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1SZ AMERIKOS
NEGALĖJO GAUTI GERO 

ALAUS — NUSIŽUDĖ.
Philadelphia. — Laike sliect- 

vos kuria laike koroneris, bu
dintojai pripažino buk prie- 
žaste del ko Sera pinas Yenger, 
65 metu atėmė sau gyvasti per 
pasikorimu buvo ta, kad žmo
gelis buvo labai nusiminęs kad 
negalėjo gauti gero alaus. Yen- 
gėris kitados buvuo darbinin
ku bravore ir buvo pripratęs 
prie alaus.. Senukas pasikorė 
skiepe kur jojo kana užtiko pa
ti ir pasiszaukiis kaimynus in 
pagialba lavona nupjovė.
PASIRENGINEJA IN AM

ŽINA KELIONE.
.1 uozas

nori Imti užtikrintu, 
moterių palaidos 

ateis paskil
gy veninio.

NASZLE ATIDAVĖ SENA 
PEOZIU SU 4600 DOLE- 

REIS.
Anu 

("on way,

lirbt i

Spencer, W. Va. - 
Wavne 
jog ji ir jojo 
prigulinezei kada
tino valanda juju 
Ana diena Juozas užbaigė dirb- 
ti du grabus isz medžio kuris 
augo prie namo. Grabai yra 
puikei padirbti ir geresni ne 
kaip grabeliai parduoda.

Waym* leipgi baigė <
akmenini \ la kuris svėrė *
du tonu, kuri palieps pastatyti 
ant savo kapo. Turi jisai 80 me
tu amžiaus ir da yra drūtu se
neliu.
TIK MOTERISZKES KERSZ- 

TAS GALĖJO TAI PA
DARYTI.

Pittsburgh, Pa.
rado Joną LagiaT T>2“ metu, 
kambarije po 18 J’iinuel St., ku
rio gerkle buvo perpjauta nuo 
ausies lyg ausies, rodos kad ta
me darbo buvo panaudotas 

Zudintojas 
jokio’ pedsakio paskui 
paliko. Nekurie budintojai 
ko, buk kėlės valandas 
suradimą lavono, jojo kamba
rije lankosi kokia tai jauna pa
togi mergina kurios palicije 
dabar jeszko ir yra tosios nuo
mones kad tai jiji turėjo Litgia 
nužudvti.

EKSPLOZIJE ANT KA- 
RISZKO LAIVO.

Norfolk, Va.
kariszku Ameri- 

koniszku laivu, ant laivo 'fron
ton kilo eksplozije dideles ar
mijos, kurioje žuvo szeszi ka
reiviai, o daugeli sužeido. Val
džia veda rusta sliectva isz 
kokios priežasties eksplozije 
kilo. Septyni isz sužeistu ir ap
degintu mirė ligonhuteje ve-

Beac<m, N. Y. — Ana iiena 
Marga rietą ("on way, naszle, 
aplaike masznukia su pinigais, 
kuriuos surado senam pecziuje, 

t kuri padovanojo savo kaimy
nui. Motere apie pinigus nieko 
nežinojo buk radosi pecziuje. 
Juozas Deeh, kaimynas, ku
riam peeziuka padovanojo, bu
vo ant liek teisingu, jog pini
gus sugražino naszlei. Viso bu
vo apie 4600 doleriu bumasz- 
koms.

Pinigus paslėpė josios vyras 
kuris staigai mirė neiszreiksz- 
damas slaptybes, 
viu naszle buvo 
parduot nekurinos 
idant užmokėti graboriui. No
rėjo parduot maža peeziuka, 
bet niekas nenorėjo pirkti, ant 
galo padovanojo ji kaimynui 
Deeh už prigialbejiipa jai isz- 
neszti rakandus.

Kada atnesze 
mo, pradėjo ji czystyt ir neti
kėtinai užtiko pundą bumasz- 
ku krepsziu’kije, 
nunesze naszlei, 
romis padekavojo savo kaimy
nui, nes namie neturėjo ne do
lerio, ir nežinojo kokiu budu 
iszmaitvs save ir keturis mažus • 1
vaikus.

Po laidotu- 
priversta isz- 

rakandus

peeziuka na-

kuri tuojaus 
kuri su asza-

Patiri je
už biblija, 
savo kai-

darbo buvo 
asztrus kirvukas.

ke manevru

save ne
su- 

priesz

Panedeli lai

rusta 
priežast ies

vius pradėjo 
užklupinet ir
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KINIECZIU REPUBLIKOS FLOTA, -i KOKI GYVENTOJAI TOKI IR JU GINKLAI.
jieji niekuom

a

Kinai yra alsilikia užpakalije kitu'tautu szimtns metu. Nesirūpina jieji nieKUOm o 
virszininkai bile Imi isz ko hipt ant savo naudos. Teip ir su ju ginklais sziandienineje nami
nėje karėjo. Paveikslas parodo kokia flota luri Kinczikai. Ant seno kanaliuio laivelio pagul
dė dvi-coline armotelia kuria prikimsza vinimis ir sena geležiu kaip už Kolumbo laiku, ir
piszkina, jeigu yra in ka o priek tam jeigu lietus neužgesina knato.

DARAKTORKA

Grand Rapid 
bertas Ryke, 
“ l lappy

tines puoiiKines 
pana Molly Flemin 
Žudinsta iszpilde i 
mokslas pasibaigė, o vaikai bu
vo nueja vos 
nuo mokslaines.

ISZ LIETUVOSNUŽUDĖ
KAD UŽ JOJO NETEKEJO.

s, Mieli. — Pa
žinomas kaipo

’’ dirbdamas garadžiu- 
nužude daraiktorka czionai- 

publikim mokslaines 
ig, 23 
tada,

met u. 
kada

keliolika mast u
Žadintojas

ISZBEGO SU PINIGAIS PO 
SZLIUBO.

Kaunas. Sziomis

UGNIS PADARE DAUG 
BLEDES.

Sziauliai. (“Vien.
Isz Visu Szaliu

” kor.) — 
27 Rugsėjo nakti invyko Sziau- 
1 iuose gaisras; sudegė 
Vladimiru budinkas, 
vienaiho gale gyveno žmones, 
o antrame buvo kute 
rios buvo szienas.
narnamas niekas isz ten gyven
toju nejuto ir butu pastarieji 
sudegė, jeigu tik neimtu buvę 
pažadinti. Degimo metu buvo 
apszviestas visas miestas. Vė
jui ncszant, kiti namai netoli 
stovintieji neužsidege.

d i del is 
kuriame

ant ku- 
l’žsidegus

Gais
rininkai atvyko pervelai ir ka- 

sziojedangi jie neiszlavinti 
srityje, tai ju veikimas atrodė 
nesumanus ii’ lyg dar primiti- 
vus. Bet bendrai imant, sten
gėsi, kiek ingaledami. Žmonių 
nesudegė. Sudegė tik isz gyvu
liu, kaip karve, etc.

Ta paezia nakti
kams dirbantiems odų fabriko- 
je Frenkelis (savininkas to fa
briko) iszkele dideli balių 
ryszy su žmonos atvykimu isž 
Vokietijos. Puotos dalyviai to
kiu savininko szirdingumu bu
vo labai patenkinti.

darbinin-

Teip

KRUVINI MUSZIAI TERP 
KINCZIKU IR FILIPI- 

NIECZIU.
Manila, Filipinai.

Filipinų ir Kincziku kilo tau- 
tiszka neapykanta ir isz tos 
priežasties 'kilo kruvini mai- 
szaczei. Keturi Kinczikai likos 
užmuszti ir daug sužeista. My
ne Filipiniecziu sudaužė szim- 
ta sztoru. Apie trys szimtai Fi
lipiniecziu likos aresztavota.

Muszei nepaliauna,
szimtai palicijantu iszskirent 
vietines konstabulerijos -likos 
iszszaūkta ant apmalszinimo 
maisztįninku. Filipinams už
drausta eiti in Kincziku dali 
miesto kuri patrulioja palicijo 
diena ir nakti.
VAGYS SURIKO “UGNIS!” 

— 29 PRAŽUVO.
Atėnai, Graikije.

Penki

saMOTERE PANESZE DAUG 
VARGO.

Dragoniai (kaimas), Smil
gių vals. (“Vienybes” kor.) 
— Rugsėjo 26 d. perkūnas už
degė kute Juozienės Kleveckie- 
nes. Buvo užėjus baisi 
su griausmu, ir trenkus perkū
nui, akimirkos liepsnos apeme 
kute arba tvarta ir viskas su
degė; suylege ir pora peniuksz- 
liu kiaulių. Tuotarpu - Klevic- 
kiene buvo iszejus laukan linu 
rauti. Vargszei jau kelinta be
da eiles! Pernai mirė jos vyras, 
szimet mirė 15 metu sūnūs. 
Prie to in kolonijas iszejus'nr- 
ki iszsidalinus, reikia triobas 
statyti. Dabar vėl nelaime.
KRATA PAS KOMUNISTUS.

Kaunas. — Teko sužinoti, 
kad sziomis dienomis .politi
nes policijos padaryta keletas 
kratų pas invairius 
mus priesz valstybiniame vei
kime asmenis 
Mažeikiuose.

Laike kratų rasta komunis
tines literatūros, susiraszineji- 
mu su Rusijos komunistais ir 
kitos medžiagos.
aresztuota .12 asmenų 
kiuose 7 Kauno 
rasta literatūros, spausdintos 
Varszavoj ir isz ten atgaben
tos Kaunan.
PANASZEI KAIP UŽ ISZ- 
PANISZKOS INKVIZICIJOS

Mažeikiai.

(“Vienybes
ri k sma

— \ agys 
norėdami pasinaudoti isz sumi- 
szimo koki norėjo sukelti per 

“ugnis!” krutamuju 
paveikslu teatrelije, idant po
tam galėtu savo aukas api- 
phsszti, nesitikėjo, jog |>cr tai 
kils didesne nelaime kaip sau 
mane. Ant riksmo “ugnis!” 
žmonis pradėjo grūsti® Pr‘e du
riu per ka 29 ypatos likos su
mindžiotos ant sinert o suvir- 
szum szimtas aplaike visokius 
sužeidimus. Daugiausia terp 
pražuvusiu buvo vaikai, nes se
nesni netvinino ant vaiku ir 
juos sumindžiojo. , ?
<* - c ■ | ,l! ’ *' i|i ■' ! |

10,000 GRUZINU PASMERK
TA ISZTREMTI SIBIRAN.
Berlinas.

Konstantinopolio 
kad sovietu valdžios nuospren
džiu Sibiran bus iszsiunsta 
10,000 gruzinu, kaltinamu ,del 
dalvvavimo *

VARGAS SU KURU.
Rokiszkis. — 

kor.) — Pernai metuose žmo
nes daug vargo turėjo su kuru, 
bet szimet dar sunkinus • bus, 
nes viena, ktid miszkas žymiai 
pabrango, o antra kad malku 
nebeparduos; galima bus gauti 
sziek tiek žabu,
bais koštai darosi.
sieksni, tas neveža, bet veža ki- 
toprikirsta, o tavo kitas, veža. 
Tai iszeina, komunistiszkai. 
Nes ir komunistai: ka tu pada
rei, tai naudosis kitas, o ka ki
tas adare, tai naudokis tu!...

— n/.iuiiiin dieno
mis Kauno Kriminalen Poliei- 
jon atvyko naszle Sz 
tu amžiaus) ir pranesze, kad 
koksai tai pil. inpirszo ja vie
nam Kauno pil., kuris pasiža- 

i ves
tis. Bet gavės isz nuotakos pi
nigu dingo priesz pat szliuba. 
Sziomis dienomis

(60 me-

kilio savo aukai su kirviu per (Įl'.i<> pcn-jusi trecziiulieni
iralva, po tam sodo in automo
biliu ir nuvažiavo namo. Vai
kai rado daraktoriai da gyva, 
bet tuo mirė. Daraktorka ne
norėjo už Dyke iszteket ir už 
tai jaja nužudė.
TURI $75,000, O BET VAGIA, r

Mart inas
46 metu, likos

GALĖJIMAS MOTERIŲ SU 
KIRVEIS UŽ BIBLIJE.
Pittsburgh, Pa. — Fannie 

Pain ia ir Juze, Szliskiene ma- • *
tyt yra geros krik/jzezįonęs kad 
kovojo su kirveis 
Panyla u žinot i nėjo
minkai Szliiskienei, buk jiji pa
ėmė josios biblije. Isz to kilo 
barnis. Moterėlės pasiėmė kir- 

viena ant kitos 
gana skaudžei

susižeidė ir nežino kas butu bu
vę isz tosios kirviuos kovos 
jeigu kaimynai nebūt u paszali
ke palicije kuri insiutuses bo
beles nuvožė iu kalėjimu. Ma
gistratui Wolfui nepatiko to
kia kova nubausdamas kožna 
ant deszimts doleriu.
PUIKI ZOBOVELE — 

SZMOTU DINAMITO.
Pottsville, Pa. — Trys maži 

vaikai turinti apie dvylika me-' 
tu pavogė • 
to isz szantes 
kasyklų, nusidavė ant kalno ir 
pradėjo ji deginti.

’ žoviii

audra
(“Vienybes

JI

40

I • į

40 szmotu dinami- 
prie Sherman

Vaikai 
kad tiejei szmotelei 

puikia mėlyna 
nedasiprato kad 

randasi baisi
Stebėtina kad dinami-

Yjmkers, N. Y.
Miszkeviczius, 
aresztavotas už pavogimu dar- 

vert ies pen'kesdeszimts
centu. Kada slidžia ji nubaudė 
ir liepe pasirupyt 500 doleriu 
kaucijos, Miszkeviczius pasta
te pats už save 75 t ukstanezius 
kaucijos, nes tiek yra vertas. 
Skundiku buvo jojo kaimynas 
Jokūbas Roty, pas kuri atėjo 
Miszkeviczius, priskynė.tamei- 
cziu isz daržo ir nepasakos ne 
aeziu nuėjo namo.

VAISEI PASZELUSIOS 
PROHIBICIJOS.

W ashington, I). (’. — luve- 
dimas paszelusios prohibicijos 

buvo labai
bledingas in lai'ka keturiu me
tu nes in ta laika likos užmusz
ti 39 valdiszki agentai, o užlai
kymas josios valdžei kasztavo 
$50,130,000. Konia
butlegeriu likos užmuszta per 
agentus o apie 5()0 sužeido. Ma- 

sueme

kriminale 
policija snlaiketa “sužieduoti
ni”
žieduot inis
jisai nenorėjo su pinigais pa
bėgti, bet jisai, kaipo 
lojaus” 
Lietuvos

gatve'ir tuojau panorėjęs 
eiti prie szliubo. Jo 
ji’’ su 
ir prasze ji paliuosuoti. Proto
kolas likviduotas.

“su-
aiszkinosi, kad

ir ji tardė. 'Kardyme

“Niko- 
kareivis ėjo pažiūrėti 

kariumene, einan-
ežia

“mvlimo-
jo aiszkinimais sutiko,

PIGI ŽEME, BET NE 
VISIEMS.

Kaunas. — Žeme dabar at
pigusi Lietuvoje ir kad už $3,- 
000 galima pirkti gera d va rie
te su triobomis.

Tas viskas gerai: bet. Amc- 
rikieeziui, tapusiam Amerikos 
piliecziu žeme neparduodama 
Lietuvoje.

intaria-

Sziaul iuose ir

Sziaul iuose 
, Mažei- 

komunistus

po Suv. Valstiji s

Bet ir.su ža- 
Kas kerta

iszeina
— Telegrama isz 

pranesza,

Paskutines Žinutes.

liaus, kas padaro 13 auk u.

z

*******

S PATI RASZO SAVO 
ŽODYNUS.

Szita 17 metu mergaite Bir
die Reeve isz Saint Louis, Mo., 

savo žodynus, kuriuos 
pradėjo raszyti nuo dvylikos
raszo
pradejo raszyti nuo 
metu. Turi suraszius jau 64,000 v

džiaugėsi 
iszdavinejo 
liepsna, bet 
kožnam szmote 
mirtis.
tas ne eksplodavojo nes kitaip 
butu vaikai sudraskvtir 
szmoteliu.

szimtas

kor.)

ant

Jeszko-
užlieku rado

RADO KAULUS ARKLIO 
DIDUMO ZUIKIO.

(’rosbyton, Texas, 
tojai senoviszku
priesz-istoriszkus suakmeniju- 
sius kaulus arkliu, kiaulių, ver- 
bludo ir kitokiu žvėrių suspau- 
doje Blanco, keliolika myliu 
nuo ezionais. Sanarei mokslisz- 
kos ekspedicijos Amerikonisz- 
ko Muzejaus Naturgliszkos Is
torijos isz New Yorko. iitrado 
tuosius kaulus. Tiejei,majžk.ar
kliukai, pagal nuomone profe
sorių, bėgiojo po žeme apie pu
se milijono metu adgal. Arkliu
kai n^ buvo didesni už gera 
zuiki, o vietoje kanopiu kokius 
turi paprasti sziaudieninei ark
leliai juju kojos baigėsi su 
trimi nagais.

Daugiause senoviszku užlie
ki! surasta aplinkinėje Silver- 
tono, apie szimta myliu iii va
karus nuo Crosbyton. Visus 
kaulus [witalpino valdiszkam

rinei sargai 18 visokiu
laiveliu szimtns automobiliu ir

NELAIMINGOS TOS 
MOTERES.

Pumpėnai. (“Vien.”
— Einant isz Pumpėnų Augsz-’
tagojo gatve, paeziame kraszte 
miestelio 20 Nr. gyvena tūlas 
Pakenas, kuris taip yra mies- 

“ troksztan- 
czio pagirdymu” kad net kiek
vienas miestelio vaikas gerai 
žino jo “geruma.

toly pragarsejes

O kur pabaiga ?vežimu.

/ z

SENATORIUS NETEKO
KOJOS.

Suv. Valstijų senatorius Hu
bert D. Stephens isz Mississ
ippi, kirsdamas malkas ant sa
vo farmos, sužeido koja, nuo ko 
kraujas užsitrucino ir daktarai 
turėję koja nupjaut idant se-

llw>

” Girtuokliu 
nelaimingosios žmonos nesu

po trislaukdamos savo vyru 
dienas, o kartais ir po visa sa
vaite, verkdamos keike vietine 

, — girdi, paperkamavaldžia, — girdi, paperkama 
už tai nieko nematanti ir lei
džianti tokioms “instaigoms 
nelegaliai gyvuoti.
jog ten ir prostitucija iszsiple- 
tusi. Minėtas Pakenas syki už 
tai jau buvo teistas ir gerokai 
nuteistas, bet pasidavęs Apy
gardos Teisman dabar yra lais
vas ir varo dar didesni szihuge- 
H.

Jei vietine valdžia neinvei- 
kia padaryti tvarkos i'eiketu 
pasikviesti, apskrities krimi
nale policija, juk kitaip gali 
labai greit iszsipiklyti vyru 
skriaudžiamųjų moterų valsai: 
“Jei valdžia negali padaryti 

, mes padarysime —

Kalbama

tvarkos 
iw/rl/Kvaim nnhn

mes padarysimu
c? nni

— Rugsėjo 13 d. 
Mežeikiu žvalgybos aresztuota 
keliolika žmonių isz Tirkszliu, 
Ylakių ir Akmenės, kuriu dau
guma sėdi iki sziolei Mežeikiu 
apskr. areszto namuose ir pa
sak ju paczih buvę vietos žval
gybos nežmoniszkai muszami 
(paguldžius ant grindų ir szla- 
pia skara užklojus su paikomis 
per kojų apaezias), terorizuo
jami ii’ naudojama smurtas.

Musziirfo ir smurto keliu verMuszirtfo ir smurto keliu 
cziama aszytis žvalgybom 

. Del tokio žveriszko kankini
mo politiniu kaliniai 19 Rug
sėjo paskelbė 3. ju dienu bada
vimo streiką.

Sužinojęs ta visa Seimo na
rys Rady s buvo nuėjės kalėj i- 
man ir žvalgybon tuo reikalu 
placzin* isztirti.
ŽYDAS PRIĖMĖ KATALL 

KISZKA TIKĖJIMĄ.
23-9-Kaunas. Kriksztas.

18 vai. Jėzuitu bažnyezioj ap- 
kriksztytas vienas žydas (ro
dos daktaras) apie 35 m. am
žiaus.

Publikos
daug Pakrikszty
“tvirtos vieros

sv,sp,f.nko gana 
matyt, ne 
publikai 

savo veido nenoiK (jo parodyti 
ir todėl traukėsi po krikszto 
atbulas, kol iszmuko iii zokrtfl- 
i i T 41

i 

n fio parodyti

sukylime priesz 
sovietu valdžia.

Sarasza tu isztrėmimui in Si
birą pasmerktu sutaisius “cze- 
ka. ”

Telegrama sako, kad kadan
gi pasmerktieji — ju yra viso
kio amžiaus vvru ir motoru — 

szilto Gruzijos 
klimato, j u iszt rėmimas in 
žiauruji Sibirą reiszkia tiek 
pat, kaip kad jie butu buvę pa
smerkti mi rėžia i.
BAISUS SZTURMAS KUBO- 

JE — 18 PRAŽUVO.
Havana. — Per miestą Pinar 

del Rio perėjo baisus szturmas 
kuris užmusze 18 žmonių, su- 
žeido arti szimta ir padare mil* 
žiniszkas bledes. Miestas likos 
konia visas suardvtas. Valdžia 
nusiuntė paszialpa del likusiu 
gyventoju.

MOTERĖLES META SZA- 
LIN 60RSETUS.

Paryžius, Franeije. — Fran- 
euzisžkos moterėles pradėjo 
patinti net savo patogu sudėji
mą kūno, nes pradėjo mesti 
szaliu gorse t u s. Norints mote- 
riszkas apsiredymas po karei 
pabrango ant 322 
fe 
p roce nto. La i k ra sz t i s 
sior” raszo, buk ant tukstan- 
czio moterių tiktai 611 neszio- 
je gorsetus. Moteres dirbau* 
ežios 'kancelarijusia, fabrikuo- 
tsia ir kitur nenęszioje tuja 
barbariszku innagiu.

Per susidu- 
automobi-

Chicago. — 
rima strytkario su 
liu, likos sužeista 30 pasažie- 
riu.

* Jeanette, Pa. — Keturi 
piktadarei padėjo dinamitą po 
sztoru Miko Ogono. Eksplozi
je suardė visa priszaki sztoro.

* Chicago. — Kiauliena 
nupuolė gana ženkivai, nes už 
100 svaru kupezei mokėjo po 
9 dolerius. Apie 30,000 kiaulių 
pasiliko be kupeziu.

Grensburg, Pa. — Auto
mobilius užmuszc 
motu mergaite Ona 
ežiu in kuria 
trenkė užvažiuodamas ant jos 
prie namo.

*

*

*

Jeanette, Pa.

pripratę prie 
ju

asztuoniu 
Darnia vi- 

automobilius

Pittsburgh, Pa. — Kas

Homestead, Pa. — Rus- 
nakai statys ezionais katedra 
del biskupo Takaczo ir klebo
nija kuri kasztuos 45 tukstan- 
czius doleriu.

*
tokis padėjo szmota dinamito 
po automobilium Alberto Da- 
uovskio. Kada pradėjo važiuot 
dinamitas truko iszmesdamas 
Joną iii padanges.
žeistasj

Likos su-

Freeland, Pa. —Artymo-
je White Haven, žmonis sura
do pasikoreli ant medžio. Nie
kas jojo nepažysta, bet mano
ma kad jisai pribuvo isz New 
Jersey.

procento, bet
Ofsetai pabrango vos ant 16 

‘ ‘ Excel-
raszo,

Ml
IĮ

Gilberton, Pa. — Baudi-
tai mane pasinaudoti ezionais 
gausei bet nepasiseko, tik isz- 
nesze nikeline maszina isz Jo
no Levulio saluno.

ANT PARDAVIMO.

As-* Bonu, Vokietije. — 
tronomas Finsler surado nau
ja kometa kuri bėga drauge su 
saule ir su kožna diena darosi 
szviARARiio ir aiszkosno.

Du namai su visais intaisy- 
mais, szihima, elektra ir mau
dyne parsiduos pigiai po No.’ 
318 E. Union St., Tamaqua, Pa. 
Atsiszaukit ant augszeziau mi
nėto adreso pas Frana Vaši-
liauska.

ir.su
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KAS GIRDĖT
tukstanezei

parengė paroda
Saratove trys 

darbininku 
spirdamiosi nuo bolszevikisz- 
kos valdžios piniginio atlygi
nimo už padarytus darbus.

Ka daro tiejei bolszevikai ir 
vargingiemskuom atsilygina 

darbininkams!
Iszsiunte prieszais juos ka

reivius su bugnietais paleisda
mi kulkas in juju neapginkluo
tas krutinės.

Tęip, kulkas in vieta duo
nos...

Penkiolika darbininku krito 
ant vietos o in trisdeszimts su
žeista.

Taigi bolszevikai 
duonos del savo 
pardavė
tonu kviecziu užrubežije idant 
už aplaikyta auksa galėtu ves
ti savo kruvina propoganda.

ne turi 
draugu, bet 

pustrcczio milijono

Kulendoris ant 1925 meto jau 
baigėsi spausdyt. Kožnam skai
tytojui, kuris yra užsimokėjus, 
iszsįuntinesime kalendori kuris 
szimet yra puikesnis ne kaip 
praeita meta.

Meldžeme visu tuju kurie da 
neatsilygino su prenumerata 
idant pasiskubintu, jeigu gei- 
dže aplaikyti szi puiku kalen
dori, nes po tam bus per vėlu, 
nes spaudinome fik tiek, kiek 
turime geru skaitytoju.

ir skaitomo 
Proletari juszas.’ ’ 

Ka ženklina tasai žodis ir ka 
galime prie jo prilygyt. Sztai 
tūlas Vokiszkas profesoris isz- 
aiszkina taji žodi sekaneziai:

“Proletarijuszas yra kožnas 
žmogus kuris dirba už užmo
kesti, kuris neturi jokios kito
kios ineigos iszskiriant savo 
užmokesezio. ’ ’

Pagal szi apreiszkima, tai di
desne dalis Europiszku gyven
toju galima priskaityti prie 
proletari j uszu.

Apskaitoma, buk

Tankai girdime 
apie ”~'K “žod i

ezionais 
Ame ii k e randasi 25 milijonai 
szeimynu isz kuriu puse turi 
savo locnus namus, didesne da
lis darbininku turi sutaupinia 
bankosia pinigus ir turi viso- 
kes szeras kompanijosia.

Didelioje skerdinyczioje Chi- 
cage yra dvideszimts tukstan- 
cziu darbininku kurie turi joje 
szeras. Telefono ir telegrafo 
kompanijos turi sziinta tuks- 
taneziu darbininku kurie turi 
szeras tosia kompanijosia.

Isz to duodasi suprast, jog 
czion Amerike randasi mažiau- 
se proletarijuszu pagal supra
timu tojo žodžio.

Vokietis Johann Muller isz 
Michigan, nužudė savo tris pa- 
ezes. Kada treezia mire, kaimy
nai pradėjo sznabždet terp sa
ves ir nužiurinet Mulleri. Lie
tuvei daejo pas prokuratori 
kuris liepe Vokieti aresztavo- 
ti. Isz pradžių Vokietis ne no
rėjo prisipažyt prie nieko, bet 
kada jam parode daug davadu 
ant galo prisipažino prie vis
ko, apsakydamas istorije visu 
atsitikimu su savo pacziulems.

“Pirmutine mano pati buvo 
riebi kada su jaja apsivedžiau, 
bet po kokiam laikui pradėjo 
džiūti. Nuliūdau, nes mylėjau 
riebias moterėles. Nuėjau pus 
daktaru, kuris du ve man milte
liu ant valgio, bet jiji juju ne
norėjo naudoti kalbėdama: ejk 
in pekla, man ir teip gerai be 
tanku — nors lengviau yaiksz-
czioti ir ne teip szilta. Dakta
ras man paliepė jai užduot mil
teliu ant miego, o kada užmigs, 
kad jai inczirksztau po skūra 
gyduolių, o tada turės dideli, 
norą ant valgio.

Kaip man darodino teip ir 
padariau. Nežinau kas tai bu
vo per gyduoles, bet boba per-, 
kuniszkai atgavo nof.a ant val
gio kaip arklis. Už keliu san- 
vaieziu boba sutuko, bet asz da 
kelis kartus .paantrinau taja 
operacija ir ant galo mano bo
bele teip nutuko, jog daugiau 
nenaudojau tojo z maiszymo.

gale pradeM krokas t, de.

juot ir lankei gulėt ir ant galo 
gavo kosuli nuo J<o užduso.

Negalėjau nusiramyt, nes ki
tos panaszios bobos negalėjau 
surasti. Nutariau vela apsipa- 
cziuot ir iszpenet sau kita mo- 
teria Ikaip mano nebaszninke 
buvo. Naudojau ta pati receptą 
kaip ir aut pirmutines, bet ir 

mirė nuo .sutukimo, o ir 
freeze teipgi sutuko nuo tos pa- 
czios priežasties. ’ ’

Sudže L. Swift nubaudė isz- 
gama Vokieti ant dvilekn me
tu kalėjimo prie sunkaus dar
bo, alsiremdunjas ant fakto, 
jog Vokietis tyczia penėjo savo 
paezias idant užganadyt savo 
gyvnliszkam būdui ir tokiu bil
du prisidėjo prie juju mirties.

toji

mielaszir-

Poniute A. G. Harrison isz 
New Yorko nustebino nemažai 
savo turtingas sesutes ana die
na. Gal manote kad kokiu ste
bėtinų pasielgimu
dystes? Visai ne. Toji poniute 
in laika dvieju sanvaieziu isz- 
dave ant szlebiu tiktai.... 70 
tukstanezius doleriu!

Paprasta darbininko szeimy- 
na neiszduoda ant meto dau
giau kaip du tukstanezius do
leriu, o toji neiszmancle in lai
ka dvieju sanvaieziu iszdave 
ant bezdžionkavimo tiek, kad 
galėtu iszsimaityt 35 darbinin
ku szeimvnos. v

Jlarrisoniene nesi rūpinu apie 
pinigus ir nelaisto prakaitu 
idant juos uždirbt, už tai salin
tai, o gal ir tukstanezei žmonių 
laisto kruvina prakalta idant 
jiji turėtu už ka nusipirkt pa
rėdus.

Ant Baptistu kunigu seimo 
kuris atsibuvo ana diena Los 
Angeles, Oalifornijoi, Rev. Dr. 
Coortlandt Mayers, turėjo to
kia prakalba del susirinkusiuju 
dvasiszku tojo tikėjimo:

“Velnes vis gundo kunigus, 
kuom kunigas yra geresnis, 
ženklyvesnis ir patogesnis, 
tuom daugiau moteres ir mer
ginos paskui ji laksto. Kunigai 
yra didžiausi užvvduolei ant 
svieto. Tegul tik kokis turi ge
resni pasisekimu už savo drau
gus, tai szimtas yra pasirengia 
ji nudurti. Velnias turi dides
niu pasekmia su kunigais ne 
kaip Vokiecziai laike kares da
rydami visokes slaistas, o ypa
tingai darydamas slaistas del 
kunigu. Jeigu kunigas papildo 
žudinsta arbn iszkrypsta isz 
kelio, tai visi tuojaus pradeda 
niekyt visa dyasiszka luomą, 
bet užmirszta kad szimtas kitu 
yra geru. Velnes seka paskui 
kunigą lyg smert, todėl bukite 
atsargus idant in jojd nagus 
nepapultumet.,,

Teisingi žodžei tojo baptisto 
kunigo. Velnes ne tik seka pas
kui baptistu dvasiškus, bet ir 
kitu iszpažinimu kunigus.

ir

PAJESZKAU GEROS 
GASPADINES.

Iszmintingos įuoteres, nusz- 
les, nejaunesnes kaip 35 metu o 
nesenesnes kui 45. Jeigu katra 
manytu iszteketi. tai ir ant to 
sutinku. Gali būti naszle ar 
mergina tik turi būti protinga 
motore. Esmių naszlys ir turiu 
turto verties apie $,000 dole
riu. Turiu savo narna ir geidžiu 
priderenezei vesti 
tolinus.

Antanas Nagrodskis 
1005 Gent A ve 

-Johnston City, 111.
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KŪDIKIO PRIEŽIŪRA.

Srvarumas Penint Kūdikius.
Visi szauksztai,

e » o o »
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KENTĖJO UŽ PATĖVIO
Kaip dienos pra- ‘ ‘ Onyte > y

p u odų lyti,
micros, bonkutes ir kiti varto
jami daigtai, turi būti.sterili
zuoti verdaueziamo vandeny
je. Reikia 
czystus skudurius 
szlnoszczius.
ar spiauti arti kūdikio maisto, 
Patartina atpratinti žmones 
nuo bueziavimo ar sziupineji- 
mo kūdikio.

Visas reikalingas vanduo tu
ri būti pervirintas ir atvėsin
tas priesz vartojant. Bonkutes 
penėjimui turi būti tokios ko
kios lengvai plaunamos trintu
ku. Naujas bonkutes visuomet 
reikia pavirti sziltame 
nyje nors 20 minueziu. 
buklu netruks jei in jas verdan
tis vanduo piltas. Kuomet kū
dikis pabaigia valgyti 
viską isz bonkutes iszlieti ir 
szaltu vandeniu perplauti ir 
pripildinti szaltu vandeniu pa
kol bus galima iszplauti sziltu 
vandeniu ir muilu. Patartina 
perplauti per keletą vandeniu. 
Pirm vartojimo reikia indeti 
in verdanti vandeni ir pavirini 
apie 15 minueziu. Cziulpikas 
geriausias kuri galima iszvcrs
ti. Skylute cziulpiko turi būti 
tokio didumo kad kuomet bon
kute pripildyta, ja

vartoti 
rank- 

Pavojinga ‘kosėt

visuomet 
ir

vande- 
Tokiu

reikia

kute pripildyta, ja apvertus, 
pienas gana greitai bėgtu. Jei- t * « . t •'■I «gu skylute perdidele kūdikis 
pergreitai dys pieną.

Tuoj po vartojimo 
c'ziulpika iszvcrsti in kita, puse 
ir perplauti sziltame ar 
tame vandenyje. Su (druska ga
lima nuimti pieną. Reikia pa
virinti cziulpika penkias miliu
tas. Cziulpikus 
in uždengta stiklą arba bonka 
ir szviesoj uolaiky t i.

Patartina turėti keletą cziul- 
piku.

reikia

szal-

reikia laikvtia

Maistas isz bonkutes. 
f

Prie szvarumo, teisingas 
atmieszinuls 

yra svarbus dalykai, 
reikia, vartoti kondensuoto pie
no arba karves pieno reikia tei
singai atmieruoti.

Paszildyti pieną reikia indet 
in indą kuris pripiltas 
vandeniu kad vanduo pasiektu 
pieno lygmale. 
bet neduok vandeniui 
Patirti sziltumo laipsni, reikia 
pilti kelis laszelips ant delnus. 
Jeigu persziltas galima atvė
sinti padedant bOnkute po be- 
ganeziu szaltu vandeniu. Nie
kad neliek cziulpika in 
burna 
eziupineti cziulpika.

Penint kūdiki patartina lai
kyti ji in savo kaire ranka. 
Bonkute taip laikyti kad gurk- 
lis visuomet pilnas pieno. Kū
dikis turi gerai paimti cziulpi
ko.,Kūdikis,,gali is^ bonkutes 
penėti per 20 miliutas. Neduok 
kūdikiui užmigti kuomet turi 

atimti bon-

szvarumo, 
mieravimas ir

Kuomet

sziltu

Szi Idin k. i ūda 
virti.

savo
ir neleisk pirsztams

bonkute, gerinus 
kute.

f
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• Buvo laikai, kuomet niekaa netinojo 11 
I kaa yra plabkauos. ir. kaip nuo jų |
i atsikratyti. Qiagtjiaq yru ylalijul pa. Į

prastu dalyku užlaikyti buvo plau*; I j
I kus ir, faJvos odų tvarioje Jr ,<vei

koje padėtyje.
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GRIEKA.

Pariisze
Domicėlė K1 imaszauckiene

; su mumis.
;ejo taip ir asz po truputi del atmųięi. szii-Ji mano 
pasvoikąu, bet man ne teip bu
vo linksma kaip pirmiau. No- 
galėjau taip greit užmirszti

• . 1 * J • I * TTX 1 r

pXn ™no su’ Antanas Ramanauskas szirui mano su-

^1111'111.-11. iii......... ............... ............ I .III,.... . ....... I"

Kaip mano motinėlė numirė^ 
asz viena likau 16 inetu. rTurd 
jau patėvi kurio asz labai neuž- 
keneziau. Dievas žino kiek asz 
nukentėjau su juom. Jis man 
visada pasakojo kad mane la
bai myli. Kodėl nemylės, jeigu 
norėjo imti mane už paežiu? 
Tįk du metai adgal kaip jisai 
buvo iszvežias mano mamyte in 
Lietuva. O nesenai parvaŽįavo 
jisai vienas. Mamyte lyuvo Ja- 
bai gera. Geros szirdies ir 
linksma. Gražesnes moteres ne
galima buvo rast. Bet jis nuo
latos kabinusi prie manės. O 
gal jis ja ir nužudo; kųs žino? 
Nu karta jis man užsiminė apie 
jo meile del manos, bet asz ant 
jo negalėjau no žįuretie.

Viena gražia vasaros diene
le saulute szviete, paukszteliai 
ežiui bėjo medžiuose, visa gam
ta linksminosi su Dievo galybe. 
Asz ka tik buvau parėjus isz 
girrios kada sutikau jo tarna 
stovinti terp duriu. “Tamista, 
kur buvote?” užklausė jis. 
“Ppnas jeszkojo po visa kiemą 
ir st ubą, o jusu niekur nerado. 
Prasze jeigu jus pamatysiu, sa
kyt kad jis norėtu su jumis pa
simatyt i jojo kambarije."

4 4

” Neno
rėjau eiti bet pamislinau sau: 

Jeigu ne dabar lai kita kar-
” Gerai 

klaus manos.

buvote?”

4 ”

Nenorėdama pasakiau: 
pasakyk kad pribusiu.

taip,

apie ta utsįfikiina.;Dabar Jonas 
visada prasze manės eiti pasi* 
vaikszeziot. Jaunimas ant nie
ko nežiūri. Iszmokau ji mylėti 
ir man darėsi linksmiau su 
juom dieneles praleisti. Mano 
patėvis liaise i ant manės pyko 
kad asz su Jonu užsidėjau. Aut 
Jono negalėjo žiūrėti isz pik
tumo.

Tula vakaru 
viena. Maniau kad patėvis bu-- 
vo kur iszyažiaves su savo rei
kalais. . Sėdėdama mano kam- 
liarelije skaieziau knyga. Kas 
tęjcis pabarszkino in duris. At
sikėlus atsidariau. Kaip asz 
persigandau kada dirstelėjau 
ant patėvio! Kaip žvėris inbe- 
^o in vidurį, pagriebė mano 
kaip kokis gyvulis ir norėjo 
mane pabueziuoti.

“Onute,”
“asz tau duosiu tik szita san- 
vaitia apsvarstyt apie ta ka 
asz tau teip Jankei užminda
vau. Tu žinai, kad tu skaisti ir 
ięraži lyg dangaus lelija, bukie 
mano! Gyvensi karalienes gy
venimą. Ar sutinki ant to ?”

“Su tavim gyventi, tai butu 
paskutinis dalykas kuri asz da- 
rvezia ant szio svieto.” v

“Ka? nenori ant to sutikti; 
tai gerai, jaigu teip, tai dabar 
uri pasiduot iu mano ran-

Tai)> pasakias 
s ir

asz pasilikau

sitsznko jis,

4 4

ta. asz žinojau ko jis 
Užlipau tropais 

ant virszaus, pradariau tykiai 
o jis iszgiėsdamas pra- 
“Onute brangioji, kur

teip ilgai buvai?” 
galvon” — atsakiau. “Ar da

dpris 
kalbėjo:

I 
kas...

mano

griebėsi lyg

naus? Ar tu turi ka ant misliu 
apie ta t avo* patėvi f Nebijokie

Geriau apie tai dabar nekal-

Lietuviszkas Graborius *

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

” POSakjn" jam. .Jis |IszUlsuniuoja“~

manės vaikeli. Pasakyk man. 
4 4 
bokime1
klausė manes teip ilgai, pakol 
asz jam turėjau pyipažyt vis-

Tas raka'lis paskutini kar- 
1 > ____

o jeigu sūnūs ta dagirstu

ka. “r.
ta taip tau padare 
jlS, “o nuiAuo lu.miįįuovu,
tai Jjutu blogai ir iszeitu isz 
proto. Ka mes dabar galime da
ryti”

’Asz verkdama sėdėjau galva 
nulenkus. O Kapoczius priėjus 
prie manes pasilenkė, 
eziavo man in galva ir pasuki 
“Žinai, ka, 
Noriu padaryti labai 
dalyku. Jaigu miane nenumes- 
tu nuo manb dinsto. Tu sakai 
kad mylėjai Ernesta Smalens- 
kuti, lai asz padalysiu vineze- 

jo ir tavęs,

atsake

laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa?uo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynju ir

>

veseliu, 1 
kitiems pusi važine j i mums. 
Bell Telefonas, 1373 M.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

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

asz

pa bu
ll :

esu skvajeris. namus ir forniezius, automobilius Lt.
svarini

Insziuriniu

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

gyvulys ir norėjo mane pri
spaust prie krutinės bet asz už 
keliu miliutu isztraukiau ranka 

ir smarkei kirtau jam

vones iaisnas del
tas parodis kad tu buvai jo pa- 
i, o tavo kūdikis turės jo var

du. Tik del Dievo meiles priža
dėk niekam apie tai nieko kal
bėti. Tas bus tau geriausia ir 
mano sūnui. Ar sutinki?” “O 
kaip mane padarėt linksma,” 
paszaukiau, o kai)) asz jum at
lyginsiu už užslepima mano nu
žeminimo!”

“Nereikia jokio atlyginimo, 
tik bukie mano sūnaus pati.” 
Man tuom kart lyg didelis de
besys praslinko nuo nuliūdu
sios szirdies. Tik jis mano isz- 
gialbcjo ir padare linksma. O 
tame nuo virszaus nulipo Jo- 

pasitiko
prakalbėjo:

brangus, kokia diena iszrinkai 
ant savo svodbos?” Jonas 
liūdnai atsako:

Lietuviizkaa , Graborius
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tclcponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJA3

m

Tėvas 
linksmai
nas. .Joną ir 

“Sūneli
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau-* 

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

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
krelpkites pas mane, nes asz galia ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St„ Mahanoy City

automobiliui

svodbos!
t < f

ISZ JO

per veidą
1 .. ’

lojimo neturėjau pajėgu priesz 
Ar du nesutin- 

(larvt— suri-

net tuojaus visas 
paraudo. Asz būdama mažo sa

Teveli, jau ne 
kai ta asz kalbėjau kad ji ma

ne myli,
kad nebus mano pati, 
asz ja myliu!”

Asz iszgirdus

nes o vakar pasakei
Kaipta dideli vyra, 

ki, ka manai 
ko.

«i

su

4 i

Kas tau4 i

J1 ____

nesutikai ant mano praszymo?
Žinai kad myliu tave.

Tu
meile,

) 3

vis ;nan pasakoji apie 
i >

palauk tu niekadejau 
tau atlygis už tai.” — 
sakius iszbegau isž jo kamba
rio ir atsisėdau ant gonkeliu 
nubudus. O, kaip asz norėjau 
matyt mano mylima tame lai
ke! Kaip asz ji mylėjau, rodo# 
tik jis vienas gali mane uura
iny t.

Da tik kėlės dienas priesz 
szita pasimatyma su savo pa
tėviu, 
bėgti su 
buvo jo vardas). Savo drabu- 

turejau insidejus iii krep- 
ketindama niekad nesu- 

gryžt po.taja.pastogių. Jau ta 
diena atėjo! Kaip man , buvo 
linksma kad ąsz ji panjatysiu 
ir su juom kožna diena gyven
ti po tani! Sėdėjau ant kėdės 
prie lango ir sau tykiai giedo
jau. Dirstelėjau žęmyn. Pare
gėjau vyra stovinti žępiai. prie 
duriu. Pamaczi.au kaip atidarė 
patėvis duris in inlcido ji in 
vidų. Asz bainje apimta nubė
ga u t re pa is žemy n. G irde jąų 
kaip jis užklauso nepažystamo;

Kas atsitiko brangus pone f” 
“Nelaime aL 

sitiko ant kelio; ponas Kapo-, 
ežius važiavo pas tave su savo r|’ |!
sunum ir tiesiog ant kelio už-.

atsakiau pro aszaras; 
, Dievas 

■ Taip pa

asz buvau susitarius pa
mano Ernestu (tokis

žodžiu.*

zuis 
szi y

i 4

Sveczias atisakė:

• . • . . ' \ ' - A ’l' *
i

ėjo vyras su dideliu pundu. Ma
tyt žmogus buvo giliai ,užsi- 
maustės kad ne mato aįvAžiuo- 
jenti automobiliu. Stojo tiesiog 
ant kelio ir Kapoczius ji siuva
žinojo. Da jųunas vyrukas, pa- 
iiaszus in Ernesta Sptalenska.
4 4

rni,’
jįįgapdo mętęune al|is,ai^4uriu. 
Taip, užmuszta žinogu.neszo du 
vyr« i • . pORas (Kupoęzius ir jo

M

Jau ipąną.u ji ųtpęs^a pas. ju- 
'— atsake vyrus. Mes isz-

i i

sųniis, o tęrp j u paręgęjuu ma-
no įnešta.,Lyg mano kas per-

Kam tu mane vis kankini 
veluiszkais

mals? Asz karta sakiau ne, ir 
žodžiu nepermai-

Pasakius teip, jis mane

savo gundy-

1 UOS 
paszokau nuo kėdės ir suszn- 

Joneli del Dievo meiles 
isz labai

niekad savo 
nysiu. ” 
paleido kaip kokia pikta dva
sia. Asz iszbegau isz kambario. 
Da nebuvau visai pasveikus, 
bet turėjau pajėgu teip pada
ryti. Ka jis po tam su manim 
dare, tai toliaus dažinosite.

Jau netoli buvo keturi metai 
kaip mamyte mirė, o buvo ne
toli asztuoni menesiai kaip Er
nestas buvo užmusztas. Jau ko- 
nia užmirszau apie tuos nelai
mingus atsitikimus, rnsimyle- 
jau su Kajiocziaus sunum. Mes 
daug abudu draugavome kaip 
jauni paukszteliai.

V'iena karta mes
žinodami isz teatro, jis paėmė 

ranka ir prakalbėjo: 
“Onute ar žinai - ka, pasakyk 
artu mane myli ?”

kau: “ 
klausyk: isz labai svarbios 
priežasties tau nenorėjau d uo

li žt i k r i i ia 11 c z i o a t sa k y mo.
‘S-

ti
Dabar pasakysiu del ko. Erių 
tas Smalenskis buvo mano vy- 

esnjin neszczia ir tikinusiu 
nuo jo kūdiki. Dabar kaip ma
nai tai 
tiek ?” — atsake jis. 
daugiau uepasiIieka 
si rinkt i diena vinezevones 
ri atsibus ateiuanezia

ras,

daryki e

abudu va-

ma no
Onute ar

Buv.au taip 
linksma kad jam tuojaus atsa- 

‘Teip myliu.” “y 3 

kiek laiko 
asz laukiau tu linksmu žodeliu 
isz jojo,lupu, o dabar, kaip jis 
njan užnjiue, tai man taip liūd
na Įiasidare 
verkt. Atsakiau jam: 
brangus, ar žinai ka 
liu tave bet 
būti.” —“Kode! teip?” “Vo
lu k nokiauskie, ba asz niekapi 
apie tai negajiu kalbeli. Ka

kiau: ‘
busi mano, brangioji ?

Dievas žino per

Ar

kad pradėjau 
“ Jonuti 
Asz my-)

negaliu tavo pati 
— “Kodėl t ei p f

kentėsiu, tai man skaudos vie
nai, o ne kitam. ”

Ta vakaru kaip atsisveikino
me, jis buvo teip jiųsimines, jog 

, bet kaasz jo labui gailėjausi
galima buvo dury 141

Ta nakti negalėjau užmigt ie,
galvoje Xuvo visokįu misliu. 
Volu.k ntunirt ne kaip toliaua 
gyventi.

* ■ i; ' I , J i 1,1 ». .I

Ant rytojaus anksti pabudauAut rytojaus anksti pabudau 
ir nuėjau in daržu,pririnkti^

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS UETUVI3ZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

V

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t-t.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

lt.... Ji, .W» Wile. r1*. «<w
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Ar
4 i

tik 
Nieko 

kaip isz- 
3, ku- 

sanvai- 
I ia, a r a) it t o s u I i t ik i n i i e 1 a ! ” 
“Kodėl ne,’’ — atsake 
“dabar vaikeliai linksminkitės 
o asz senas eisiu savo keliu na
mo. Patėvis būdamas ant vir- 
szaus trepu girdėjo viską ir su
rikęs nubėgo iii savo kambari 
ir nepoilgųm įszgirdom szuvi. 
Nubėgome ant

t >

• I i 4

levas,

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

Lietuviszkas Bankierius
ir Laivakorcziu Agentas

303 ir 3U5 man

virszaus ir ra
dome ji negyva. Tėvas sugry- 
žias už keliu 
4 i

dienu pasakė:
Kalbėjote kad Nedėliojo bu

tu gerai, o kad dabar, tai da 
ba jau

uz

asz senei 
dukreles J;aip 

vaikeliai,

gėriau butu, 
laukiau tokios 
tu Onute. Su Diev 
lauksiu tos linksmos dienus.

>Įc >jc

Jau penki metai kaip esame 
vedia ir turime 
vaikelius del musu linksmybe 
o jeigu Jonukui nepasakiau 
vo slaptybes kaip mane patėvis 
subjaurpio, tai ir teip bus ge- 

, nes gyvename linksmai^

du brangus

sa-

nes , 
Jonukas myli ir yra už- 

ganadytas isz manos.

rai 
mane

SZTAI KA MUMS RASZO 
Guodojamas Žukaiti: -

Jusu gyduoles No
daro daug gera u ir tikiu kad asz nuo
ju guusu tokia sveikata kaip kad pir- 
nuaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minėtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba

Anele Kuncevicziene,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa. 

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumu irgal daktarui negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szinitams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir .žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvaruinu, ba žmogaus visoki 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite yisokiu žolių 
ir knygų katalogu. M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su saliunu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo-

------ 7 --------------------------- - . - -B’ t

t

ežio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
galiūnas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu-

'Į 
H

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |623,358.62

I

ma, szaljas ir sziltas bėgantisbukietą lelijų. Atnešiau in stu-
■ "i •' : ' ir.|» . v .

mete, nuo kojų; apalpau. Kada
r*

vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa t J įlojau s prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
oinąntis.Isz, Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Goriau
sia vieta apielinkoje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na-

bairdęduinain stiklą nugirdo-
A « a' 'i' ' . a a a’1 

į iitcpunt galvąjt*4 y>ikar«« einant gulti | 
f per aavaitv ar dHhntj dleiiy, punul- ’ 
j 4 kiną plel«kunaa Ir par/ųpiu > Jumj | 
j plauky uuęiinų. . Pu tu naudokite j

Į '
per savalty ar dėmint j dienų, Minai- ♦

atsigaivinau, gnlejan. 1°
voje o Kapoeziaus sunus^ai 
8Ze ka toki in stįkla. Niekaą ne-? 
Žinojo kad tas užnnis^tas jau
nikaitis galėjo b^rti mųno myli-; 
mus, jies ta djena- ketinau su 
juom vestis! 'Kėlės sanvaites 
sirgau ir gulėjau terp mirties ii‘ < 
gyvasties. , .

Eo#as;gapocziu84ijĮsigy.Ypn9! ’

jau luįup kas tpkis indi po iro-
kojio stacijos prie Steito kelio") ir 18VENG' 

KITE nųpvnr- 
glo, tkaudatnŲ 
niunkulų !ir 

.floglanCIų pe* 
rfSiy. .Bukit 
tvirtu Ir «v<l- 

, tuomet 
Jkl« darbai 

ma nciAro- 
h niekuomet . 
HVimyna rie« 

___  rnento. Nflri /'

* M i, /,

tfių.
I ‘

,tku,
)

•l»

I 
1

I
I

ItuiTlea Ilk retkarčiais sulig roikuio 
ir daugiau neturOsite Jokių ucamagu- 
Wij( »u. pleiskanomis. , 
<r— - J 1' ■! - - -
J

, pritiuučiaine ata^iaj M dirbtuves.

, tlfcmb, Mu»torinyK^Qv»i>bMMp>ll

v

* lj
- r -i r ...
Bonka, 06a. aptiek©*, arba ui 75c.

F. AD. RICHTER A CO.
H4----- “104-114 S«. 4thSt, N,Y.

I 
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f

voje o Kapoeziaus sunus^pni# 

žinojo kad tas užnius^tas jau-

paįs žemyn, tik staigiu pajutau

gyvastis.

ta djepa ketinau su
• t a •'T'*’ *1 • i

’' ‘ ’ iii

ranka ant jie ties.
Gera rytu Onute, 

ponas

rai,M atsakiau jam.

jcąd asz nogalejau Visai užmig-
■1 j? '■ *

.    ...1.   - t M . II.. ■
. ’ ■ ■' " *' *

” —pra- 
, Kapoczius.

O nelabai ge- 
> “Man per

eita naktį, galva teip siaudėjo,
>

kalbėjo
“Kaip einasi f

tie-

** ii* j*' J 1

mo randami ir kiti budinkai 
kaip tai1! garadžius, tvartas, 
vjgztdnycįia ir t.t. Kreipkitės 
in «Saulėsofisą. . IX

1 •

garadžius, tvartas,

! Mokame 8-cria procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedatn 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale eu musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. »ARLOW, Vfc*-Prei«
Jos. E. i FERGUSON, Kasierius

iis,

1

>lll,

ik ' kali

4
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i ANTANUKAS

Vaikezu tas truputi užgavo 
ja ambicija tapo paerzinta.

Mokytojas pnpiesze kita 
ženklą.

—* > Ta litam — sake
nes iszro-

Matete pre-

pnpiesze

— 1U-

>

X,

«■

minti dar lengviau, 
do, kaip precelis.
coli t

bet mes

peczius, 
sienos

na-*

klausė jo Andrius. — Juk mo
tina užmokėjo už 
rias^leszimts skatiku 

le.

tave ketu

Da kaip!' insikiszo nasz-

’ Ka asz' te n galėja u isz- 
mokti! — atrėmė vaikas. 
Bulves taippat skutasi moks- 
Jaineje, kaip ir namie, jciau- 
lems taippat duodasi esti. Tiek 
tiktai, kad pora sykiu prupeso-

M ■ ' -i. a • » P f « _

laiueje, kaip ir namie J

HiO .i ........................................ .. . ............. ........-

' ' i. ffM' *' ■- V'-ityl' ■' •

mu kalvio vaiku, kurie suvalgo jo pertraukti plovimą, bet nu-
;c ( ;i r, . ■ j , ■,

, aiit miego dvi kumsztis,

Bet kada ant rytojaus, ausz
* j ' 1 ' to « ' '' '

jo vakariene ir davė dar jam 
ant miego dvi kunisztis, rJ' 
pradžios geros priatelystes.

Bet kada ant rytojaus, ausz- 
tant orui, nuėjo krūvoje in kal-

sipirko, būtina bonka ir pairta
ant ži gryžo su ja namolei:

. u 4b

j ■

riiu czebatus nu juodinau. Bet

— Vaičius mate, 
kibą ne... — atsiliepė vienas.

— Na tai atsiminkite, kati 
precelis yra panaszns in ta li
tara, kuri vadinasi B. Sakykite 
be! be!

Visi suszuko:
uukas tuo sykiu isztiesu 
ženklino. Susuko abi rankas in 
triuba ir subaubė, kaip metinis 
verszis.

Juokas pakilo
mokytojas

be! bet Anta- 
atsi-

už tai man drapanas sudrasko
prio tu tonai... susžildymu.... ‘

Na, o isz mokslo,
kiek ?

l • l|i » "I ,t K, T' |4'| .IjW (h. !•'

ve, k u r u žkuro Ji^n i, Antanu - 
.kas pradėjo dumti su stoi’pir- 
vemis dumtuvėmis, o kiti, gio- 

i. U
• ■■ 41 i , , ■ '' ' ■ ’ ■ ' į L > ».

auszra szviesi teka, 
kalti su kūjais raudona geleži

kas pradėjo dnipti
•> - TV, " . u1 1 (i i 1 i- 4 / 1

įlodami su meisteriu 
auszra szviesi tęka,

stOl'pil-
1 A. I . I •

Kada 
/pi-Mlojo

ka

J " u

sugriebei

Kas ten sugriebs! sake An-
turnikas. Kaip mokina mrtži- 
kiszkai, tai meluoja. Paraižys

— Vaikese kilo lyg nauja d va- 
t a ' Ji-U i " r 1 ■ * 4 to / 1' ■ f / , i , 1 4

iniszkas piszkeiimas, piešine
šia. Skambėjimus metalo, ryt-

o
piktumo.

— KJ __ suriko
fp

mokslaiueje, 
net sudrėbėjo isz

ant A n tu
fai tu toks metas f 

t varta ?
nuko. -
Isz mokslaines darai
Paduokit ji ežia ant suszildy- 
ino!

Vaikezas isz nusistebėjimo 
liet apstulbo, bet pinu negu at
sipeikėjo jau ji du stipriansic- 
jie isz mokslaines pagriebė už 
pažastų, isztrauke ant vidurio 
ir paguldė.

Dar Antanukas
prato, kas su juo darosi, 
urnai pajuto keletą 
smagiu ir iszgirdo pasarga:

— O nebanbk.
jiebaubk!

Paleido ji. Vaikiszczias pasi
purtė, kaip sz.uva Užimtas isz 
szalto vandens, ir 
vietos.

Mokytojas papiesze

nuge ra i su- 
kad 

stambiu

laidoke! o

nuėjo ant

treezia 
ir ketvirta litara. vaikai vadi
no jas vienu balsu, o 
prasidėjo egzaminas.

Pirmas atsakinėjo 
kas.

paskui

Antanu-

vadi-

i s /.girdo

Kas

— Kaip szita litara 
naši ? — klausė mokytojas.

— A — atrėmė vaikas.
— O szita antra?
Antanukas tylėjo.
— Ta antra vadinasi be. Sa

kyk asile!
Antanukas vėl tylėjo.
— Atkartok asile be!
— Ar asz kvailas!

mokslaiueje

koks esi di

ke ir pir-

suteikė
rvksz-

nebuk di-

rekreacijos, 
Ten — 

akiu sku-

— su
murmėjo vaikezas, gerai atsi
mindamas, kad 
baubti nevalo.

— Ka laidoke,
dus? Ant suszildymo ji!...

Ir vėl tie patys, 
miau draugai pagriebė ji, pa
guldė, o mokytojas 
jam toki pat skaitliu
ežiu, bet su perspėjimu:

— Nebūk didus! 
dus!...

Neužilgo prasidėjo mokini
mas augsztesnio skyriaus, o že
mesnis nuėjo ant
in mokytojo kuknia. 
vieni po gaspadines 
to bulves, kiti nesziojo vande
ni, kiti paszara karvei — ir ant 
to užsiėmimo praslinko jiems 
laikas iki vidurdieniui.

Kad Antanukas sugryžo na
mo, motina jo paklausė:

— O ka? mokinaisi ?
— Mokinausi.
— O gavai?
— O! ir da kaip! Du sykiu.
— Už mokslą?
— Ne, tiktai ant suszildymo.
— Na, mat tai pradžia. Tik

tai paskui imsi ir už mokslą! 
•— suramino ji motina.

Antanukas užsinuslyjo.
— A. sunku — tarė dvasioje. 

■— Muszti tai musza, bet paro
dys bent, kaip statosi malimai.

Nuo to laiko vaikai žemiau
sio skyriaus mokinosi vis ke
turių pirinu litam o paskui ėjo 
in kuknia ir ant kiemo padėti 
mokytojo gaspadinei.
malimus ne kalbos nebuvo.
. Viena diena lauko buvo long 
vėsins szaltis,

lėliai toki yr maži ir taip vio-‘ 
tos užima, o vienok reiszko — 
namus. Kaip tik ant to raszto 
pažiūrėsi, tuojau matai priosz 
akis visa trioba, duris, langus, 
prieangi, grinezias, 
suolus, paveikslus aut
trumpai sakant — matai 
mus, su viskuom kas juose yra.

Antanukas tryne akis, len
kėsi, žiurėjo ant paraszyto žo
džio isz visu pusiu, bet namu 
jokiu budu pamatyti negalėjo. 
Ant galo baksztelejo in szona 
savo kaimynui ir paklauso:

— Matai tu ta grinezia, 
apie ja prapesorius szneka?

— Nematau — atrėmė kai
mynas.

— Turi tai būti kibą incla- 
gyste! — tarė Antanukas.

Paskatini sakini 
mokytojas ir suriko:

— Kokia melagyste? 
melagyste ?

— O lai, kad ant lentos yra 
namai. Jukgi ten yra tik tru
putis kreidos, bet namu nema
tyt — atsake najiviszkai 
tanu kas.

Mokytojas pagriebė ji už au
sies ir isztrauke ant vidurio 
mokslaines.

— Ant suszildymo ji! — su
szuko — ir vėl atsikartojo su 
nui ž ia u s i ai s is zga 1 i a i s, 
jau vaikiszcziui žinoma, 
monija.

Kad Antanukas sugryžo na
mo raudonas, 
kasžin delko negalins rasti sau 
vietos, motina vėl jo paklausė:

— Gavai ?
— O gal mama miklyji, kad 

ne? — sustenėjo vaikas.
— Už mokslą ?
— Ne už mokslą, tik ant su

szildymo!
Motina mostelėjo ranka.
— A! — tarė pannslvjusi — 

turi dar palaukti, tai tau kada 
duos ir už mokslą.

O paskui, mesdama malkas 
in ugni, murinėjo sau viena:

— Tai taip visados naszlei ir 
si ra tai ant szios žemes!
asz prapesorini buęziau davu
si koki pusrubli, o ne ketures- 
deszimts skatiku, tai man vai
ku butu tuojaus suomes. O taip 
brajyja sau su juom ir tiek!

O Antanukas 
tai, mislyjo:

— Na, na! jeigu jis taip bra
jyja su manim dabar, tai kas 
bus, kaip pradės mane mokyti!

Ant laimes ar nelaimes, vai
kiszcziui nebuvo ko bijotis.

Viena diena, o buvo tai dve
ji menesiai po instojimui An
tanuko in mokslaine, atėjo pas 
jo motina mokytojas ir po pa
prastu pasisveikinimu paklau
sė:

— Kaipgi mano moterėlė bus 
su jusu vaiku ? Davėte man 
keture^deszimts skatiku, bet 
ant pradžios, 
menuo eina, o asz ne 
didkos nuo jusu nematau! Taip 
jukgi nepritinka; 
nors ir po 
skatiku, bet kas menuo.

O naszle ant to:
— Isz kurgi asz imsiu, 

neturiu! Ka koki skatiką 
dirbsiu, viskas eina

ant lentos koki ženklą ir sako, 
kad tai namai su prieangių, 
grinezia, abrozais. Žmogus juk 
turi akis ir mato, 
namai. O kaip mus 
mokslainiszkai, tai budelis ji 
supras! Yra ten pora vyresnių
jų, ka moksliszkai 
gieda — bet jaunesnis, 
rai, kad truputi keikti iszmoks. 

pamegyk kada 
, tai asz

prieangiu, 
^^F *■■*.% JhAtoalk .totą ' ' «2 « •

kad tai ne
mokina

giesmes 
tai ge-

ant

An-

gerai 
cere-

apsiverkęs ii

Kad

girdėdamas

Apie

mokytojui irgi 
szirdi suminkaztojo ir norėjo 
iszaiszkinti jauninusiems savo 
mokytiniams nauda raszto.

— Žiūrėkit vaikai — sake 
raszydamas ant, lentos žodi na
mai —- koks* tai mandrus daig
ias raszymas. -Tie penki ženk-

i . iki

Na, o prie gaspadorystos

— Tiktai 
sznokoti taip bjauriai 
tau duosiu! — insikiszo moly
nu.

ar niekados jau neturėsi noro, 
*| vaike? — paklausė Andrius.

Antanukas pabueziavo jam 
in ranka ir tarė:

— Siuuskite mane 
kur mokina statyti malūnus.

Seniai lyg ant' paliepimo

jau ten y

ant 
truktelėjo pecziais.

Nelaimingas malūnas, anoje 
puseje Vislos malas javus, taip 
inklimpo in vaiko duszia, kad 
jo isz ten jau nekokia šyla isz- 
traukti negalėjo.

Po ilgam roĮdavyjimusi liko
si nuspręsta laukti. Ir lauke.

Plauke Nedele po 
menuo po menesiui; 
vaikas priėjo prie dvylikos me
tu, liet gaspadorystoje vis dar 
i lekiok gelbėjo, 
pagalius, o net 
figūras. Ir tiktai, kad jam pei
lis sugedo, o motina liedavo pi
nigu ant naujo, 
in darba. Vienam per nakti ar
klius dabodavo, pasinėręs žila
me vakaro nike ir užsižiurejes 
ant Žvaigždžiu. Kitam jauezius 
vedžiojo prio arimo;
eidavo in miszka uogauti arba 
grybauti ir parduodavo szin- 
koriui Moiileliui už keletą ska
tiku visa kraite.

Namuose jiems

Nedele, 
ant galo

Drožinėjo sau 
daro keistas

samdydavosi

kartais

ir jau treczias 
vienos

mokėkite 
ketu resdeszimt i s

kad 
n ž- 

in vals- 
eziu. Net vaikams skarmalu nu
pirkti nėra už,ka.

Mokytojas pasikėlė nuo suo- 
grineziojelo, užsidėjo kepure 

ir atrėmė:
— Jeigu taip, tai Antanukas 

neturi ko vaikszczioti in moks- 
laine. Asz ton ant jo dovana* 
rankos negadinsiu. Toks moks
las kaip mano, tai ne vargdie
niams.

Pasisuko ir iszejo, o naszle, 
žiūrėdama paskui ji, mislyjo. [

— Žinoma, kad teisybe. 
Kaip svietas stoyi, tiktai ponu 
vaikai vaikszcziojo in moks-

— Žinoma,

nesisekė. 
Gospadorysta be vyro, tai kaip 
kūnas be duszios; o žinoirih, 
kad Antanuko tėvas 
keliu metu ilsėjosi ant ano kal
nelio, kur per gyvatvori raudo 
nomis uogomis uždengta, žiuri 
ant sodžiaus liūdni kryžiai.

Naszle apdirbimui lauko 
samdydavo berną, likusius pi
nigus turėdavo neszti in vals- 
cziu, o tiktai už ta, kas pasili
ko, maitinti save ir vaikus..

Valgė kasdien barszczius isz 
duonos ir bulves, kartais kosze 
ir kleckus, recziau 
mėsa —tai tik per

o žinoirih
jau nuo

žirnius, o 
Velykas. 

Kartais ir to grinezioje nepri- 
tekdavo, o tada naszle nereika-

Gudrus Teisėjas 'Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi! 

f

T.ula lenkų šeimyna New Yorke
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kalve atėjo
j IĮ

............................................... , :•

— Nėra meisterio, sziadieg 
daro su szaltyszium ploviniai ‘

— O isz justi tai nevieną^ 
nepataikys kumeles pakausty-. 
ti * — 
dorins.

— Kas ten pataikys! 
rome vyriausias vaikas.

— Asz jums pakaus ty si u — 
atsiliepe staiga Antanukas.

Skęstantis ir už sziuudo grie 
biasi, taigi ir žmogus 
ant pasiniu Ii jimo 
nors nelabai jam tikėjosi, kiti 
vaikai juokėsi isz jo ir pravar- 
džiavosi.

— Abatai ji 
kalbėjo vyriausias, 
gyvas yra neturėjo kujio sau
joje, tiktai dūme ir anglis me
te o sziadien varosi ant kaustv- 
mo arklio!...

Matyt vienok buvo, kad An
tanukas turėjo kuji 
nes pasisukęs trumpame laike,

Tuo tarpu in *. / .
✓

žmogus pakaustyti arkli.
Pamate ji vaikai suszuko:

O isz justi tai neviena^ 

/paklausė liūdnai gaspa-
' Ji-
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nęscnai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo

I
, buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, .i _______ ___ 1__ >121__ • ____

kiančių kūdikių šitos < lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti- 

, krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 

« • to a v • •

J™ ” ’ W F -Vį—•’-(T f , - p.

kad jie nuolatos yra erzinami ver-

mynos apartamente. Kaimyjnai ti- 
, krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksnio ir ____ ________ i't*___
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkja kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti, Išmintingas .teisė
jas įsake jai tuojaus nueiti j aptiek?, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik. užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė vieką kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai, naktimis jau 
neverkia, kaimynai,yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir

...... , „ 
atsake) al

su judino
kuriai net miszkas 1 i/k '■ ' z: 

„■HlURRtoMIIK

''' 4 1 * + ' ’ * ■ « ■ /.v i1

vaiką... Rodėsi jam, kad jo
garsiu visas tas

t

szii-jdyje dangaus apiuojai už- 

kitiems sodiecziu vaikams, ir 
tos stygos atsiliepe tiktai szia- 
dien, prie sznypsztinio dmntu-

sutikoI
Antanuko

tempe keletą stygų, nežinomu
• i • ’ T ‘ ^1*' " • „ J 4 1/ ' . . • .

tos stygos atsiliepe tiktai szia
dien, prie sznypsztinio dumtu
vių, dundėjimo kuju ir. byran- 
cziu nuo geležies žiežirgu.

Aek! koks isz jo butu 
irus kalvis, o gal ir 
ginu... Vaikiszczias, nors 
jas darbas jam didei 
vis mislijo apie savo malūnus.

Kalvis, dabartinis Antanuko
globėjas, buvo žmogus nekoks, nukalė keletą vinių ir pasaga. 
Kale ir kapojo geleži ne gerai, 
ne negerai. Kartais niuszo yai-

szus- 
kas dau- 

nau- 
patiko,

kus, kad net tino, o daugiau
sia i rūpinosi, kad. per greitai 
neiszmoktu amato.
jaunas jo mokytinis, iszejes isz 
termino, galėtu paszonije savo 
gimtinio meisterio kalve atida
lyti ir priversti geriau darba 
atlikt! ...

O reikia, žinoti, kad meiste
ris turėjo dar kita paprotį.

Ant kito galo sodžiaus gyve
no didelis kalvio prietolis — 
szaltyszius, kurs sziokioso die
nose beveik : 
darbo, bet kad 
kur už pildymą, dinsto, mesda
vo ūke ir eidavo in 
pro kalve, 
arba du sykiu ant Nedėlios.

Eina sau tada szaltyszius su 
uždirbtais pinigais po puszine 
szmekla, bet nenorėdamas už
suka. in kalve.

— Pagarbintas! 
kalviui, stovėdamas už s.lenks- 
czio.

— Pagarbintas! 
kalvis. — O kaip ten hike?

—- sako
O kaip pas jus, kalve-

Nes toks

nenueidavo nuo
nueziupdavo

nepaaugeli! —
— Kaip

saujoje,

Po teisybei, pasagas buvo per 
didelis ir nelabai dailus, bot 
savo keliu terminatoriai iszsi- 
žiojo.

Ant to tarpo parėjo ir ineis-
toris. Pasakė jam, kas atsitiko, 
parode pasaga ir vinis.

.Kalvis apžiurėjo ir net pa
trynė krauju aptekusias akis,

gi e
O tu kur to iszmokai va-
— paklausė Antanuko.
Gi kalvėje -— atrėmė*vai

kiszczias, kantantas kad ji pa
gyre*

— Kaip popas meisteris isz- 
eidavai ant plovimo, o jie isz- 
begiodavo, tai kaldavau viso- 

szvino ir isz

?

kilis daigius isz
k iiręze ma go I o ž i c s.

Būdavo tai syki Toliau# bu#.

szauke

— atsako

szaltv-

Dokui Dievui, kad 
syki iszlindote isz grinczlos

— O taip 
szius.

Nicko sau 
szius. 
jo?

Nieko sau — sako kalvis. — 
jus nors

♦
|’W

atsako szalty-i
— Taip nusisznckejau 

kanceliarijoje, ka,d turiu 
truputi dantis paplauti, 
eisite ir jus, nuo tu dulkiu?

— Žinoma,
sveikata yra pirmueziausiai — 

neniisi-

nors 
Gal

kad eisiu, juk
I
s

Tanko i gaunu žinia
Apie nedora vaikina, 

Su tais tiek to, tai jaunyva, 
O jauny siu, lai kv’ailysta. 

,Bet yra ir šCnyvi beibokai, 
Ka Lietuvoje būna pali ir 

vaikai, 
Czjonais gyvuliszkai gy vena, 

Ant Dievo ir mirties nepamena 
Tokis rakalis ezipn lėbauja,
Pati k rajuje su vaikais ba

dauja.
Tame kalte Lietuviu, 

Kad nelaužo kaulu del tokiu, 
Gerai butu, kad keli susitartu 
Tokiam kaili gerai iszpertu, 

Smala iszsma 1 uotu, 
Jn lankus Klukšni iszvarytu, 
Tai visokiu latryseziu iszsi- 

žadetu.

AQUITANIA

I

I
Į

dikių motinos pasitempimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkja kankinami mėšlungio,

I 

užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jai jeanv į^i ,

nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas Vyl? sulaikė lO dieny, o 
motina padarė visk;} kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai, naktimis jau 
neverkia, kaimynai,yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie. net 
prašo (langiaus!

(Pu<k*Iblm/L*)

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DRUIODGENS

ATSAKANTIS IR GREITAS

Vienam pletsu kriksztynos 
atsibuvo,

Ant kuriu visokio sZtopo buvo, 
Tėvas nieko* nesigailėjo,

Kožna paviesz.ino kuom turėjo, 
O kaip pas Lietuvius yra pa

pratimu,
Atsitaiko prie girtavimo,
Bolszevikai keli atsirado, 

Ka tai savo su peileis bado. 
Ir ezionais pradėjo ergeli da

ryti,
Kitus su peileis badyti, 

Bet keli davadni atsirado 
vyrai,

Iszpere del pesztuku kaili 
gerai.

Visus laukan iszkikino, 
Duris

GĘRAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 
ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAtlSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA. .

* —.......

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
F

MAHANOY CITY bų. kpž^UUr- , 
ninka 30 E. Centre St. ant antro f lo

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistai.

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

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
,, %, ii . > ■„ ; J "; 'f1 t U 1 P

užrakino,
Teip visi privalo padaryti, 
Tokius įnirsimus laukan isz- 

vaiyti.
*

Kas tai gali būti
Kad kvaili sportai nori virs 

szu gauti

* • * liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervisrid ar li
goti, nedarykite tos klaidos,^a 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 gre> 
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 nuvargę 
ir silpni? Ar stokus jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta, jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmat visokiuose padėjimuos

1 - I- ■III    III—  i    IJĮ Į , I ■ —»■

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiaubiu laiku, kas Seredti, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona. 
Lietuviui kurie važiuoja in 
Lietuva pasĮsvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
galės grižtl in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje . 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi uau 
atskirus kambarius, neprilygsta- ► 
mas szvarumas ir maistas. Apie 
dauginus informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo: v, 
CUNARD LINE J

25 Broadway 
New York

, ' 'i1
I *

Sztant vyrams neapsileidžia, 
Jeigu in draugija insileidžia.
Davadni vyrai tegul ant nie

ko nepaiso, 
Tokius beibokus gerai pataiso

Ant keliu apversti,
In sOdynia gerai inkresti, 

Ba jeigu vale tokiems duosite, 
Tai save apsijuoksite.

* ❖ *
*

Vienas mažas vaikinukas, 
•Puspebktos pėdos vyrukas, 
Kaip milžinas apsipaeziavo, 
Bet in menesi nuo bobos ig 

kaili gavo. r
Ir tai spykyzeje kaip prie

* . baro stovėjo, ,
Ir rankoje stikleli munszai-

nes tyrojo,

)

atsakydavo kalvis ir, nenusi; 
emes prikysztes, ėjo drauge su 
szaltyszium in karezema.

O kaip karta inejo, 
vaikai, nesibijodami 
ugni. Kad darbas 
skabiausias, kad svietas griur 
tu, ne meisteris, ne szaltyszius 
priesz vakaru 
karezemos, 
pasitaikydavo koks urediszkaš 
darbas. (

Tiktai volai nakti gryždavo 
namo. <

ves- t* 
’ .Q 

plovij

galėjo 
gesinti

butu kuo-

n

neiszeidavo isž 
negut szaltysziui

se, teipgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ąr esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz, prto,

’ Bobele ir tartie namines atėjo, 
» Rankoje bonka turėjo, 
| Kada savo diezkuti pamate 
į Pęrpyko ir net pasikratė, 
| Su bonka yeže jam per galva, 
C Isz ko pasidaro riksmas ir 
{ , bųlda. -
> Palicmonaiztuo pribuvo,
Į Nes djczkutis in skiepą pra- 
J ; sprūdo,
{ O vaikino skiepe blogai turėjo, 
Į Ba terp ledu sėdėjo.
C Nebagas suszalo, net dantys 
{ barszkejo,
> Kaip apsimalszino,

be ambicijos, bo gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, istblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, .isztynima gerkles (gųitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
pykstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 1 ' 11 - -

nis ir daug pagelbantis yra mano spa-

ant vogos, silpnos atminties, sarmat-

EMIGRACIJOS REIKA-. 
LAI PAGERĖJO. >

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

. ■* ■ J
Gerbiamieji, kurio manot keliauti 
in Lietuva s^ia vasara, tai nępra^ 
leiskite, teip . puikios progos bot 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja t

J

• t ' 

laudama daboti peeziaus, lope 
sunums žiponus.
cius verke, - o 
nuobodumo, pietų laike, gaude 
muses ir po tokiai puotai vėl 
ėjo 'drožinėti kopėtėlės, 
ras, malimus bei szventuosius. 
Jis taipgi drožinėjo szventuo
sius, tiesa, isz pradžių be vei
do ir ranku.

Ant galo kuinas Andrius, 
isztikimas prie telis apleistos* 
szeimynos iszdirbo Antanukui 
Vieta, pas kalvi, kitame sodžiu
je. Viena nedeldieni nuėjo, te
nai ąji naszle ir vaikosu. Kalvis 
priėmė juos gerai. Iszbande 

sprandu, o 
maty dainas, kad del savo am
žius yra stiprus, 
save in mokslą, be užmokės 
ežio ir tiktai ant szeszlu metu.

Baisu ir liūdna buvo vaikui Bot karta pasitaiko prietikis.
V • * ♦ *■ • *•■■■■ i! •« . r ' A

Mažas Vai-
Antanukas isz

Y

gerai.
vaikui rankas ir

A

■*ll

tvo-

prieme pas
ir

’ w •
la. O isz kur-gi prastas žmogus 
galėtu isztekti ant to!...

Paszauko vėl kurna Andriu
ant rodos ir pradėjo abudu og- už sodu, eidami namo.

žiūrėti, kaip verkianti motina 
ir senas Andrius, atsisveikino 
su juo ir su kalviu, dingo jau

zaminavoti vaikiszczia.
— Ka-gi tu, medkari, iszsi- 

mo|unai per tuodu menesiu ? —
'1*1 ’■ . ; ■*, i» « ' 'i

dar liudniau, kad nakvojo pir-Į

Paprastai szaltyszius 
__ _ 1.1 1 už pažastų 
szis neszdavosi bonka

ant rytdienos. Ant ryto: 
visai 

blaivas ir gaspadoriaudavo iki 
naujam uždarbiui, bet kalvis 
kas valanda žiūrėdavo iii pay- 
neszta bonka, kol dugnas ne
pasirodydavo, ir tokiu 
isz vieno sykio ilsėdavosi 
dvi dieni.

Jau per pusautrus

davo kalvi
4 <

ino’’ ; ‘ *
jaus szaltysžius buidavo

4

budu 
pėr

Jau per pųsautrus metus 
Antanukas dūme dumtuves
kalvoje, nedirbdamas, kaip, ra
dosi, nieko kito, ir per pusan- 
trus motus meisteris su SzaJ- 
tysziųin regulariszkai plauda-

in Lietuva szia .ywuira, tai nępra* 

tuoj nuųdokites ja.

instatynia kuriuomi rementis kiek i1 
vienam svetimszuliui gyveuan-( 

]ežiam Amerikoje yra leidžiama 1 
> aplankyti buvo ezali, gimines ir ] 
[laike metu sugryžti in Amerika < 
,bo kliueziu. iHzvažiuojantienis in [ 
►savo tėvyne Amerikos Valdžia.* 
,iszduodu tam, tikrus liudijimus, ' 
• kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
[nereikalaus ju paskaityti prie nu- 1̂ 
įstatytos kvotos, skuitliaus atva--,’]

► b

PasiųncziU pinigus in

ęyvanan-
i

aplankyti įavo szali, gimines ir

be kliueziu. Ibz-važiuojantienis in

4

su szaj-

žiuojanezi in szia szali.
A • A _ 1 ..M M J

ęząlis pigiausiai, parūpinu paspor 
tus, padarom Afidavitus ir atga< 
kaneziai priruosziam kelionėn

visas

tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
kaneziai priruosziam kelionėn. 
Keliauninkus pasitinkam stotyse

■•t

Tai isz ledu iszsirabantino.
* # >ic

Kaip kada ir burdingbosio,
> 1

vo ^dantis po puszine szmokla*
L i 
r •

Kad szaltyszius sii kalviu sė-
_ ' * • : , >.. ■ * ' i » *■ - 'i v* ■ ■ .J

f

dėjo katezėmojo, staiga po piy- 
" ...... žinia, kajd

pasikorė — ir
ma puskvatierko žinia 

Buv.o koks i žmogus |

ma nakti po svetima pastoge, 
daržinėlėje, tarp nepažinsta^

iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo (dak
taru, lojeriu ir dvasĮszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomęndavoti per 
garbingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bū
na kožna Sereda ir jo ofisas tenais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

ii*1

Burdingieriai kaulus aptaiso
Uį _11 . ■ 'f ■i • " to' ■ *’

. ’, i

Kaip ana diena susipesze su 
’savo vyrais,

: ' Norėjo visus iszvaryti,
4..! ....Nl.,-/:.

; 3 yO buvo vrsi no,koki,
>ui girtuoRi. 
žandus tvyszkvt, 

Jog reikėjo dėdes Iia?ndyt.
\s; . t<R ’’ 'o,., ,■

Kaip sargai pribuvo. e ' ■ i ■ f", \ f

r

, ' savovvrais
' « '.U.|t . J ... i;. 4 . ■

. u yyruti boinąis gerai
xY ’ 2* • ♦ •' A

i

ROYAL , MAIL
TIESOG )N HAMBURGĄ 

Parankios Konckcijoa in Lietnva
Bei neaklojo tai padaryti, 

O buvo visi no. koki, 
Tiktai girtuoki.

Bradejo žandus tvyszkyt
9RBITA 
ORCA . . 
ORDUNA

. . . %2S Okto^erio 

. . 26 Novemberio 

.. . 9 Decetnberio
Į New Yorke; suteikiam nakvyųe,> 
►nes uŽlaikom savo vicszbuti. J
* * Reikalauk Laivakorcsiu kainos, i
• pažymėdamas isz kur ir kyr nori ] 
[važiuoti.

•George J. Bartaszius ■ 
į :

./'■ J

uŽlaikom savo vieszbuti.
>.T ■ j * ■/ ■ i-! i ■ j* / i .ik

pažymėdamas isz kur ir kur nori

j gvolta szaltysziu isztrauke ifįz J

<i-'.i ifi* <rw i/'V' 1 ;■ '■ ,

užstalio. Kalvis, neturėdamas
atsąkanezios draugystes, ture-

I ■r

NEW YORK, N. Y

Visi pusnuogei liuv 
Kaip sargai prįbut

>J|. ?
i U 1 F * !1" Fr • S * IIIDėdės juos greitai apnialszino, 

Stulpo buvo: dietai pągadyti

ada toip bnnu,

Kolis in koza užrakino,

(Ir langai iszda užy t i; t 
.. Tai visada teip buna,

,ir. lang
'Tai visi

H ■ * * 1 r*

>

Privatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 
.vietini agentu arba tiesog pas

The Royal Steam Packet'Co.
Sandei^on & Son, Inc. Agents,

NEW YpąiLl2« BROADWAY,

Geriausia

f

<l|
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I
u
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— Aiiglekasiu unije nuta
rė niklirbti Election Day, 
yra diena rinkimo •r

4 Novemberio idant duoti pro
ga visiems anglekasiams bal
suoti ant savo kandidatu.

— Gerai žinomas karpetu 
czystytojas George Moyer ku
ris per daugeli metu dirbo pas 
Dipperi, staigai mirė nuo para- 
ližans. Turėjo apie 73 metus.

— Nedelos ryta vagis insi- 
gavo in Royal pulmimi. Pali- 
cijai pasiseko viena isz juju 

Anįlriu Kovalski,
18 metu, kuri uždare kalėjimo. 
Jojo draugo nesueme.

— Garnys turėjo darbo po 
miestą nes paliko sunu Juozui 
Praniui, 604 W.
J. Kufravicziams
l'nalauckams teipgi sūneli.

— Pa vieta va kamisije isz- 
lave paliepima visiems takso- 
riams idant kanecz surinktu 

moterių lyg
menesio, jeigu

tai 
prezidento

ilH

v

<i

>

L .
11 
it®

BlIiM
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suymti —

— Per nupuolimą augliu 
Indian Ridge kasiklosia 
sužeistas Jonas 
412 W. Penn. Str. 
Navickas teipgi likos 
tas tosia paeziosia kasiklosia. 
Antanas Toloskis, likos sužeis
tas Packer No. 4 kasiklosia ku
riam sužeidė pilvą ir koja.

— Onutei Siepnikiutei, 12 
metu mergaitei užsinorėjo pa
matyti svieto iszbegdama in 
Hazletona. Bet pakol mergaite 
in ten gavosi dede jau 
pabėgėlės, kuria paėmė po sa
vo globa ir pristato namo.

likos 
Krisnauckas, 

Tamoszius 
sužeis*

Muko ir prie mimu lipo isz au
tomobilio. Pleszikai labai skau
džiai p. Elijoszin 
ypaez labai sudaužė

sumuNze, 
revolve

riais galva ir atėmė $500. Ma
noma, kad pleszikai paseko ji 
isz Gary banko.

SVARBIOS PRAKALBOS!

svieto

lauke

South St r. 
dukrelia ir

visutaksas nuo 
pabaigai szio 
nemokės tai bus skundžiamos. 
Taksorei mažai apie tai rūpi
nosi, bet dabar turės savo už
duoto iszpildyt ir nuo motorė
liu surinkti taksas. Geriau da

ne kaip turelibar užmoketie 
daug ergelio.

— Readingo kasyklos czio- 
nais ir aplinkinėje mokes Su
batoje. Mieste bus t rupuli kru
tėjimo. nes kožnas Ims prie 
graszio.

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme W. Slota isz miesto su dū
li je Na vi t skinti* 
rio.

nes

isz Shenado-

Juozas Kaczinskas. 628 
W. Spruc<‘ Str., likos sužeistas 
in ranka laike darbo Park Pla
ce kasiklosia.

— Ona Budrcvicziene. kin i 
gyvena su savo dukteria Lipp- 
ienia ant 421 E. Pine Str.. stai
ga) apslobo nukrisdama 
trepu, bet ant giliuko tik 
žai susikresdama. 
kėlės dienas lovoje.

cijanta John Hassell kuris per 
39 metus apsauginejo musu 
mie«ta nuo piktadariu ir buvo 
pirmutiniu palicijantu musu 
mieste, padekavojo už tarnys- 
ta isz priežasties senatvės. Pa

buvo geru

Visi pažinojo

nuo 
ma- 

Pa gulėjo

sena pali-

palicijantu

licijantas Hassell 
sargu ir turėjo daug prieteliu.

— Paežiu le Vinco Juodesz-
ko apdovanojo ji puikia ir dru- 

aplaike ant 
krikszto varda Helena.
ta dukrelių kuri

Misijos pasibaigė, 
Mahanojui 
užges 

szirdysia, nes vietoje 
nivlek 

ma kaipo pats save 
niu tulžis sujudo, 
seno misijonieriaus buvo aky
vi ir naudingi, viskas ėjo ka- 
nuopuikiause, .bet užbaigent 
misijos Subatoje jaunesnis mi- 

atsisveikino panie
kindamas nekuriuos laikrasz- 
czius, o iszgirdainas in padan
ges grynai katalikiszkus ( D 
— smeižtanczius-polemikisz- 
kus laikraszczius. 
nosnis niisijonieris 
leist savo tulži nes kitaip bu
tu įnikęs. Jeigu tokis misijo- 
nieris naudoje pamoksiinyczia 
ant tokio tikslo, tai geriau bu
tu, idant sėdėtu klosztorije ir 
maltu Psalmes Dovvdo. 
kitu tautu misijonieriai 
puldinėja ant laikraszcziu lai
ko misija! Ne. Žmonis skaito 
kas jiems patinka ir patys at
skyriu pikta nuo gero, be 
sijonieriaus in kvėpimo, 
jonieriu užduotis yra mokyti 
žmonis neturėti 
prieszais savo artyma, mylėti 

o ne sėti

atmintisjų 
teip greitai

žmonysta

sijonieris

< <

bet 
ne 

žmonių 
inkvept

savo arty- 
)” tai žmo- 
Pamokslai

M at y t jau
time jo pa

Ar 
užsi-

nii-
Misi-

neapykantos

ji kaipo pats save, 
terp juju nesutikima. Toki pa
mokslai ir papeikimas artymo, 
buna bledingi ir jokios naudos 
neatnesza.

— Jeigu kas mano užvesti 
elektrikiuia szviesa

’ arba pirkti puikius liktorius, 
tegul pirma ateina pas elektri- 
kieri Floridna Boczkanska, 
312 W. Pino uly.j o darbas bus 
padarytas gerai ir 
naneziai.

in stuba

užganadi-
— t. f.

Kurias rengia, S. L. A. 21,1-ta 
kuopa,invyks Nedalioje,Spalio 
(Oct.) 26-ta 1924, 2-tra valanda 
popietu,
Mahanoy City, Pa.
kelios savaites sugryžesiszLie
tuvos, S. L. A. Daktaras Kvo-

E.

Norkevicziaus » v.,
Kalbės vos

linini

%

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
EMBLEM-NEW CAPELLO

JASPER HOME COMEQRT 
Kukninei Peczei.

*

’r'-.

— teipgi —

Heatrolas(1. Klimas isz 
Pa. Visus 

širdingai kvieczia,
S. L. A. 211-tos K p. Komitetas.

te ja s, D r. 
Philadelphia,

- Musu 
pagarsės c

szioje ap-

Girardville, Pa. 
miestelis neužilgio 
po visa aplinkiniu kada Lietu
vei užbaigs statyti nauja mu
rine plytų bažnycze kuri bus 
antra savo didumo
linkinėje, stylus bus Gotiszkos 
arkitekturos. Per nenuilstanti 
darbe musu prabaszcziaus kuu. 
Valancziuno Dievo namas spar- 
czei eina in viražu.

Diena 9 Novemberio, tai yra 
Nedėliojo bus paszventinimas 
kampinio akmens,
])o piet, (-eromonijosią 
baus daugelis kunigu taja die
na isz visos 
Lietuvei yra 
silankyti taja diena dalybauti
paszvontinime akmens po mu
su nauja bažnyczia.

3 valanda 
dalv-

aplin kinos. 
užkvieeziami

Visi 
i at-

Mount Carmel, Pa. — Penki 
jauni ižgamos: Pollak, Domal- 
czyk, Kravitski, Stavinski ir 
Petrovicz. vaikai gerai žino
mu tėvu likos nubausti po $100 
ir szesziu metu in kalėjimu u,ž 
sužagojima dvieju
Onos Vnskiutes ir Anieles Ma
deros isz Locust Gap kada jei- 
sės palydėjo namo nuo szokio.

— Pas skvajora Drapievs- 
ki buvo perklausymas

Leono Demanskio

merga i ožiu

teismo

mirt ies 
anūkėlio.

gimė 
po szliubui.

akvvo *
, 55 

metu žmogaus isz Kulpmonto, 
kurię buvo priežaste 
trijų menesiu savo
Demanskis pasiėmė kūdiki nuo 
savo dukters Mares Jonaszkie- 
nes, 16 metu, ant prikalbinimo 
josios vyro, nes kūdikis 
in tris menesius
Tėvukas teip su kūdikiu baisei 
pasielginejo, jog tasai mirė 
nuo neprižiurejimo ir apleikli- 

Dieduka nubaudė už toki 
pasielgimą ant 250

doleriu, bet turės da atsakyti 
už kūdikio mirti. Žmonis teip

mo.
žveriszka

ANT PARDAVIMO.

l)u namai po No. 818 E. Mar
ket St., ir 820 E. Centre St. 
Pars id uos atskirai 

arba abu namu

Centre 
po viena 

narna, arna anų mimu kartu. 
Atsiszaukit po No. 820 E. Cen- 

Citv, Pa.tre St., Mahanoy

I

I

REIKALINGOS 
MERGINOS

Prie Marazkiniu Darbo. 
Nuolatinis Darbas.

Ataiazaulcyte tuojau* pa*: 
SIDNEY SHANFIELD, 

City Shirt Company 
Cor. S. Main and Maple St* 

Mahanoy City, Pa*
*»

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojui.

I

2-ra* Flora* Klino Name

J

I

I

j W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis
u

.40

persiėmė tuom pasielgimu jog Jeigu moketumcl mums $25.00 už
kerszino pakorimu Demanskio, 
kuris yra tėvu devynių vaiku.

Viena jauna 
labai

Chicago. —
Bridgeporto lietuvaite 
susidraugavo su jaunu juodu- 

yvnaszliu, kuris dirbo toj 
sankro-

k u g
paezioj Bridgeporto 
voj už dreiveri, kurioj ir ji dir- 

jiedu 
‘už-

bo. Viena penktadieni 
iszejo ir bevaikszcziodami 
kydo” in viena narna. Policija 
tai nutemijo ir padare puoli
mą. Namuose rasta ta lietuvai- 

juodllkus

ji ant

Vertes nemažinus 
bet ant trumpo laiko

labai gera skurine

SZAKOS AUGA ŽEMEJE, O SZAKNIS ANT VIRSZAUS.
Charlie Allensworth isz Galesburg, I 

nauja sztamo medi ir idant persitikryt 
padaryti teip kaip sau mane, iszrovo jauna 
metus adgal, i . __  ____
szaus — apversdamas medi auksztyn kojom, 
ome, iszaugdamas kaip ant paveikslo matome, 
niu regėdami nepaprasta medi, stebisi 
giniu.

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
iiereike jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS
III., nutarė iszaugyti 

iszt.ikruju galima 
medeli, asztuonis 

insodiuo szakas in žemo o szaknis paliko aut vir- 
Medelis prisi- 

. Daugeli žmo- 
nepaprastu re-

EKSKURCIJA IN

NIAGARA FALLS:
NEDELIOJ 26 OKTOBERIO
Dubeltavas

Tikietas
Specialiszkas treinas apleis 

Mahanoy City 9:50 valanda 
Subatos nakti 25 Oktoberio.

Pribus in Niagara Falls 7:00 
ryte. Apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare.

Lelilgh 55tHey’ 
Railroad

CBuRoutc of The Block. DI amend

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

f) ______

Gerai Uždirbtas
rio, buezornos ir

groserszto- 
kito tavoro 

biznis ant E. Centre ulvczios 
Shenadori persiduos užganadi- 
nanezei lies locnininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko.
per telefoną 317M Bell Phone, 
Shenandoah arba in redakcije 
“Saules.” (031

A t si sza uk i te

PARSIDUODA PIGIAI.

Naujas mimas ant Penn St., 
Tamaipia, Pa. su visais intai- 
syniais ir didelis jardas. Stebc-

Kreipki- 
‘ (86

tinas geras pirkinis.
les ant adrbso.'

Michael V. Wolfe
(Vilkaitis)

, .336 Arlington St., 
Bell Phone,193J, Tamaqua, Pa.

I

I

I
i

«
ar

I uom

Skaitykite “Saule

Galima matyti pas pardavėjus j

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
ir

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

i

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925

te ir dar kelis kitus 
ir juodu kės.

Iszbuvusi kalėjime visa nak
ti (juodukas tuojaus buvo pa- 
liuosuotas už kaucija)
rytojaus stojo teisman. Nesant 
aiszkiu inrodymu teisėjas jos 
nebando, tik atidavė ja polici 
jos priežiuron ir insake visada 
būti namie priesz 10 vai. vaka- , 
re ir niekur be jaunesnes sesers 
neiti.

Prie viso to ji ir darbo ne
teko, nes sužinojęs apie tai san 
krovos savininkas ja ir juodu
ką tuojaus paszalino isz darbo, 

negražu taip,
jaunoms lietuvaitėms' 
Ir visa tai atsitiko geroj dide
liu kataliku szeirnynoj.

— Ketverge nakti vagiliai 
iszmusze langeli virsz szoniniu 
durti insilauže in A.
aptieka^ prie J9 ir Halstdd gat
vių ir isznesze daug prekių ir 
taip jau $50 pinigais. Nuosto
liu vagiliai padare gana daug.

— Virsz sanvaites atgal1" 
Universal State Banko prezi
dento J. J. Elias broli, kuris tu
ri buezeme Gary, Ind., užpuo
lė nloszikfli kndn iiu frrvžn isv

Negražu, o j
elgtis!

Bielskio

laikrodėli, negutumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reiko užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi ^ražu 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 lencugeli, 
masznele su kalendorių ir vieta del
bumaszku, teipgi gražu aukso-filled 
žiedu su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo
kėjimą paczto o $7.65 užmokėsite 
kada aplankysite daigtus namie. Už- 
ganedinimas gvarantytas 
gražiname pinigus.
visus pinigus su orderiu tai da prie 
to pridėsimo da gera safety britva. 
Orderuokito sziandien kol preke pigi.
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Ave. D. 179, Chicago.

su merginos

arba su-
Jeigu prisiusite

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 

su dau-

ANT PARDAVIMO
Namai Šhenandori,

26 ir 28 S. Emerick St, ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoith, Pa.

po No.

(t.f.

PARSIDUODA NAMAS
12 ruimu nanpis, 14 tper 125 

pėdu, prie U32 E. M a ha noy St. 
Galima tuojuiis insikraustyti. 
Kreipkitos yni adreso.
028). 73b K. Mtihan(>y St.TfflK Mnlianoy St.

J. M?THOMAS
Kontraktoriu* ir Budavotoja* • 

336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatinio nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas. tAtsakantis darbas.

žmogus 
Knyga

m

160 puslapiu,
• gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

I .
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FF. D. Boczkau8kas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Apie Kure.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Raudu.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubina.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmoczio Laiku.
Apie Piemenėli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meilę.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas ui Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.

*

Žydu Rauda.

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

PREKE. TIK 25c. .
Siuskite pinigus stempomis.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanov Citv. Pa.Mahanoy City, Pa.

( " I I 1 ' V . $ • »' !■ ) ' ' ’ ♦ *
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I 3-ežias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
; pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Go. Banka moka 3-czia pro-

T

centą už j^su 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 
persitikrihsite ir matykite kaip tai pinigas auga su pa-
dauginimu procento.

Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmonis nuo 
Kalendoriai turi

Prie koino kalendoriaus yra prisiūta azventuju kalendoris *u pa- 
Maiszytu kalendorių po kelis numariui neparduodame, tai yra, po 

Mažiause parduodam ir atspaudiname 
Siuskite savo užkalbinimą TUOJAUS 

. vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau- 
norite. Paraižykite aiszkei

Ka tik aplaikem Puikiausius Importavotus Sieninius Kalendorius ant 
1925 meto, del biznierių, 
senei reikalauje, ir bus jum labai dėkingi už tokia dlovana. 
krepsziuka del szuku, špilkų ar szepeczio, puikei iszmarginti, iszpjauti ir at- 
spaudyti, 
snykais.
kelis kalendorius isz kožno numario. 
tu jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkt, nes 
jet. Paduokite numara kokiu norite. Paraszykite aiszkei savo varda ir 
pravarde, numari ir ulieze, telefono numara, miestą ir valsti ir koki bizni 
laikote; ar lietuviszkai ar angliszkai atspaudyt ant kalendorių jusu bizni.

Pritiunsdami užkalbinimus drauge siunskite ir pinigus o bus jum 
prisiunsta be užvilkimo. 

X45” Paduokite numari kalendoriau

Už 100

lietuvisxkai

* kokiu norite '41

No. " Už 100 15—10x15 Vi col. Gurbelis rožių ir
1—10M>xl5’/i coliu, Bažnitclc, žie- karvelei ......................................... 20.00

16— 10x16*4 col. Arfa, karvelei ir
rožes ..............................................20.00

17— 10x16 col. Ragas pilnas žiedu, 
karvelei

18— 10’4x15% col. Stubele su žie
dais  20.00

19— 10x15% col. Stubele, malūnas
ir žiedai..........................................20.00

20— 10x15*4 col. Gurbelis su ro
žėms ir karvelei............................20.00

21— 10*4x18% col. Namas ir malū
nas; paukszczei, žiemos laikas. .22.00

22— 15*4x15 col. Paukszciu lizdas
col. Namas, vasaros su žiedais........................................28.00

23— 15*4x15*4 col. Gurbelis žiedu
su karveleis...........................................28.00

24— 15*4x15’4 col. Grinczele snie
ge su elniu..................................... 28.00

15%xl5l4 col. Grinczele, pieva 
ir paukszczei.................................28.00

26— 15’4x16 col. Malūnas; grincze
le su girraite.................................28.00

27— 12%xl9*4 col. Gurbelis rožių
. . . .20.00 jr karvelei ..................................... 30.00

28— 14 *4x19*,į, col. Grinczele,
. . .20.00 paukszczei ir girraite.................30.00

29— 14%xl9*4 col. Paukszczei, me-
karvelel/hamas ir žiedais......... 20.00 džei ir žiedai..................................30.00

«r

3„714 x 16 i■A

mos laike,..................................... $17.00
2—7’/2xl5*/^ col. Palocius ir elnias 

. 17.00 
col. Žiedai, karvelei ir

t. t.,................................................... 17.00
7\ixl5*/<8 col. Bažnycze žiemos 

laike; paukszczei ir varpai......... 17.00
5— 7%xl5% col. Laivelis su žie

dais, ir karveleis.............................17.00
6— 9%xl5*4 col. Namas, rožes ir

karvelei .......................................... 18.00
7— 11 % x 18 col. Rožes ir karvelei

...............................................18.00

4

8—9 Ma x 14 Uj
Įniko; paukszczei. . . .

*4 col.
.............18.00 

9—1214x15 % col. Szaltinis 
paukszczeis ................................... 18.00

10—9^x15 col. Namas laike žiemos 
paukszczei .....................................18.00

col. Paukszczei ir 
žiedai ...............................................19.00

12— 12 *4x15 *4 col. Namas prie eže
rėlio; puikus žiedai ....

13— 10VjxI5’4 col. Žiedai ir pauk
szczei

14— r-lO >4 xl5% col. Puiki jiatkava,

11—12 VL> xl2 Va

SU

25

col.

20.00 M

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ZIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS. '

Kalendoriai 12x16., tu azventuju kalendorių ir paanikai* (2^x5 coL), 
Didesni kalcndorei (5x12 col.) su amerikoniazkomauž azimta $17.00.

azventemia, už azimta $22.00.
30— Vaikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte.
32— Vaikai prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyczei.
35— Lelijėle - balandėlė.

36— Pana.
37— Vaikai ir juju draugas.
38— Dvi rožytes.
89—Raudona pana su žiedais.
40—Vaikai skyna obuolius.

J

$20.00.
azimta $28.00.

Kalendorei 15x20 coliu, su szventuju kalendorių (2HxS col.), už szimta 
Didesni kalendorei su amerikoniszkoms szventemis (5x12 col.), už 

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite.

41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— Kudykis su rogutems ir Eglele.
43— Pana su žiedais ir karveliu.
44— Vaikai ant tvoros su Rožėms.
45— Puikios Panos Galva.
46— Mergina prie szulinio.
47— Mergaite pasirėdžius raudonai.
49— Maža Raudon-kepure.
50— Vaikai su avim.
51— Vaikai su gurbeliu žiedu.
52— Vaikas su mergaite.
54— Visznios.
55— Pana su aniolu.
56— Vaikas su mergaite luksztc.
58—Sesutes.

w59—Mergaites ant tvoros.
60— Broliukas ir sesute.
61— Vaikai luoteleje.
62— -Geri muzikantai.
63— -Brolis su sesute terp žiedu.
64— Vaikai su szunyczeis.
65— -Geri žuvininkai.
66— Kudykiš su gurbeliu žiedu.

W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

67— Panna su žiedu.
68— Vaiku Geriauses draugas.
69— Mergaite Balt-lelijcle.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu.
72— Du draugai—studentai.
73— Mergaite telefonuoje.
74— Vaikas su szunipi.
75— Vaikas ant tvoros.
76— Panos galva su žiedais.
77— Sesute.
78— Panos galva su rožėms.
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80— Pasilsys vaiku.
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.
83— Trys mergaites su balandėlėms.
84— Mergaite ir rožytes.
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandžio.
87— Mergaite su balandelia.
88— Pana su rožėms.

— MAHANOY CITY, PA.
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