nuo Kamerio 
A’. M. C. A. name.

(latvokaris butu perva-
Teroso Veiickauskiuto,zia ves

.‘> metu mrgaite, bet ji užsika
bino ant priekiniu dratu.

Philadelphia. - Juozas Ba- 
nevicziiis, 21 metu, gyvenantis 
aut Broadway ir Bulson ulv- • • 
ežiu, t’amdene, likos aresztavo- 
tas už bandymą nusižudyti, pa
leisdamas du szuvius iii galva, 
bet nepataikė. Juozukas susi
barė su tėvais ir norėjo jiems 
atkerszyti per
Dabai; gales atsėsti 
nžmanimo kak’jime.

nusiszovima.
nuo savo

szvarei užlaikytas o 
bro- 
turi

Dayton, Ohio. — Darbai pas 
mus eina ir smagu gyventi, nes 
miestas 
terp Lietuviu sutikimas
liszkas. A’ra ir tokiu ka 
po dvi stabas, tiktai reikalinga 
ezionais keliolika musu biznie
rių kaip buczrio, sztorninku ir 
duonkepiu.
kad p. Baltruviene kada susto
tu, nes neknrios moterėles la
bai iždvko.

Neproszali butu,

ji susi
liet dran

gai mano, kad dnkterei gimus, 
pora vėl susitaikys.

— Laivu ‘‘Columbus” isz- 
laukiancziu Rugsėjo 20 d. isz- 
važinoja. Lietuvon gerai žino
mas Maspetho vertelga, Juo
zas Matulis su savo moteria, 

an- 
giminos Lietuvoje.

pp. Maeziuliai 
mano neilgai (rukus vėl 
t i Amerikon.

— Musu daininiykas Jonas 
Butėnas jau gryžta Amerikon 
isz 
Paryžiaus laivu

n

ka 
Asz esmių 
o mat isz-
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Columbus

Matulis su savo moteria
Ona. ir dukrele Alena, aplr.zi

Pas aukspri in Kauna atėjo 
prastas gaspadorelis isz kaimo 
užklausdamas:

Ponuli norocziati pirkti 
sau n kuloriu s.
turiu užtektinai litu 
užmokėti, tiktai duokie 
kanuoge.riansius.

— Ar tamista trumparegis 
ar ilga regi s?

— Asz to nesuprantu 
jus porina t! - - - - 
siuntinis irt tarvba
rinktas siuntinis ant teip dide
le dinsto iszrodo 
a k ui ore is.

— .Iszbandysiu kėlės poras. 
— ICupczius paduodamas akn- 
1 ori u s atidaro knyga ir klauso: 

gali tamista

geriau sur>

:įb' '

kvti savo 
Kaip girdėti,

r>

Italijos. Jisai isžplauke isz 
“Lafayette” 

Rugsėjo 13 d. ir ketina pasiek
ti New A’orka apie Rugsėjo.

Gerai žinomas 
biznierius

lietu
vis Biznierius saliimininkas, 
nozapas Valaitis, 46 motu 

venos 
si m i re 
dot a s 
Rugsėjo 22 d. nuo 
ryto, isz kun. Remeikos bažny- 
ezios.

»gy-
2196 Phishing Ave., pa-
Kugsojo 17 d. Buvo lai-

Kal va rijos kapinėse,
10 vai. isz

Sekanti lietuvei vedasi:
Constantino Campo (svetim

tautis), isz Chicago, III., su 
Eva Gudzinskiute, 
St.

.Joseph Karulis, !4 Seeley St. 
su A’era (’ieebonowski, 193 St.

Chicago, 
262 Eront

Donora, Pa. — Draugyste 
szvento A’inctmto kuri užsidėjo 
1904 mete, atidarė savo puiku 
kliubriiimi, terp antros ir tre- 
ezios ulyczios. Szitoji draugys
te mil-žiniszkai anga ir dabar 
duoda proga visiems in jaja 

nes kliubo ruimai 
yra puikiu intaisyli su visokeis 
pasilinksminimais del senu ir 
jaunu sąnariu. Draugystes le- 
byre valdyba ’susideda isz pir
mininko Anta.i)o Launinkonio; 
raszt i n i n kas 

finalini

proga 
užsiraszyt,

|<az.
raszt įninkąs 

pas kuriuos ga-

Malusevi-
ežius;
.Juozas Mickuj 
lite dasiklaustt ant kokiu iszlv- 

piasilikti sanareis<»‘ll11
szios draugavus ir naudotis isz
kliubo ruimu.

galit e

Scranton, Pa. —
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skaityti ?

— Ne! — atsako gaspado-r>

relis.
Na, tai iszbandysiu ki- 

<) dabar kaip ?tokes - -
Negaliu! - - - -
O ar su nuoga akia per-

skaitysi ?
— Irgi negaliu, 

esmių mokytu ir nemoku skai
tyt ne raszyt, tiktai pasiraszau 
su ženklu krvžiniiR szvėnto -,- -

• 4

Man nereiko aknlorin del skai
tymo, tiktai del parcyjos, ba 
esmių iszriuktas anty^iuntinio 
in taryba!---- -- -MOr*

ba asz no

t

f JP1 'ilMF

JUOKAI.

NĘ STACZIOKAS.

Jau maji nubodo vaiksztineti 
tiek kartu pas iavo, kad ati
duotume) pinigus.

Skali n1)) kas:
jr man nubodo tas lamistos at
silankymas, nes ne esmių folds 
stpcziokas, kad apie 
boti.

Po t eisvbei

• skola* kal

Nztai yra ilgia uses
I aniĮios, Ploridos, a:h myliu ilgio, o kuri

r i t

Pagautas 
per szuvi kuris per greitai isz- 
szovo laike darbo kasi klosią 
Ontario, Viktoris A.ntanaviezo 
likos baisei sužeistas, jog 
trumpa laiko mirė.

ANT PARDAVIMO.

III

NE TEIP.

Dubeltava.s bizniavus mimas, 
tinkamas del bile kotkio biznio. 
Ant AV. Coal St., Slįenandoah, 
Pa. Dideli ruimai su visais in- 
taisvmais. 
imsią ii.

Parsiduois visas ar 
(78

A — 'Tu sakei kad h’, yra 
bagetas

B: ---
)

Tai brolyti ne teip pa
sakiau; asz pasakiau tik tiek, 

, ne-

namas 
su visais intaisymais, galite 
pigei pirkti nes loeniiiinkni jis 
per didelis.

S. J. Kasulin
426 Allen St.

AV. Hazleton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Naujas 6 miniu 
skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
te nnt adreso (t.f.

317 E. Pine St., 
Mahanoy (1ity, Pa.

ANT PARDAVIMO
Namai S^tnandori, po No. 

26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir

namas su 
ir kitokios

27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso. (t.f.

U 
I 4 J. F. Bradley

25 S. White St.

Jg. Kiguolis
839 AV. (Vial St., 

Shenandoah, Pa.
ANT RANDO'S.

sako 
mokvtis

Parapijos veikalai ir ei
na gana gerai tiktai gaila kad 
vaikuezius nemokina lietuviSz- 
kos kalbos, nes klebonas 
kam ezo lietuviszkai
ir skaityt, iszmeskite lietuvisz- 
kus laikraszczius isz st ubu o 
pratinkite tėvus skaityti ang- 
liszkai, nes ir teip lietuviu kal
ba dings. Laike 40 valandų 
pamaldų suvažiavo vieni sve- 
timtautiszki kunigai tai žmo
nis negalėjo prieit prie spavied 
nes, ypatingai senesni o ir ne
suprato angliszku pamokslu. 
Iszejo isz bažnyczios rugojo vi- 

Tas pats dedasi ir su viso-
keis pasilinksminimais — vis
kas angliszkai. Dabar žmonis 
sako, kam mums liotuviszka 
parapije, jeigu viskas atsibu- 
na angliszkai. Paskalai eina 
buk žmonis, spirosi tikrai lic- 
tuviszko kunigo o ne ous-aner-

si.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pedirdidu-
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros, durys 
su nauju bankiniu namu, Ą’eop- 

Randa npper-
Atsiszaukitc tuojau 

---------.-b \

les Trust Co. 
brangi, 
pas

(t.f.)

tinkamas del

W. Ze t a tiška
N. Lchigh ^it.
Frackville, ’Pa.

or>■M

PARSIDUODA FARMA.

Szi m to a k ori u farma, 
arklei, karve, daugybo visžtu,\ 
geras tvartas. Gera 8 ru|įmu 
stuba, bėgantis vanduo. Visos 
naujausios mados 
Parsiduos pigei.

; Mrs. A. V. Brill ' 
į Quakako, Pa.

’arba pa

o gori

inaszhios.
(O.3

s: k

H. Martin \
710 E. Mahanov St. >

ILGĮAUSES TILTAS ANT SVIETO.
■ i s ;
S S11CZCI

opom kainas tilta

t uju miestu. Apie 20 metu adgal (
ji darbu, bet užėjus karei darbas likos

ant svieto kuris randasi terp Si. Pelersbnrgo ir 
kelioms terpliną aiilomobiliaim ■ > • > 

• >• > ni\ les
leorge Gandy (kurie pavei ksla czioii matome) pradėjo ta-

pertrauktas, bet 1022 meta vela ir dabarprasidėjo

*4

pasekmingai likos užbaigt: ls.

r

tLSX,

£

BELGIJOS DĖKINGUMO ATMINTIS.

* *•
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r
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PASILIKS REDAKTO-

į .4^

t O
J

IKzis puikus stovylas likos 
re, Pranei įoi, kaipo at mini is < 
svivt i nes ka ros.

pu st u I y t s Į H* r I m ‘ I
II zle k i u mmio

l»
•**

pa y ial I »;i
i j'1 I .<■ I! a\’ 

laike

I

RIAUS PATI.
I ‘ana A uita I lamrosh. dūkto 

vado Simponijos orkestrus 
\cw Yorke, isztekes už Rober
to Littell redaktorius ezionaiti- 
nio laikra>zczio. Ji jj yra anūke 
buvusio prezidento 
1 ijn Blaino.
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jog jis turi daugiau aukso 
gu proto.

PASIKALBĖJIMAS.

kaip ta i 
vargonus; 
joju.

Kad tu kūmute žinotum 
mano Agute mėgsta 
; ne nesitraukia nuone

—* Jaign j i ji mėgsta tai 
kam teip nomielaszirdingai tai- 
s#es dumples teip spaudo ?

J. M. THOMAS 
i Kontraktoriua ir Budavotojaa 

336 ,W. Mahanoy Avė., Mahanoy City
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MARINEI KAREIVIAI ANT METINIU MANEVRU.
Trys I iikstanezei mariniu kareiviu (Marine Corp-,) po kamamla

t elia i>laiko metines manevras Sharpslmrge, Md., kur perstatis muszi, koki>
Ta ja diena ket i na su važi not in tennis apie .50,1)00 ypat u pamatyt tf p

j
I

generolo \\ i 11 iams, 
atsibuvo laike 

o muszio.namines kari »S.

<1

''4-1*

Philadelphia.

♦

—to

BALTIMORE PAGARBINO LA FAYETTA.

£ HMĮUSMĖIM

Duodu proko ant višokiti darbu
Vnct.litilr n n cat-n i J iv» n viniiiii tinivin iv nn.

kurisPaveikslas parodo atidengima stovylo La- Fayetto 
randasi Washington Parko, Baltimoreie. Prezidentas (’oolitine

F

>

Ana diena 
atsibuvo peržiūrėjimas naujo 
statomo tilto terp Pliiladelphi- 
jos ir New Jersey per tilto ka- 
nisorius. Yra lai ilgianses til
tas ant svieto kuris sujungs 

Pennsylvanija ir 
Nykurio sanai'ci 

kamisijos negalėjo perojt per ♦ ill* • • -•

svieto 
Iv i valstijos 
Now Jersev.




