
4 *

r

U

I
I

■

I

i

f

r> LITHUANIAN SEMI-WEEKLY BAULH (SUN)
PUBLISHED EVERY, TUESDAY AND FRIDAY.

S8TABLI8ILKD IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION >3.00 
Bring* th* beat mautu to Advertisers. Rates on application. 

PUBLISHED BY THE

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

No. 88 / CNTIHBDA
(pvm-OFFlOJI AB

CNTBRBD AT TUB MAHANOY 01TYvl»A 
į 8XOOND OLA8B MAIL? Pl MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 31 SPALIO 1924 (FRIDAY OCTOBER 31, 1924)

1

ISZ AMERIKOS
LIETUVISZKAS MILŽINAS, 

GERAI PADARE.
Pottsville, Pa. 

naviezius isz Girardvilles, ku
ris yra septynių pėdu augsz- 
ezio, likos aresztavotas per 
vaistini paiicijanta kuri." milži
ną atveži* iii czionais tiksle už
darymo kalėjimo už peržengi
mą prohihicijos tiesas.

Kada palicijantas ji sodino 
in karuka, Petras pagriebė pa 
licijanta už kaklo, pamylėda
mas gerai, atėmė bonkute muu- 
szainos ir trenkė iii žemo, su- 
muszdanias bonka, idant pali- 

- eij'antas neturėtu priesz ji jo
kio davado. Palicijantas ai veže 
ji pas skvajeri Davies kuris ji 
negalėjo 
kaip ant 
davado.

septynių 
likos

daugiau 
$10 už

Petras Ara

nuban > t i 
sunaikinimą

SKARMALUOSIAVYRAS 
MOTERE SU KAILINEIS, 

SKUNDŽE JI UŽ DAUGIAU.
Raymond 

prezident as

)

Boston, Mass. 
Devoe, l»n\ usis 
Boston Drug ('o., kitados tnr 

o sziadien yra 
priverstas gyventi tvarte, kaip 
pats pripažino, buvo paszank- 
tas in snda už tai, kad nemokė
jo savo paežiu les 
duokle." 1(H) doleriu ant pragy
venimo, n<‘s buvo persiskyria. 
Terp vyro o nioteros buvo ne- 
paprastns skirtumas, nes jisai 
ne turejo gjexu.d/apunu tiktai 
buvo pasiredias in skarmalus o 
jiji atvažiavo in snda automo- 
biliuje pasirėdžius in szilkus ir 
brangius kailinius. Sudže susi
mylėjo ant vargszo, atmesda
mas moteres praszyma ant mo
kėjimo jai duokles arba kaip 
Amerikonai vadina alinioni.

tingas žmogus.

buvo

niVllrSlHVS

DUKRELE NUSIŽUDĖ, TĖ
VAS ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Sau Francisco,
Frank (’hambers, sąnarys tur
tingos sze i niynos

(al if.

New Yorke, 
ana diena atlankė kapa savo 17 
metu dukreles Mariloses, kuri 
atome sau gyvastį per nusižu
dymą, atejas namo, teip buvo 
susirūpinės ir isz gailesezio pa- 

szuvi in kriitinia,leido sau szuvi m 
mirdamas tuo jaus.

Duktė nusižudė isz 
pavydėjimo buk tėvas apsivedė 
su 19 metu mergina, kurios 
duktė baisei neapkentė. Priesz 
savžiidinsta duktė paliko gro- 
matelia kurioje iszmetincjo tė
vui jojo neiszinintinga žingsni 
apsivesdama su teip jauna 
mergina kuri jojo nemylėjo 
liktai iszlekejo idant gauti jojo 
turtą.

didelio

kuri
su 

j<>.l<>

t

BOVALNOS KARALIENE.
Patogi Bcatrieije Byrne isz 

Washingtono likos iszrinkta 
isz tarpo daugelio merginu 
idant perstatyti Washingtona 
ant bovalnos parodos kuri atsi
bus szimet Teksuosia. Kamite- 
tas jaja iszrinko kaipo “kara-

savo
Kinijos in

KINIECZIAI ATVEŽTI 
SLAPTAI SKRYNESIA 

IN AMERIKA.
Now York. — Policijai pavy

ko sugauti sptynis kinieczius, 
kurie pasipasakojo apie 
keista kelione isz
Amerika. .Iii* buvo pagauti Ki
mi sekcijoje New Yorke. Vie
nas buvo taip silpnas, kad mi
re ligoubuti, o kili dar 
liuoja. Mat, jie buvo supekiuo- 
t i po du in medine 
sidoduot i in laivu,
lione jie maisto veik 
apart snajales 
nuo laiko. J ie 
jiimis buvo duota po $200 
važiuos Amerikon, 
jie priklauso prie
tongo, arba partijos, tai polici
ja spėja, kad ta partija 
importavo, kad jie vestu kova 
priosz On Leoiigu tonga, kuris 
paskutiniu laiku

si rgu-

s skrvnias ir 
Per visa ko-, 

m‘gavo, 
lai,kas 

kad 
je!

Kadangi 
Ilip Singu

ryžiu, 
pa si i koja.

juos

sake

nngalabino 
kelis dosetkus Lingiecziu.

Kuomet policija, nuvyko ant 
laivo, kuriuo kiniecziai
atvažiavo, tai nerado nei skry
nių nei 40-ties kitu kinieeziu, 
kurie esą. tokiu pat būdu buvo 
szmugeliuojami Amerikon.
KRITO NEGYVA PRIE GRA

BO SAVO SESUTES.
W ichita, Kaus.

Snowden
savo

- Kada Mrs. 
pribuvo alA r t e na 

lankyli savo sesiitia Elzbieta 
kurios neinate per 15 metu, ne
sitikėjo, jog josios neužtiks gy
vos. Iiižeiigii." iii šluba pareg(‘jo 
grabu su sesutes lavonu. Atsi
stojus prie grabo grandžei-np- 
sTVCrke ir tuo kViT6 negyva ant 
grindų. Sesuo mirė kėlės valan
das priesz at si lankymu sesers. 
Apie josios mirti nieko negir
dėjo. '

Abidvi sesers likos palaido
tos vienam kape.
PALICIJE SULAIKĖ SVOD- 
BA 84 SENIO SU 14 METU 

MERGAITE.
Jeffersonville, Ind. — Palici

je sulaikė svodba A. (‘. (‘amp- 
hell, 84 metu senelio su Mattie 

14 metu mergaite jojo 
augvtinia. Abudu likos aresz- 
tavotais laike kada skvajeris 
ketino suriszti mazgu moterys
tes. Kada porele užrakinėjo ka
lėjime mergaite pradėjo verkti 

“ Kam palicije insi- 
inaisze in ne savo reikalus, juk 
asz ji myliu ir nuo senei mylė
jau irda už jo isztekesiu.
TĖVAS NEPRIPAŽINO KŪ

DIKIO — MOTINA JI PA
SMAUGĖ/

WOoster, Ohio. — 
niam kalėjime likos 
Mrs. 1 lomer Tobias, 
moterele už pasmaugimu savo 
nesenei užgimusio kūdikio. Ka
da josios užklausta del ko teip 
padar<‘, motoro pro aszaras kal
bėjo:
riau, nes kūdikis Imtu ant svie
to daug
prasikaltimu. Kada kūdikis už
gimė, ne buvo panaszus in jojo 
tęva, kuris jojo nenorėjo pripa- 

no jo-

Wallin <r

i r rugot:

> 9

KINISZKA ARMIJA (JŽPAKALIJE MUSZIU.

poakes mylės užpakalije nmsziii, negalėjo <r

kad ir I orei u, tai nežinot u kaip sii jeis apsieit. Daug

(‘liekiango armijų kuri randasi
friinlo isz priežasties tankaus lietaus. Szie karei\ iai ne yra 
ufužh'i turi ginklu, o
lanko kurio kareiviai iu‘aplaiko. Sužeist ieji 
puola.

autis ant 
iižganadvli isz savo tarnvstos nes 

y be maiši o pūna ant 
pili ant lanku be jokios priežiuros ir mirszta kur

KITUS
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ISZ LIETUVOS
('Ii i ea go.

vietos

kur

DU-KART NEDEMNI8 LAJKRA8ZTIS “SAULH” 
I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIX 

/ PRENUMERATA KA8ZTUOJA:
AMERIKE: Ant vino meto $3.00. Ant puses meto $1.50 

EUROPOJE: Ant Tiso meto $4.00.
KBr* Latakus ir piningus visada siuskite tiktai ant nito adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY, PA,
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Tf. D. BOCZKOITHKI, Preu. A Mgr 
F. W. BOCZKOWNMI, Mltor R 36 METAS

Isz Visu Szaliu ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU. I

ARKLIU NĖRA 9

I (ado

KAIMIE- 
CZIAI PATYS VELKA 

PLUGUS.
.Kopenhaga, Danija.

paliestose Rusijos gubernijose, 
nes jie 

buvo par- 
1 i, kaimiecziai

aria rudens pasėliams,

- Gertrūda 
gyvenanti ant

Frackville, Pa.
Lekavicziene,
Fourth Street, likos paraginta 
pas skvajeri Purcell Subatoje, 
už sukėlimą revoliucijos ir isž- 
miiszimo visu kaimynu. Skva- 
jeris negalėdamas apmalszyti 

uždare

t

APIPLESZINEJO
IDANT UŽGANADYT SAVO 

MYLIMA.
Szimas ('handler

isz Brookfield pasiliko banditu 
idant galėtu nžganadyt visanu* 

mylema ir tas ji inklam- 
pino in beda. Prisipažino jisai, 
Imk perszove R. E. Edmistona 
grosernvka.

‘‘Buvo i 
apipleszifnas, 
žmogų sužeisti.

savo

tai mano pirmutinis 
, nemaniau

Liepiau jam 
pakelti rankas in virszu. Buvo 
tai lengva padaryt ir pastojau 
labai 
pirsztas patranki* 
volverio ir szuvis puolė, 
pleszian ji ant dvieju doleriu 
nes daugiau nesirado staleziu-' 
je. Jhiriu labai patogia mylema. 

man yra labai brangi, 
pinigais. Asz uždirbu 

tiktai 20 doleriu ant sanvaites, 
kaipgi žmogus gali ant to isz- 

, 4 jeigu myli 
Kada

uorviszk u,

ta

mano
vamzdi re-

A pi-

jog

PAKART TOKIUS 
JEVREJUS.

Kamajai, Rokiszkio aps. 
Rugsėjo lt) d. S vai. ryto 
met u merga i (e Va le L... 
isz Jitodkaluiii vienkiemio

Kamajų prad.
Finaid jai pro" žydu 
isz kapiniu iszbego du žydai —
Moiras Koganas ir
Klioras, abu isz 
pradėjo szaukti:

III

boinstengiama atskirt i, 
ph‘sziku darbai, kur sukilėliu 

gyventoju, kas irgi daž
nai invvksta.

Pati policija dažnai daro 
pleszikiszkus užpuolimus. Taip 

i pagauta 
19 policininku, kurie buvo už- 

Kirlvte i l)llo|t‘ miesteli. • -* 
(‘jo 

mok v khi. 
kapines,

į nesenai (Ceikiniuos

kadangi arkliu neliko, 
arba iszstipo, arba 
duot i, ar paskers 
lankus
patys plngan ar arklan iu.Jkin- 
ke. Akeczias gi velka moterys 
i r va i ka i.

Kai kuriose vietose ūkinin
kai visai mete savo u kilis ir isz- 
keliavo iii miestus, kur jie gali 
gaut maisto pagal iszduotas 
jiems maisto porcijų kortas.

PALIEPĖ NUŽUDYT SAVO 
VYRA; PATI BUS PA

KARTA.
(‘zekoslovakije.

A ugszezia list's sūdąs užtvirtino 
nusprendimą ant pakorimo 
togios naszles fluidą llanika. 
Motere luiaulama 20 metu isz- 
iekejo už kapitono Karolo 11a- 
niko, bet po keliu numesiu sal
daus pagyvenimo susi ban* ir 
pasiiii(‘te, nusiduodama pas sa
vo motina ('harvatiene. Prikal
bino savo giminaiti Johanna 
\’(‘sley, 19 met u idant nužudy
tu josios vyra, 
jam, l»uk josios

sielose

jaja kozojo 
po tam pastato 

5(M) doleriu kaucijos 
Vvras užstato už 

savo prisii’golia kaucijo.

moterėles 
ant atvesimo 
joja po 
lyg teismui.

Motie

III

“Eiksz, 
gyt, žiūrėk ka mos tau 
sim!” Mergaite 
ome bėgti, o žydai 
Iszbalusi isz iszgasczio, 
gait o vi.-g

P ragu,

>a-

Mount Carmel, Pa.
jus Žarik, 14 metu likos už- 
inusztas per elektriką kada už
silipo ant elektrikinio bokszto. 
Per vaiko k u na perėjo 60,000 
vaitu elektriko. Drūtis elektri- 

. ko numėtė vaika net 50 pėdu.
Kdwardas (’zimoskis, 14 

metu ir jojo brolis Antanas, 20 
metu likos sužeisti automobi- 

nelainieje
Abudu likos nuvežti in Ashlan- 
lo ligonini!i.

liaus

(

Shenadorije.

kuri ji 
tai v ra

M iehelis 
Kamajų, ir 

mer- 
duo-

uiisigando ir 
vyt is. 
mer- 

visgi suspėjo inbegti pa 
St. Žliuba, Kamajuose. Žydai 
atsivijo ja iki pat Szli’nbo na
mu. 

f y I • Zvdai aiszk i imsi,

s

eit 
mergina.
teatro, tai jiji nenori važiuot 
namo ant strvtkario tiktai tu
riu jai pasamdyt automobiliu, 

ėmiausi prie apipleszi-i -; 1 ’ž tai

(‘zionait i- 
uždarvta 
20 metu

Geriau kad teip pada-

kentejas už motinos

* !l ,
pasiūt iszkai 

ja ja imu ant

mo.
RADO LAVONA NEŽINO

MO ŽMOGAUS.
A rt imoje
surastas

ris hadai buv 
n as buvo

ir kur 
slieetva po

matvt žii- t
sąnarius nupjovė

Palicije daro 
aplinkine ar

(‘Idea go. — Nuo

iszgasezio ap-
‘s bi-

kad mer- 
gaite vijo todėl, buk ji isz ju 
kapiniu pavogusi akmeni.

Kirlyte nuo
sirgo. Apylinkes mergaiti 
jo vienos eiti mokyklou.

Gyventojai žydu elgesiu pa- 
sipiktine, nes Kamajitose jau 
antras toks atsitikimas,

NENORMALE VILNIAUS 
KRASZTO PADĖTIS.

Kaunas.

nes

gautos— rl i k k a 
isz okupuotos Lietuvos žinios 
praiK’sza, kad \'ibiijos padėtis 
be galo nenormali ir intempta.

Visi miesteliai jii’rpilHyti 
policija, visur jaueziamas ner
vingumas, neramumas.

Gyventojai apkrauti
keliamais mokesniais. Valstie- 
cziai nežino, kiek ir už ka mo

no tik 
bet

karves 
- negv-

n (‘pa

gyvuliai 9

Gyventojai \'is laukia Lietu
viu; visu akys atkreiptos Lie
tuvos link. ..... . ..

PAVOGĖ SKALBINIŲ UŽ 
3000 lit.

Kaunas. Vagyste. — Spaliu 
num. 2 d. kriminale policija su
gavo dvi vagiles Ona Rybakie- 
ne ir szinialiene, 
niatingai “Albos” 
bykloje vogdavo 
3,000 litu. I)alis skalbinių 
gražinta skalbyklai.

Senmiesczio turgavietėje po- 
licija aresztavo Vitkevicziu už 
vogimą Bajeriuno kojiniu 150 
litu vertes.

NUBAUDĖ KUNIGĄ.
Kulvos. Kėdainių apskrities 

kleboną- kunigą Karveli Kau
tai kos teisėjas 

pasmerkė dviem parom aresz- 
to. Kunigas Karvelis buvo pa
trauktas t e i so n u ž 
Jnszkevicziaus szmeižima Sei
mo rinkimo metu.
SUVAŽINĖJO MOTERIA.

Spaliu 1 
eidamas 

netoli Eiguliu tilto,

o

k orios siste- 
garo skal- 

skalbinin už 
su-

no apskrities

mokytojo

Kaunas. — Sz. in. 
d. apie 5 vai. vakaro 
plentu, 
randu szalia plento ant žemes 

szaukianezia, pa-

vaitodama.

inkalbedama 
vyras su jaja 

pasielgiueja žveriszkai. Vaikas 
intikejo savo giihinaitei. \’iena 
diena sutikės kapitoną, pasakė 
jam, buk jojo pati mirtinai ser
ga ir geidžc-sii jtiom susitaikyt. 
Kada .Johanas vede ji pro lau
kus, nužudė ji pashjxlamas

——— ♦
Philadelphia, Pa. — Magis

tratas O’(’on nėr, nusiuntė in 
kalėjimą Rožių Nagnsionia ir 
Julio Valova in kalėjimu ant 
30 dimiu už nepadoru pasielgi
mą. Rože nosi nei pasodino sa
vo vyra in kalėjimu už nedavi
mą jai pinigu ant pragyveni
mo. Rože pasinaudojo isz vyro 
nebuvimo namie susiueszdama 
su Juliii, o
stigryžo namo užtiko mytiiiczfa 
porele, pranesze apie tai magis- 
tratui kuris paliepė porele 
are-iztavoti. Dabar vvras szoka 
kazoku, jog boba uždaryta už 
sztangii.

kada vyras staiga!

v

nužudė 
t(*i'p kriinm.

Kada ji aresztavojo užgin- 
ezino buk motore tame dalyba- 
vo, b(‘l ant galo prisipažino.

Laike teismo pasirodė buk 
kapitonas buvo goru vyru, my
lėjo labai savo paezia, bot jiji 
su motina nutarė nuo jojo atsi
kratyt idant gyventi paleistu
vystėje ir vesti smagu gyveni- 

naszl(‘h‘ buvo patogi 
turėjo

ma nes 
mot (‘re’ ir 
prieteliu.

Motere likos nusprensta ant 
pakorimo. Kalėjime pagimdė 
kūdiki kuri paėmė ant augini
mo josios advokatas,
aplaike tris metus kalėjimo, 
uoszve likos nusprensta ant 
dvideszimts metu i 
prie sunkaus darbo.

užtektinai

Vaikas 
o

nusprensta
in kalėjimu

Saint Clair, Pa. — Nuo Pane- 
delio randasi užgriautas po žo- 
rne kasvklosia Saint (‘lair ( -oal 
(‘o., Juozas Burkus, lietuvis 30 
metu, žmogus turintis paežiu ir 
septynis vaikus. Mažai yra vil- 

, jog nelaiminga atkas gy- 
Nelaimingas žmogus likos

užgriautas per eksplozije ir tik 
in kėlės valandas po nelaimei 
dažinota, buk likos užgriautas.

Po Įmstreczios dienos lavonu 
surado po 70 pėdu akmens.

t les 
va.

Chicago. — Ketverge nokti 
Bridgeporte liko policistu nu- 
szautas jaunas Lietuvis John 
Pankus, 16 metu amžiaus, gy
venos prie
Nors jis buv 
pasižymejos 
ilgo priesz

dili

I

:'!U
*

15
■ įif

J■i
''I

20 S. Morgan St. 
jaunas, bet jau

■i’

1

MOTERE PASTATYS PUI
KU MIESTELI.

• > • > • it >
o
pesztukas ir neuž- 
tai jis paszove du

jaunus Lenkuczius. Nųszautas- 
kada jis bandė pa

sprukti isz policijos nagu. Pa- 
Lenkucziai, 

16 m
A ve. 

15 m.,

gi liko,
į
H " ■ ‘I

S
.1 osepli 

3237 
Anthony 

3216 Moss- 
alpi guli St. Paul
Lewandowski gal

•I

ir

gulinczia ir 
gelbos moteri. Priėjės areziau 
painacziau, katd ji, negalėdama 
skausmu tverti, 
cziupinojo kruvina pajuodavu
si, kojos blauzdikauli. Pasiro- 
ne su vvru važiavusi namo ir 
kely juos pavijęs kaž-koks ka
pitonas su motorcikliu. Pabū
gęs arklys pradėjo metytis iii 
visas puses, bet p. karininkas, 
tai matydamas, nors ir visisz- 
kai pamažu važiavo (pi’iesz 
kaina) vis dėlto motoreiklo ne
sustabdo. Kada jie susilygino, 
arklys, kaip paszeles motes! in 

, kuris 
nelaimingaja, su

laužo jai koja. Verkia vargszc, 
kad nebusią kam namie esam 
ežius mažus vtiikuczius maitin
ti.
NUŽUDĖ VIRSZININKA.

Szirviutai. Rugsėjo 27 d. 
apie 9 vai. vakaro Poru kaimo 
iiozinoDH piktadariai pro Įau
ga i

t

sz.au t ieji 
Lewandowski, 
Mosspratt 
Lyskawa, 
prat t Ave., 
ligoninėj,
mirtinai pas/<u<tas, o Lyskawa 
paszautas in koja.

Pagal policijos ir apie! in kės 
gyventoju, prie 33 ir Morgan 
gatvių buvo dvi szaikos pesz- 
tuku. Viena veikė in vakarus 
nuo Morgan gatves ir susidėjo 
daugumoj isz Lenku, o kita — 
in rytus nuo Morgan ir susidė
jo daugumoj isz Lietuviu. Tarp 
abieju szaiku ditlavo nuolati- , 
nes posztynes.

(‘arbondale, Pa. — 
Richmondale, likos 
lavonas nežinomo žmogaus ku- 

o nužudytas. Ku-
gerai apipmias o 

kakle keli sziįvei. Galvos ir vie
nos rankos nebuvo, 
dintojai tuos

užkasė, 
visa

kur kokis žmogus ne dingo isz 
namu.
LIETUVISZKI DEGTUKAI 

ZAP ALKOS AMERIKE.
kokio tai

laiko po szi miestą ir kitur pa
sklydo nauji degtukai arba za- 
palkos kurios yra pargabentos 
isz Lietuvos.

(’hieagoje tarpe Lietuviu rū
kytoju pradėjo placziai varto
ti Lieluviszki degtukai. Vardas 
degtuku yra “Saule,” su gar- 

pa veikslu ir ;
Ma’do in Lithuania.” 

giria degtukus ir sako:

žyt, kalbėdamas buk tai 
jo. Ka turėjau daryt ! Nutariau 
ji užsmaugi, ka ir iszpildžiau.

786 ŽUVO VISOKIOSIA 
NELAIMĖSIĄ.

W’ashington, D. C. — Praei
ta meta czionais Ame rike per 
visokes nelaimes žuvo 786 ypa- 
tos, 2000 žmonių sužeista o 
44,000 pasiliko be. pustoges, 
bledes aplaikyta ant 46 milijo
nu doleriu. Terp kitu nelaimiu 
buvo 13 ugnys kurios padaro 
bledes 
dvideszimts dvi baisios viesu
las isz kuriu viena Ohajui, Ju- 

užmusze 84 
žmonis, 6800 pasiliko be pašto- [tymoms kojomis ir dviems lin
ges o bletles padare ant 20 mi

? 9

ugnys
ant ’$10,000,000. Buvo

niaus menosije

Saule, sų gar- 
paraszu:

1 Žmones 
‘ ‘ Nors 

geru degtuku gauname isz Lie
tuvos, kurie 
vos varda.”

voaisvine, ra. — aiii 
Harry Patton formos karve at
vedė versziukn su dviems gal
voms,

vėžio
i i

namai ir ju dalys — 
s ir 11, ir

reikalavimas kas

prie

V į

■ j 
i'l

ka. Mokesniais apdėta 
žeme bei bendras turtas, 

— arkliai, 
avys, visztos ir kita, —
va s inventorius — ratai, ake- 
czios 
kaminai, langai, durv 
it.

Mokesniu 
dvi savaites.

Miliardus leukiszku markiu 
iszmaįnius zlotais, kokiu pano
rėta kursu, gyventojams 
daryta begales nuostoliu.

Szio menesio pabaigoj skait- « ir
po- 

dar skait-

pri-

lingu Rusijos pariibežio
1 jietuvos pademarkacijos 
linija pakeieciama
Ii ilgesne reguliaro kariuomene. 

Policiniais ir žvalgybiniais 
tikslais pademarkacijos gy-

t ventojus priverstina i f otogra- 
dvioms uodegoms, sep- fuoja, imdami už tai po du

iszgarsins Lietu-

Coatsville, Pa. Ant
tikslais padomarl/aci jos

garbaniais. Vorsziukas g was
zlotu nuo asmens.

Viso i Vilniioi tiek ' nriviso

szali, apverto yežima 
perėjos per

•’i

isz lauko nuszove pasienio 
pol. virszila Baltriuna. Kulka 
pataikė tiesiai galvon, 
bmlvmnfl. Piktadariai dar

Mrs. Elžbieta Ollefar, gyve
nanti 42 metus Irvingtone, N. 
J., turinti 86 metus, padovano
jo sziinta margu lauko kuris 
randasi vidurije miesto, idant 
pastatyt puiku miesteli nes že
mes jau nesirado ir miestelis 
negalėjo daugiau prasiplatinet.

...... -I I I f   ■ "     

Pawnee City, Nebr. —
Ant Rock Island geležinkelio 

keturi
n n F

#

Cloveland, Ohio. — Juo-
zas Prymas, kuris nužudė pa- 
licijanta Mikola Halinei, 17 
Oktoberio, likos suimtas mies
to Whoolingi, W. Va.

zas iszejnantis isz kasyklų ekfl- 
plodavojo sua ridydamas du im-

Oil Mm o

Wilkes-Barre, Pa. — Ga-

Eina
11A-

iszsirito keli vagonai, 
nnsn’žiemi liknu nvnincvi i lPz\>»4 bninn cnu/nio
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l’tarninke, tai yra 
Novemborio pripuola rinkimai 
prezidento ir kitu virszininku.

Turėjome visokiu partijų 
prezidentus su visokeis priža
dėjimais, bet gerinuses gyveni
mas visados buvo už republiko- 
niszku laiku. Sziadien visos po 
'litikines partijos yra niekam 
vertos, nes tiktai del savo nau
dos vis dirba ir
viską in savo rankas, o ypatin
gai tosios partijos ka staigai 
kyla kaip grybai po lietum ir 
dingsta po rinkimu. Pagal mu
su nuomone ir pergyvenia Suv. 
Valstijosia apie 46 motus, ma
tėme visokiu laiku už visokiu 
partijų, bet už republikonisz- 
kos partijos gyventojai vis tu
rėjo geresnius laikus ne kaip 
už kitu. Todėl Utarninke nuoja 
ant poliaus, nesiduokite vestis 
kaip avis ant paskerdimo juk 
turite vyriszka ir moteriszka 
protą, ineikite patys in persky
ra, juk ne esate aklais idant jus 
kas vedžiotu už ranku. Dievas 

« 

jum davė akis ir protą, duoki
te kryžiuką ant Repulilikonisz- 
kos partijos, ant kairoses, kuri 
randasi visu partijų vardai, o 
terp kuriu rasite ir szita

Į REPUBLICAN
padekite szale kryželi ir kriu
kis atliktas, o busite užganedy- 
ti kad padarote savo ukesiszka 
privaluma ir balsavote už par
tijų už kuriu laiku turite dau-» 
giause duonutes ir pinigo. Bal
suokite patys, nesiduokite save 
prisikalbyt visokiems politisz- 
kiems paszlemekams kurie už 
kelis doleriuh parduoda savo 
tauta po tam juokėsi, jog jisai 
visus Lietuvius turėjo “
niuje“ ir gali su jeis padaryti 
ka nori. .Jau laikas susiprasti ir 
nešit!not save trauktis už no- 
iu. Juk esate suaugia vyrai ir 

žinote ka daryti be jokiu pa
stumdėliu idant jus vestu in 
perskyra ir priverstinetu kur 
turite paženklyt su alaveliu. 
Kožnas gali suprasti matant to
ki žmogų einant su pastumdė
liu, jog yra parsidavęs arba yra 
aklas, jog be jojo negali pats 
balsuoti, o stovinti szale žmo
nis isz tokio žmogaus juokėsi. 
Eikite patys ir balsuokite už 
Republikoniszka partije o to 
nesiga ilesite.

X
v

Ii

kisze-

Morozow, 
ir tyrinėjimo

Sziadien bolszevikiszkoje Ro- 
sijoi visokios permainos. Bol- 
szevikai permaino miestus, per
maino tiesas, panaikino bažny- 
czias, atmetė tikėjimą ir ant 
galo iszsižadejo Kristuso.

Tik paklausykite, ka masko- 
liszkas profesoris Mikalojus 

po 25 metu mokslo 
paraszc knygt

kurioje privadžioje, jog tikru 
Kristusu buvo szventas Bazili, 
vienas isz tėvu Graikiszkos 
bažnyczios — o ne dailyde isz 
Nazareto.

Knyga iszduota septyniuo- 
sia tomuosia kuri paraszyta 
ant “astronomiszku ir racijo- 
nalistiszku “ davadžiojimu.

Morozovas 
neteisybe 

Bazili arba

Tasai-profesoris 
tvirtina, buk tai 
idant szventas 
Krist ūsas buvo nukryžiavotais. 
Kas kiszasi dvylikos apasztaln 
ir kiloki bibliszki padavimai, 
tai vra visai neteisybe ir tiktai • • 
pasakos.

Nesiprieszi nsime su tuom 
mokytu profesorium. Mes pasi
laikysime musu Kjistusa, o 
bolszevikai tegul sau sutvėrė 
nauja.

Gal neužilgio iszgirsime kad 
bolszevikai neteko ir proto!

su

X

Sztai vaisei ulyczinio moks
lo:

Ana diena nuliūdęs senukas 
nuėjo ant palicijos stoties Det
roite pasiskunst ant savo sūnė
lio. Isz liūdno apsakymo tojo 

1

I, p

t
senuko, davėsi suprast, jog jojo 
dvideszimts metinis sūnelis, 
kuris apleido teviszka pastogių 
ir farma, praleidineja savo lai
ka ant ulyc^iu torp isztvirkę-

dvidegzimts metinis sūnelis,
I ” ' I ' I i 4 ’ 1 ■

kuris apleido teviszka pastogių

ka ant ulyc^iu torp isztvirkę-

1
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NE VIENAS RADIOTIETIS

U

MAtfc f A

. A

JAM UŽVYDI.
Jonas Wbitm’an, operatoris 

radio Arlington Stotije, pagau
na žinos ir koncertus isz Lon
dono ir G namo bet ir 8000 my
lės tolumo.

liu.
Tėvas sutikės savo iszgama 

sūneli ant ulyczios, melde jojo 
idant sugryžtu
kruvinetu motinai 
sūnelis 
4 i

ir draugavimo 
.Jeigu levai at-

SZVENTES LIETUVOJE — 
TIKRA TIKEJIMISZKA 

w IĮ.,

BAUDŽEVA.

Krikszczioniu malūnas varo 
per Seimo ratu nauja 
ežiu instatyma, kuriam turės 
nusilenkti visi Lietuvos pilie- 

I ežiai, jei nenorės kalėjimo se- 
'deti, f1- y*1..... 1"z’
Teisėjui kloti.

Isz “Lietuvos
( kad tu szveneziu numatoma tu- 
I reti, apart? visu 
dar sziu:

Vasario 16 — Lietuvos Ne
priklausomybes Szvente.

Gegužio 1 — Darbo žmonių 
ir tautu solidarumo szvente.

— Sausio 1.

arba pabaudas

1 !

Brolis nupirko

szycn-

Pn i kos

iszskaitomo,

nedvldieniu,

SESUO
**»e**i<* «*»******»•»■**»

' " V./ 11 ‘ ................ ............. 'TA 
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T.
maŽĮi-mužutele,Buvau dar 

kada, moflna numirė. Gerai ne
menu, tikt lyg sapnyje pasiro- 

' .T ' I T f;. ' 1 . 'h ''' U.

do, buk ji inano.ąupa, man lyte 
daihelb niuniudja*.
mirus tėvas dauginus nosituo- 

IJž piripaja paezia. neva
la i p jis sake 

lai da- 
nkininkau-

Motinai
'JV -

Nauji Mėtai 
Trys Karaliai 
Szv. Kazimiero - 
Velykų pirmoji 

'dienos.
Szesztines — Kristaus dan

gun žengimas.
Sekminių pirmoji ir antroji 

diena.
Dievo kūno szvente.
Szv. apasztaln Petro ir Po- 

wlo..
Szv. Marijos dangun 

mas.
Visu Szventuju — Lapkr. 1.
Nekalto

Gnioklžio 8.
Kalėdų pirmoji ir 

diena.
Szv. Juozapo sąjungą innc- 

sze, kad szvesti ir Kovo 19, 
kailio Szv. Juozapo-stalioriaus 
— szvente. Krikszczionys ir ta 
priėmė.

I

Sausio 6.
- Kovo 4. 

antrojin

enu-

Pras id ėjimo

antroji

szveneziu
akis,

ant kaziru ir

namo ir nesu- 
szirdi, bet 

atkirto tėvui staezei 
eikie in pekla.”
Tasai sūnelis, tai vaisei uly

czinio mokslo 
su isztvirkeleis 
kreiptu daugiau atydos ant sa
vo vaiku ir su kuom draugau- 
je, tai mažiau butu skundu ant 
vaiku, kurie praleidineja laika 
pulruimiuosia,
kampu, o rytoj randasi už mū
ra kalėjimo arba ant lentos.

Tėvai — teminkite ant vaiku 
ir juju iszauklejimo! Vaikai — 
guodokite savo tėvelius, jeigu 
norite apsisaugo! nuo visokiu 
nesmagumu savo gyvenime.

szvente

Peržiūrėdami ta 
sarasza tuoj metasi in 
kad valstybiniu szveneziu tik 
viena, yra — Vas. 16. Kita — 
Gegužio pirmoji tai
.tarptautiszka. Na, o visos ki
tos katalikiszkos 
Naujus Metus.

Tose dienose nevalia bus: 
dirbti fabrikuose ir krautuvė
se,

iszskvrus

ne valia

randasiAbissinijoi randasi suvir- 
szum deszimts milijonu gyven
toju bet tik ketvirta dalis moka 
skaityt ir raszyt. Nėr ko stebė
tis, jog tenaitinei gyventojai 
yra tamsus, jeigu juju alfabe
tas susideda isz 236 litaru. Jei
gu Abissinai turėtu drukavoja- 
ma maszinukia (typewriter) 
kokias turi Amerikonai, tai rei
kėtų padirbti maszina 
raktais.

su 500

Scranton, Pa. — Daugeli*

namu Exetere ir West Pittsto- 
ne pradėjo apsisest in 
Lehigh Valley kasyklas.
PARSIDUODA GERA BIZ- 

NIAVA VIETA.

senas

bus par- 
svmginaini ge

vie-

žemes ūkio ir iniszko dar
bai, nevalia bus laikyti turgu 
ir jomarku, nevalia, 
duoti ir gerti 
rymai vieszosc vietose nevalia
bus statyti namai, vežioti pri
krauti vežimai, gabenti ar va
ryti gyvulius prekybos tikslu, 
iszmoketi darbininkams algas, 
ir triukszmingai elgtis, ar dirb 
t i gatvėse, aiksztese ir namu 
kiemuose, nevalia bus barzda 
skusti ar kirpti plaukai 
szai.

Tie visi darbai bus drau'.džia- 
mi dar ir iszkilmingu atlaidų 
dienomis.

Tomis dienomis nevalia da
ryti susirinkimu miežiu laike, 
tai yra nuo 10 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų. Koncertu taipgi 
nevalia rengti, iszskyriis baž
nytines muzikos. Gavėnioje 
visoki vaidinimai draudžiainį 
pirma ir paskutine savaite, 
taipgi draudžiami szokiai Ka
lėdų, Velykų, Sekminių pirmo
mis dienomis.

Už neklausima to visko, bau
da bus 500 litu, arba dvi savai
tes areszto, pagal

Gerai iszdirbtas groserszto- 
rio, buezernes ir kito tavoro 
biznis ant E. Centre ulyczios 
Shenadori parsiduos užganadi- 
nanezei nes locnininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukite 
per telefoną 317M Bell Phone, 
Shenandoah arba in redakcije 
“Saulps.“ (031 aps. Virszinuiko.

nui - 
isz 

juokyko-klauno

Nepaprasta Pakuta.
I r '. . a - . ;
i i ■

In Papilvius atvažiavo 
žas eirkusas susidedantis 
trijų arkliu,
kuris buvo ir dii’ęktorium cir
ko kaipo vienos aktorkos kuri 
teipgi užsiiminėjo virimo val
gio del savo ppno.

Buyo tai keliolika, 
ežiu priesz Velykas, klaunas 
akrobatu nutarė pasinaudoti 
isz tos progos ir ejtL in spa 
viedni. Po spaviednei senas ku
nigas užklauso jo jo i

—. Tu ne czionaitinis, mano 
vaikeli ? .

— Ne.,
— O kuom tu užsiiminėji?
— Esmių cirkuso akroba-,

sanvai-

tu.
— Akrobatu? Kas tai yra? 

— klausė kunigas kuris 
gyvastį nebuvo apleidęs Papil
ves ir negridejo apie* 
dalykus, v 
t — Sztai teveli,

savo

nytines muzikos.

nuožiūros

czioju ant ranku, stoviu 
persi a ty-galvos ir kitokius 

mus.

ant

— Ant galvos atsistoji ir 
vaikszczioji ant runku, tai la
bai akyva, negirdėjau apie tai, 
kaip tai iszrbdo.

— Tuojus parodysiu kuni
gėliui, — ;
daug nemisjydartias

. " • a a r ♦ : «

atsiliepė kiminas ir
pradeda 

o ant 
galo užbaigė atsistojas ant gal
vos, su kojoms iškeltoms in 
virsziu.

Bažnyežioje tame laiko- ra
dosi kelios moteres. Viena isz 
juju paregėjus stovinti žmogų

rodyti savo porstatima

os, su kojoms įązkeltoms in

apt galvos, atsisuko j in stiver 
mergaite sznabzxledama. jiai in 
ausi:

— Dievnlelinu žiūrėk Ma
riuk. Bogkio groieziau niųnon 
ir užsitrauk ęzystas kelnes - - - 
Jau nožįpe kas tupi musu ku-

tokius migeliui sziadien atsitiko. Argi 
kas girdėjo idant uždavinėtu 

Gal i,v
- E *,

asz darau žmonim tokia pakibta, 
visokius perstatyjflUN, vaikau tau užduos tokia. _

ke. “ 
siu geresnes,“ 
— “Dievas ja paėmė - 
bar mano vaikai 
ja-”

Geras buvo musu tėvelis. 
Mus mylėjo ir augino, teip ma
ne, kaip ir broli. Gyvenome ga
na iszteklingai 
gana. Ai, 
vaiskios buvo dienos 
kūdikystes — kaip saldu yra 
ir dabar jas priminti! Lai Die
vas už ta. viską, teveliu užmo
ka!

Mergystėje pragyvenau tro-< 
jus motus. Pradėjo mane pirsz-

kojų.“ lirons nupirko gyvu
lius, pamažu pradėjo insigy- 
venti.

Dar nuo mažumos su broliu 
sugy vendovome. 

Apie barnius tarp musu nebu
vo ir ženklelio. Jeigu kaip ka
da nuofnones mudviejų 
szbu>i<i, tai vien s antram užty
lėdavome. Brolio vaikai mane 
labai mylėjo. Teip tankiai jie 
tarp savos apie mane ginezyda- 

vio- 
nn-

szirdingai

prie-

musu

— buvo visko 
kaip linksmins ir 

mano

” t ii * • *
ii, bet asz neejau.*: tėvas pavo-
lyje, nors ganajdailus ir turtin
gi buvo jaunikiai.

Dievas prisiuntė nian dran
ga pagal mano szirdi. Gražus 
buvo mano mylimasis, ak Die
ve, kalį) gražus! Su juodais an
takiais, 
džiaugsmas pažvelgti!
Pauliu vien dūmojau; jo susi
tikimo laukiau. Bet jaunikis 
nebuvo isz musu sodžiaus, isz 
kitur. Būdavo, pamatau ji — 
szirdis pradžiunga; nematau 
— teip esmi nuliudusi, jog nie
kas pasauleje nepatinka. Ne
ateina. pavaikszcziot i 
kaip iszplakta. 
teip durno j u -

dailaus augumo;
Apie

4 4
— raudu 

Gali Imti,” — 
jam pasitai- 

Bet szia,
nejaueziu ir

4 4 

ke kita mylimoji, 
kaip kada — to 
sapnyje — jis mane pralinks
mina. Tėvas tuojaus mus pa
laimino, pavelydamas susituok 
ii.

Persikėliau in vvro namus 
— ir, tu mielas Dieve, kaip ge? 

sugyvenova!
Bet Dievas nejdave 
amžių. Tiktai dvejus

ra i draugiszkai

nas!

jam ilga 
metus 

drauge gyvenome. Koks jis del 
manes buvo geras, koks iszma- 

Džiaugsmas buvo pa
žvelgti in musu grinezia. Sėdė
jome toje kaip vainike; sėdė
jome, dirbome, sznekucziavo- 
me vis drauge, vis be barnio ir 
piktžodžiu.

Czia pirmiausiai — vai Die
ve! susirgo mano Paulius! ka 
asz neveikiau? Bėginėjau pas 
daktarus, tai pas geradejus — 
niekas nepagelbejo. Nuo smer
ties nėra nei viena žole augu
si. Pasimirė mano Paulius.

Atvažiavo tėvas, 
mane namon,
turtelius pardavėme, 
pas mane, dukrele“ 
sake — “ 
me gyvensi? 
nuotaka, ka?

parsivežė 
Vyro namus ir 

“Gyvenk 
— tėvas 

kam svetimame kai-
Tu jau nebeesi

9 w t

Brolis tam laike apsipaezia- 
vo. Paėmė isz musu kaimo jau
na niaręzia, dailia, bąltraųdon- 
veide. Jiedu užgimė inergisz- 
czia, skaisti kaip uoga, apvali 
kaip ungurys.

Po Pauliaus smerties in pus-
aneti pasimirė ir teyas. Žmones 
sako: “Nelaimę retai viena 
ateina,“ — ir žmopiu teisybę. 
Kiek laiko gyvenome gerai, 
bet broliui nesisoke laimingai; 
ežia javai neužaugo, cziiv gyvu
liai iszdveso; bet Dievas davė

Nelaime retai
— ir žuigųJu teisybę.

bet broliui nesisoke laimingai;

penkis kūdikius —• trys vai- 
kis^zius ir,dvi mergaites. Bro
lis dirba nuvargęs: pati vaik- 
szczioja nukiuržusi; 
sunyko. Atėjo ir toki 
kad nebuvo už ka maistri nusi
pirkti. į

“Sesuo“ teip brolis praszne- 
kįnq mano: “buk tęip geya, pa- 
skolinįc xpan? ’
laikys, užpolŲyaįu, audrinsiu;
■ ..i v»z. • 4■<» .. I/ivrn a 4

» • " » V '

Atidaviau jaut tuop piuįgŲę, 
kuriuos gavau ųž nannis u* ju?- 
gyvulius, Jau radosi nauja gy-

ir vaikai 
laikai

pięigu. .Dievas

jei ne. tau Dievas atmokos

vastis: brnlįs tapo i^zkąįbįn- 
gosnis, patį M^MBigiasi, .ygikai 
juokavoja— ’ 
rnnil “Ącziu I)iovpi 
maseziau:

- irasft liulk 
i?5'"’1“” — teip

jau vol buęiuie O
I i!. ' t į; ’ • : ■ ; ' •#

vosi. “
ngs sako.
tras atsiszukia, ir tai

— Oi, oi, szirdele! brolis kai 
bėjo — kaip matau, czia ir vėl 
tavo kalte. Nerast ink 
Tai griekas!

— Ka dar man prisieis isz
girsti! atsake brolio pati: ar

soseri.

---------- -- ----- —________....... _----------------------- - ------- *

/Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius 

R. *
...... ....... . ..... J.,,..

MILL & PATTERSON STS.
ST. OLAIR, PA,

asz tavo tarnaite, kad nedrysiu | 
nei žodžio pasakyti? Ar asz se- 
seroi ka. piktu darau? Asz jai 
pasakiau gryna teisybe!

Svaine atsitraukė nuo 
mes ir iszejo oran.

Bet senesnioji

laidoja mirusius

sko-

Tai mano tetule“ 
“Ne, tai mano!

apsika
bina, tai bueziuoja, jog darba 
turi apleisti, skaryte* isznaujo 
apsiriszti.

Tiktai brolio pati (svaine)
numes neapkentė. Jau teip ja atsisėdo pas mane. Nesirūpink 
nulankavodavau, kaip ir maža 
kūdiki, bet ir tada nebuvau jai

Vėl tuo praszneki-

mergiszczia 
tėvo prisiglausdama, klausė: 
kodėl tetule teip 
kia? Ka jai mama padare?

Brolis tylėjo, tiktai mergisz- 
ezia paglostė.

Po vakarienei jis

vienval ver

priėjo ir

II'

. 1^

sesuo, 
gyvenę kaip viena.
(PH

Iszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krik»ztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

CHAS. S. PARMLEY
Rea! Estate Agent. Notary Publie

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumi* 
ta reikalo atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randas.

v namus ir forniezius, automobilius t.t.
Kampas Catawissa Ir Market St.

Mahan y City, Pa.

Inszi oriniu

jis tarė. Ikisziol esame 
szirdis — 

yvensime teip ir tolinus. Mu
du vienudu esamo tiktai pa- 
saulojo. Atleisk mano paežiai 

tiek prie jos neprotinga sznekta! Pada
ryk teip mylimoji sesuo!

— Broleli mieliausias!

darysime
■ *

Lai 
Dievas apsaugoja mane nuo su
sipykimo su tavimi! teip jam 
atsakiau: Ka tavo pati kalbė
jo, Jogui bus Dievo rankoje! 
asz jai dovanoju. Man linksmu

I
l

I
I
1
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Lietuviszkae Graboriut
K. RĖKLAITIS 

ii

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

Prieinamos prekes.

I

ii

turseva

po szirdies.
nu: “Miela svaine 
teip, arba, teip, ir bus gerai“. 
Kiek prie pirkiniu, 
pardaviniu — niekaip ji nopri-
stoja; ir tegul per tai darytųsi 
skriauda, visados ant savo pa
stato. Asz užtyliu, kaip kada 
apsiverkiu, ir tai viskas. Neno
rėdama broli nuliūdinti ir vėl 
lipszniais žodžiais prasznekinu 
svaine.

Vienąsyk draugo
darže. Asz ja. prasznokinau, bot 
ji nusidavė negirdinti, pasi
traukė tolinus. Man gailu bu
vo ant szirdies, — uždainavau ; 
dainuoju, bet 
Czia girdžiu: 
dek Dievo!“ Ziuriu — musu 
kaiminka, persisvėrusi ant 
tvoros, mane sveikina. PrijŲOs- 
te aszaras apsiszluoszeziau.

— Aeziu, sesute, teip 
kiau.

Atėjau pas jus...
Nu, ko teip malonėsite?

— Ar neparduos!te man ra- 
sqdos truputi?

— Svetimiems, bet kaiminin- 
kai ir teip reikia duoti.

— Aeziu sesute už gera szir
di, — ji sako ir pakisza man 
reti.

Asz indo jau i n ji 
ir atidaviau.

Tuolaik svaine in mane pa
žiurėjo.

Pradės pas mane visi uki- 
gerybes 

aukso 
Teip ir

aszarbs byra.
Tdiba diena, pa
niūriu —

persisvėrusi

4 k

atsa-

szakneles

ar ta

n inkais būti — visas 
iszdalineti! Teip ir isz 
kalno niekas neliks! 
aukso kaina iszneszios!

—- Ak tu Dievuliau!
man reikėjo iszgirsti ? Asz pra- 
mirksiu aszarose..

— Miela sesute — teip jai 
sakau, kas man buvo, nieko del 
justi nesigailėjau.
nėra grieko man teip iszmeti- 
neti!

Pamecziau dailia ir iszejau 
isz daržo.

Labai buvau nusiminusi, man 
mislys: 

sveti-

Kaip jums

Ka 
o likusia

galvon inpuole tokios 
pamesiu juos, eisiu pas 
mus.

Surinkau savo manta, 
sukiszau in maisza,
iszdalinau brolio vaikams. Tu
rėjau dhug drapanų, 
naujos, geros. Vaikai gėrėjosi, 
mergiszezios pradeda jas valk- 

pritinka, 
kaip te-

ir visos

styti: ar gerai man 
tetule? — O man? 
kosiu, užsirisziu szita raudona 
skara, sako viena isz mažesnių
jų.

Vaikai isz džiaugsmo szoki- 
noja, bet man jn teip gailu, kad

1 • • V « </ • • > 1 • Alnegaliu nei žodžio isztarti. At
sisėdau ir verkiu. Vaikai pa,ma
to, pradėjo mano 
tetule brangi,
Ar jums kas kenkia? Apstojo 

visu pusiu, kaip 
paukszteliai lesinami. — Ne
verkite, teip jie ramino ir pa
tys savo rankelėms nuszluoste 
mano aszaras.

3.
Vakarop, girdžiu

raminti — 
kam raudoti ?

maųe isz

Vakarop, girdžiu — pareiga 
brolis. Asz prasiszalinau ir at
sisėdau kamputyje. Jis inejo' 
--------- -- f ‘ f’ " : ■ '

— Labas vakaras vaikucziai,
1 p

ant szirdies. Pavelyk iszvorkti, 
turbut bus lengvinus.

— Neraudok, sesyte,
dok!

— Noriu
broli.

Jis persigando. — Bet kur tu 
gyvensi? Ar tavo

nuo jusii

nerau-

iszoiti y

vaikams

mažus prie

asz

mano

protas, se
suo? bijok Dievo! Tad pradėjo 
mane perkalbinėti, raminti, ir 
paezia paszanke; ir ta praszo: 
nepamesk mus. Iszgirdo vaikai
— Dievulėliau mano, kaip tie 
visi apspito, visi verkia!

— Miela, gera tetule! tu mus 
nori pamesti. Nedaiyk to! Mes 
tavos klausysime! niekad prie- 
szingai nedarysime! Lai buvai 
kaip būdami, bet
priesztarauti trūksta man žo
džio. Glaudžiu 
szirdies ir verkiu.

Brolis dūmoja, kad jau 
nusiraminau.

— Aeziu, sesuo, kad
vaikueziu pasigailejei, jis sake:
— Be tavęs jie Imtu kaip pa u k 
sztukai be lizdo.

Vienok mano protas ueapsi- 
malszino.

Nuėjome 
kiaura naktį nemigau. Nuo ru- 
pesęziu nėra poilsio nuo skaus
mu szirdis suspausta. I’ennas- 
cziau, kaip veik turbut tarnau
siu svetur. Buvau savoje ukeje, 
savo locnastyje. Užaugau per
tekliuje, bet jau 
kąsnelio reiks tarnauti 
kažin kokiam

i gulti, bet asz per

Prisieis 
su viskuom 

Pažinsiu svetimus, 
Vargo laike niekas

del duonos 
tenai 

svetimam, isz- 
tvirkusiam žmogui, 
visko nukeirteti, 
apsipras! i. 
kokie jie.
manos nesigailės, nieks drauge 
nepasėdos, gero,
delio nepasakys. Tas yra žino
mas — svetimi žmones! Tegul 
jie butu nežinia kaip geri, vie
nok manes nepažinsta ir asz ju 
nepažinstu.

Tolinus bug.

malonaus žo-

v •

ANT PARDAVIMO.
*

Didelis namas su saliumi ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žįburęis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. turi jaus prię geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti* Lakeside. Goriau
sia vieta apielinkojo ir gera 
proga pirkti pigiai; Apricz na
mo randasi it'^kiti budinkai 
kaip tai: ;garadžius, tvartas, 
viszbinyczia į? t.t. Kreipkitės 
in4 ‘ Saules ’ ’ ofisą. t.f.

I S • - ■ ■

J

inaqua, arti Lakeside. Gcriau-

I
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816 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
-------------------------------------------------- ---- -----------— t

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS f - ' A, ; • i. .F, ^jhI:'

a1

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
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 IdtL 
133-335 W. Centre St., Mahanoy City

automobiliui

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

linksmąs.
.......lAlI ■
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ir tu, sesuo! Paskui jo inejo įr 
pa(i. Abudu su vaikais prisėdo 
prio vakarienes.

— Kodėl tu ne-ęini vakario- 
niauti,, sesuo ?

** Ąęziu, broli, nesinorį.
Jis pažvelgę Jų. nitino, paskui 

pakrato galva
•i * W

k f ■

V

. J Į • |!
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“AN IOLAS SARGAS'* .
. -tl. , '

' Mfr, ..... .. —.

Vito* rolkaliago* maldo*, Lltaaijo*,
Ir t.t. r
•kurlaai* apdarai*, auksuoti kraaatal.

iiisi^iu^jo jn akis paęzkū i y
,, . «=»-)"■ ■ i' ‘ ■

i/' ■ ■ , . I1 '1' ■. ' , . ’. , ; '11 ,■ į '

Puikiai apdaryta minksstaia 
I 

Praka •« prUiantima tiktai $1.50.
'ii, j L ■ ■ f- t j : X. ii u. • z1 *: ' ■ ■ , • X.

' ‘ .............. ■ <

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
^ahanqy CITY, PĄ.

Ilk

..įsa
Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikm- 
tiniu, yeseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
$20 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

------------ -----1 ' i .... "* 

SZTAI KA MUMS RASZO
Guodojamas Žukaili:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gernu ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus 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
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visokį 
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 konezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų katalogu. M. Žukaitis, 
4511 Hudson Ave. Rochester,Y.
-. . ■—...........T"*..... ............................ »■! I III ■ .||«

ir knygų katalogu. M. Žukaitis,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1623,358.58
TT-MI.....- - .. ................

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu I Bausto ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea. . 
Jo*. E, FEĘGUSON, Kasierius. |
Geo. W. BARLOW, Vic*-Pro».
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ANTANUKAS
1M?ii

ISI

jau augsztai kad| kur ji galėtume palaiminti.Saule buvo ( 
atbudo. Motina jau atsikėlė iri 
drebanczioms rankoms state 
puodus prie ugnies. Paskui vi
si sykiu atsisėdo už stalo pus- 
rycziauti ir, truputi užvalgė, 
iszejo in bažnyezia.

Antanukas turėjo ant kruti
nės po žiponu savo kryželi. Kas 
valanda spaudo ji prie suves, 
dairydamasis neramiai, ar kur 
nemtyt ir mislyda-
mas su baime, kaip jis 
dovana inteiks.

Bažnyczioje nebuvo 
nes. Vaikezas, klūpodamas vi
duryje, mechauiszkni kalbėjo 
poterius, bet ka kalbėjo?.... ne
suprato. Vargonų grajinimas, 
žmonių giedojimas, 
skambėjimas ir locni 
jo duszioje susiliejo in viena 
.dideli misziui. Rodėsi jam, kad 
visas svietas dreba pamatuose 
toje valandoje, kad jis turi ap
leisti ta sodžių, ta bažnyezia ir 
visus, kuriuos buvo nmnylej(*s.

ramu,

savo

vaitie-

varpeliu 
sopuliai

Bet ant svieto buvo 
tiktai jame virė gailestis.

Staiga, vargonai nutilo, 
žmonos palenkė galvas, 
nukas
Kaip anuomet, taip ir 
dien buvo

o 
Anta- 

atsipoikejo, dirstelėjo.
szian- 

pakelimas ir kaip
anuomet, suole ties 
altorium, sėdėjo vaitiene.

Tada vaikinas pasijudino isz 
savo vietos ir per mynia žmo
nių slinko ant keliu net iki 
finam suolui ir atsirado po vai- 
times kojų. Sieke už miežio ir 
iszeme kryželi. Bet nebeturejo 
ne kiek drąsybes, o
apmirė taip, kad ne vieno 
džio negalėjo isztarti.
vietoje atiduoti kryželi tai, del 
kurios drožė ji per pora mene
siu, paėmė ir pakabino savo 
(laiba ant vinies, 
siena greta suolo.

didžiuliu

balsas jam 
žo- 

Taigi

ir pakabino
inkaltos in

rn -fojė valan
čioje paaukavo Dievui medini 

su juo savo 
nieilu^.A netikra

sznarvji-
vaikino

kryželi, o drauge* 
paslaptine 
ateito.

Vaitiene patemijo 
ma ir dirstelėjo ant
žingeidžiai, taippat, kaip tada. 
Bet jis nieko nemato, 
akis uždengė aszaros.

Po sumai motina su vaikais 
sugryžo in grinezia. Vos tik su- 

ir truputi

rn's jam

valgė preskiene 
klecku, pasirodė grinezioje kū
mas Andrius ir 
tarė:

pasisveikinęs

Na, vaike! rengkis! Kam 
in kelione, tam laikas.

Antanukas pasijuose žipona 
su diržu užsikabino krepszi su 
inrankiais ant vieno peties, o 
deže ant kito. Kad jau visi bu
vo pasirenge in kelione, vaiki- 

persižegnojo 
asla, 
Pas- 

v ienos 
už .an-

nas atsiklaupė, 
ir pabueziavo grinezios 
kaip bažnyczios grindis, 
kui motina paėmė ji už 
rankos, brolis Vaičius
Iros ir kaip jauniki prie szliu 

numylet iojie

variniu

bo, vinie ji abu 
ant slenkszczio svieto.

Senis Andrius vilkosi paskui 
juos. x

— Te tau ežia rubli Antanuk 
— sake motina duodama vai
kui skarmalėli, pilna
pinigu. — Nepirk už ta, vaike
li, noczymi ka pjausto,, tiktai 
pasilaikyk ta skatiką 
gero laiko, kad tau valgyti už
sinorės. O jeigu kada uždirbsi 
toki pinigą, tai duok ji 
szventu misziu, 
vas laimintu.

Ir ėjo pamaži in kaina, 
jiems sodžius isz akiu neiszny- 
ko; tiktai isz karežiamos 
tylus griežimas smuiku ir dun- 

varpeliais.
atsirado

ant ne-

ant
kad tau Die-

kol

t
i

cjo

dėjimas būgno su 
Galop ir tai nutilo; 
ant kalno.

— Na gryžkime jau — tarė 
Andrius — o tu vaike eik vis 
ir klausk kelio in miestą. Nes 
ta ji ne sodžiuje gyventi, tiktai 
mieste, kur žmones greitesni 
prie kalto, nekaip prie ukes.

Naszle ant to atsiliepe 
verksmu:

Kūmai Andriau, palydėkime 
ji nors iki szventos

su

figūros,

t) paskui dejavo:
— Ar kas kada girdėjo, kad 

tikra motina, savo vaika vestu 
ant prapulties? Eidavo, teisy
be nuo musu vaikinai in vais
ku, bet juos verte. Niekad juk 
niekas neinate, kad kas isz sa
vo noro mestu sodžių, kur už- 

ji priimti turi 
Oi! dalis-gi tu 

asz jau tre-

gime ir kur 
szventa. žeme, 
mano, dalis! kad 
ežia asaba vedu isz grinezios, 
o pati dar gyvenu ant svieto!.. 
O pakovojai sūneli pinigus?

- Pakovojau, motut.
Priėjo ir prie* figūros ir pra

dėjo sudiev sakyti.
— Kūmai Andriau 

naszle raudodama, —
svieto matele, jus isz brolystes 
palaiminkite ta sirata 
gerai, kaįl juo Pons 
apiekavotusi.

Andrius pažiurėjo ant že- 
atsimine malda už kelei- 
iHisieme kepure ir pade- 

Paskui pakele 
o kad naszle

■ — sake 
jus tiek

pažiurėjo

— 0
I )ievas

mes,
vius,
jo ja po figūra.
rankas in dangų, 
ir abudu jos sūnūs atsiklaupė 
pradėjo sakyti:

szventas, musu
savo gimine, iszve-

O Dieve 
kur

kurs kiek vienam 
juda, duodi 
paukszczius 
lizdus gra-

Teve, 
dei isz žemos Egipto ir isz na
mu nevalios, 
sutvėrimui, ka
maišia, kurs oro 
in ju senoviszkus 
žini, Tavos praszome, buk ma
lonus tam keleiviui, pavargė
liui ir susirūpinusiam. Laikyk 
ji savo globoje iszgydyk, bade 
papenėk ir nelaimėje gelbek. 
Buk jam malonus tarp sveti
mųjų, kaipo buvai
Juozapui. Buk jam 
Motina. Už vadovus duok jam 
aniolus tavo, 
apsiėmė
in jo namus laimingai 
žvk. •>

Taip meldėsi žmogus, szven- 
tinyezioje, kur laukines kviel- 
kos kvepėjo, giedojo pauksz- 
eziai, kur po jais blizgėjo dide
lėse ringėse A’isla, o ant ju so* 
nas kryžius placziai 
ežius.

Antanukas puolė
motinai, paskui Andriui, 
bueziavo broli ir — nuėjo ke
liu.

Vos tik nuėjo kėlės deszimts 
suszuko ant

fobijai ir
Tėvu ir

atliks kao kad
- iii musu sodžių ir 

sugra-

t iese pe

po kojų
pa-

žingsniu, naszle 
jo:

— Antanuk!....
— Ka matui!
- O kaip ten bus 

pas svetimus, gryžk pas mus.... 
Tegul tave Dievas laimina!

negerai

DIDŽIAUSIAS KRYŽIUS 
ANT SVIETO.
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«l, NEKALTAS
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isz baimes, 
butu lygus, 
kad

Buvo szilta ūkanota diena ir 
konia pietus, kaip advokatas 
pasako kad jau savo prova pa
baigė. Mažai buvo sznabždeji- 
mo terp žmonių nes valstis pri
pažino.kad kaltininkas buvo 
kaltas, žmogus bjivo nudurtas, 
jojo rankos radosi ant žaidulio 
kas parode kad neatsigyne sa
vo nejirietelio. Kada atidarė 
rankas,* peilis iszpuole ir kaip 
sudžia liūdino kad kaltininko 
moteris pagriebė ir paslėpė. 
Kam ji paslėpę peili jeigu jos 
vyras ne papildo ta 
d v st a ?

Mažai
kaltininkas Benediktas Thom
as atsistojo priesz sudžia ir 
pradėjo liudyti. Jis savo istori
ja papasakojo aiszkeiw kaip 
jis užmusze žmogu gindamas 
savo; kaip peilis iszpuole isz 
nužudytojo ranku ir buvo tas 
pats peilis su kuriuom nudur
tasis dure Benedikta. Bet bu
vo matoma, kad jojo žodžiai 
jam neiszgaus liuosybes, ba jau 
džiure (sudžius) iszrado kad 
jis yra kaltu. Su dideliu dūsa
vimu apkaltintas atsisėdo. Ka
da teip kaltininkas stovėjo 

tai senas

tik kad galėjimas 
Kode) asz sakau 
narsus ir geras? 

Kožnas vyras ant szitos džiu- 
res nesze savo karabinu laiko 
kares. Gal keli isz jus kovojote 

Asz ton ir bu-
Jo žodžiai atgaivino tas

jis yra

U

Asz ir
'i*

(daružku) kompnnije kuri pirko 200 szi- 
tokiu ari'oplanu kuriuos naudos terp Chicagos, Klevelando, Raytono ir Minneapoliaus. 
uores nulėkti in taisos viet-as, gales pasamdyt i sau areoplana ir in kėlės valandas būti ant vie- 

mažiausetos. Žinoma, nevisi pasinaudos isz to. tiktai turczei, ba tokia keliom* 
nuo 500 lyg 1,000 doleriu.

kaszt not u

Sudiev! - atsake vaiki-
nas.

Vėl nuėjo szmoteli kelio ir 
vėl suszuko jo liūdna

— Antanuk-!... Antanuk!...
- paklausė

motina:

— Ka inatut ? 
vaikinas.

Jo balsas jau silpniau leki*.
— O neužmirszk apie mus, 

sūneli! Tegul tau Dievas laimi
na ! 1

— Sudiev!
Ir ėjo, ėjo, ėjo kaip aus vai

kezas ka iszsirenge jeszkot i ano 
raszto, padaryto ant locnos du- 
szios. .Pagalinus už kalno iszny- 
ko. Ant lauko girdėjosi vaito
jimas gailinezios motinos.

Pavakaryje dangus apsiniau
kė ir pradėjo smulkiai lyti. Bet 
kadangi debesiai nebuvostori, 
prasimusze per juos spinduliai 
leidžiancziosios saules. Rodėsi, 
kad ant pilko lauko ir ant 
klampaus molinio kelio skrajo- • 1 • • 11*1 vija auksinis skliautas, uždeng
tas želabnu muslinu.

Per ta pilka ir tylu lauka, be 
mcdįin, klampiu keliu ėjo pa
lengva nuvargt 
je sermėgoje, 
szin ant pecziu.

Rėdėsi, kad tarp gilaus tylė
jimo lietaus laszai niūniuoji! 
gailinga meliodija žinomos dai
nos:

vaikas, pilko-'S
su deže ir krep-

Per pakalne, per lauka 
kana vaikinas, 
Eina ir gieda,
Vejas su lietum jam taria!..

❖ * *
Gal sutiksite kada vaikina isz 

sodžiaus, kurs jeszko uždarbio 
ir tokio mokslo, kokio tarp sa
vųjų negalėjo atrasti. Jo aky
se pamatysite lyg atspindi dan
gaus, kurs žiūrisi pavirszyje 
ramiu vandenų, jo mintyse pa- 
žysite naiviszka prastuma, o 
szirdyje paslapta ir beveik be- 
samoninc meile.

Tada paduokit ranka pagal
bos tam vaikui. Bus tai musu 

brolis, Antanukas, ku
riam gimtiniame sodžiuje tapo 
per ankszta, 
svietą, atsiduodamas in globa 
Dievui ir gorienls žmoniems.

:: GALAS ::

mažas

tai ir iszejo in

TEMYKITE BROLE1 LIETUVIAI.
Parduodu Farrnas. Turiu surinkęs 

apie 30 geru farmu, su budinkais ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu iszmokejirnu. Czionais asz 
pats pragyvenau 12 metu. Geras ir 
sveikas oras. 
Pirkit brolei,
neiszdavinčkite savo pinigus, nupir
kite farma, nedings nei vienas centas 
katra mokėsite už farma, neturėkite 
bosą ant saves, atvaduokite arba ra- 
szykite ant adreso.

Antanas Macunas,
Irons, Mich.

Gerai viskas užauga, 
ncvarkyte miestuose,

R. 1, Box 51.

U—« ■!—<riu
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Kas žinogžu-

žmones temino kaip

Szis ženklas krikszczionybes 
likos pastatytas ant Szv. Juo- . 
zapo kalno artimoje Stolbcrgo, 
Vokietijoj, kuri visi prąmine 
Juozapo Kryžius. Kožna meta 
faji kryžių atlanko tukstan- 
cziai keleiviu isz visu daliu 
svieto. Nakties laike yra pui- 
kei apszviestas elektriku ir ga
lima ji ,matyt i sziihta myliu ap
linkui.

I

Tryaiaaa Vimdės Setsiki* Palaafvietai)!
NeutshK'klt imt riebaluotu mončlu, 

kuomet jiuns būtinai roikalhigiw Uni-
NeatsPK'klt ant riebaluoti) moačlų, /

mentus! p
Irejr. S. V. ( 

y
\ v
į viauometbuvopagdbinga gyduole. Jiayra 

puikiuoju Ir inblatwlai natlkAtinaa llui- 
maniau, koki tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vata* 
batenkilo.'. , . .

F. AD. RICHTER A CQ. *
\ 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Pat. O(Ue4

bhnelul ualikAtinati ihu> 
v, koki tik pinigai gali nupirkti, 
tikraols, jei neturi INKARO vata

"F. AP. RICHTER A CQ

sszss

TARADAIKA
✓ 
/ 
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Juk kunigams nereike pady- 
vyt i, 

Jeigu priversti lokes poras 
suriszt i, 

Ne kaip gyvuliszkai turėtu 
gyventi;

Gzionais yra tokiu gana.
Ka su pusseserims gyvena, 

Už tai gero gyvenimo ne turi, 
O ir žmonis ant tokiu kreivai 

žiuri.

Gori sziadien visiems laikai,
Duczesi visokį vaikai, 

Ponaieziu dftngybe priviso, 
Bet tamsimeliai suvisu.

Juk ir naktimis puodas grą
žei iszrodo,

Nes kame yra, tegul pasirodo, 
T(*ip irpapuoszta mergina ai

vai kinas,
Akysią protingu, iszrodo ne

kas.
viena isz tokiu, 
szpieuku,

Prie sztoro stovėjo, j 
ln praeigius kaip žioplis žiu- I

Pasakysiu apie*
Vargingu

1

aiszkei

rojo.
iTneigei mane, jog tai kokio 

žydo ^žioras. 
Jeigu stovi parėdytas bal- 

vonas, 
Mat, žydai tokius pastato, 
l’ždeda ant jo drabužinio 

st a ko,
Kad pagal kožno norą, 
Parėdyti savo t a vora. 

Biedniokelei kad da iszmanytu, 
Tai pirsztines nusitaisytu, 
Bet reikėtų visa kaili sunau

doti,
Kad tokiam tinkamas pirsz- 

tine.s pasiūti.
*♦ * *

Negaliu k a sakyti,
Ne blogo raszyl i, 

Per pedia visi grąžei užsilaikė, 
Mat nuo viso blogo susilaiko.

Juk Lietuvei geri,
Peikti j uju negali,

Kaip nori, tai buna geri, 
kaip užmirszta, tai jau vali; 
Po teisybei, jau po truputi 

susivaldo,
Jau ir gaivu tiek po jiedei ne 

skaldo.

O

>!t *

Amerike nekurie mano, jog 
viskas vale daryti,

O iv su artima gimine ąpsi- 
paezi uoti,

Žinoma, 
Tai ir gera

* >;< #
Ungaru Veselka atsibuvo, 

Ant kurios bolszevikai ir ka
lakutai pribuvo,

Gavo geri bet ir in kaili pri- 
deezko gavo.,

Ilgai nuo žaiduliu dejavo, 
Ne vienam makaule susiuvi- 

nejo,
Už ka daktarai gerai papel- 

nijo;
kiauliszkai apsiėjo, 

czesni apturėjo.

Isztikruju kaip szuniszka 
ruja,

Iii kur susirenka gjrtuokliu 
ruja,

Kaip tai v ienoje vietoje Ma- 
saezi ližes, 

Gaspadoriu labai aptaise, 
Kitam iszmusze žanda ir nu

traukė ausi.
Buvo pas valia prova,
Sudėjo pinigu krūva. 

Keturi po 30 dol. užmokėjo, 
O vienas net sžimteli padėjo.

S m a u gk i t es L i e t u v e i, 
ės su bilem smagei.

Juk tai zobova geriause.
T r sveik ianse.

>|: *

Obojuje, gubernijoje, 
Susimusze ufvoje vienoji*.

Trys narsus kucai, 
Dideli minsimai.

O ka, palicije pribuvo. 
Lenciūgus uždėjo, 

Paskui bambilius atvažiavo 
Pasodino visus ir nuvažiavo. 
Toki pakalei visiems sarmata

m

A f uszkite

✓ • ■'

daro, 
Ba tankui juosius in koza 

uždaro, 
Vėl u k kad tokius nudėtu, 
Ar in kokia plynia padėtu.

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Puiki knygele.

kaltininkas 
priesz slidžia, kokis 
žmogus su žilais plaukais, ap- 
siredias iii pilka žipona, i nėjo 
in kam bari ir 
riu. Kada Tmnosziu.s pabaigė 
savo pasakojimu, advokatas at
sistojo ir su sziais žodžiais ati
davė jo gyvasti in džilires ran
kas :

.“Kaltininkas Audine 
žmogu ant smert. Jeigu tas pei
lis prigulėjo prie nudurto, ko
dėl jis ne buvo parodytas ant 
sūdo ? Jo moteris paėmė ta |)ei- 
li.”

Jau džiure atsistojo ir pradė
jo savo nuspr(*ndirna bet kad 
sztai nepažystamas senukas at
sistojas paszanke: 
malonybes 
turi 
syma, 
i 
boti už

stovėjo prie du-

kita

“Kad justi 
loska, kaltininkas 

gauti paskutini iszklau- 
o kad nėra daugiau lin-

lintoju, pavėlink man prakal- 
kaltininka.

Rasztininke
B 4

M M 
atsiliepe sudže

Ponas
? r, <uniuvp; oau/Aj 

užraszyk Generolą Baltru Ta- 
moszin kaipo liūdintoje už 
kalt įninka?’

Kam baris kur pirma girdė
josi žmonių sznabždejimai, da
bar buvo tykus. Generolas Ta- 
moszius liūdina už ta prasikal
tusi, kas ežia gali but? Ar kas 
iszrado nauja davada priesz jo 
nekaltybių ?

Tik szitas senelis stovėjo 
kaip mūras terp kaltininko ir 
mirties. Stovėdamas kėlės mi
liutas dairydamasis apie kam- 

“Tas pei
lis kuris buvo rastas szale nu
žudyto szono tai buvo jojo. Jis 
isztrauke ji pakol jis da buvo 
nenudurtas. Benediktas yra ge- 

narsus žmogus; drūtas 
jis butu nevartojus 

jokio ginklo kad jo nepriotqlis 
butu nebuvęs apsiginklavęs. 
Nusūdytas trauke savo peili, 
kaip jis pamate peili nepriete
lio rankoje, jis trauke peili ne

bari generolas (are:

ras ir 
žmogus;

Gettysburg? 
van.” 
dienas kada visi vyrai isz visu 
aplinkiniu stojo in karo, ir kiti 
buvo po jo kamanda. “
mano brolis kovojome tonais. 
Asz nt'iižminsziu to kraujo pra
liejimo. Eilin po eilei krito 
kaip kvieczoi priesz dalgi ir 
jus žinote kaip pasibaigė tas 
nmszis. Isz tos ugnies ir kraujo 
liejimo tik sauja sugryžo. Ma
tome visi kaip kokis tai juodas 
žmogus bego. Greit jis bego, 
viena minuta matom, o kita ne, 
jis ėjo net lyg spiaunanezios 
ugnies anuotu. Jis pasilenkė ir 
iii savo rankas paėmė nuo že
mes lavonu. Svyruodamas, bėg
damas su savo sunkia nasztft 
jis gryžo adgal, tuom mirties 
keliu pakol puškeliu asz nuo 
jo paėmiau ta sunkenybe. Tas 
lavonas buvo mano brolis..?* 
Generolas sustojo kalbėjus ir 
eidamas greitai prie kaltinin
ko, pakele savo ranka augsztyn 
ir gargei prakalbėjo: “Suszau- 
dytas, sumusztas, kruvinas, bet 
aeziu Dievui gyvas. Ir fas vy
ras kuris nesze mano broli, ku
ri atnesze ir padavė in mano 
rankas kaip motina savo ser
ganti kūdiki, jis pats sudrasky
tas per kulka ir jo szirdis pul
dama-isz krutinės, tas vyras sė
di priesz ju kaltintas už žmog
žudyste?’— Kad da iszaisz- 
kinti savo maldavima jis atple- 
sze kaltininko marszkinius ir 
parode žaiduli nuo tos baisios 

“Žiūrėkite” jis su-
szitas ženklas buvo

dienos. — 
szuko, “ 
laimėtas per nevalnyka, tam 
laike, kada mes kovojome už 
jojo 1 i nosy be. No jokis vyras 
neužsitarnavo tokio žaidulio 
durtu peiliu in neapsiginklavu
si priesza. Asz atėjau net sep- 
tynesdeszimts myliu pasakyti 
jums szituos žodžius, neteppin* 
damas ant savo senatvės.

Slidžios visai neapleido savo 
sėdynės, bet tuojaus nusprendė 
savo nuomone, buk tasai žmo
gus yra: “Nekaltas?1 Not ir irž- 
sikiotejas advokatas kuris ap- 
laike žaiduli per ta namine ka
re, pasveikino “nekalta” kada 
jis su džiaugsmu apleido sūdo 
kambarį. Elzbieta E. B.

PAJESZKOJIMAL
Asz Juze Jeselskicne po le

vais Petkaite pajeszkau pus
broli Leoną Norbnta, paeina 
isz Szauliu Apskr., Raudonu 
Para., Uzpelku kaimo. Meldžiu 
atsiszaukti ant adreso.

Juze Jeselskicne
325 Plymouth St. 

Brooklyn, N. Y.

(t.88
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APGINS DĖDĖS ŠAMO PAKRASZOZIUS NUO NEVIDONU.
Sztai kokias annoys naudos Suvienyti Valstijoj ant apgynimo

I - J' ' i A t1 Y . . -a i * . ■ h - 11 1-L
savo pakraszcziu nuo

*1 

i 
I R £ i

Antanas Cziapas ; atvyko 
Amerikon 1903 m. isz Vieksz- 
niu Valscziaus, Sziauliu Aps- 
kriezio, Kauno Rody bos. Iki 
1914 metu gyveno Silver Creek 
Pa. Praszome atsiszaukti arba 
kas turi apie ji informacijų 
praszome praneszti.

Lietuviu Biurą
Foreign Language Inf. Service 

119 West 41st Street, 
/ New York City.

(L89.
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ROYAL MAIL
TfESOG IN HAMBURGĄ 

Parankios Konekcijoa in Lietuva 
.... 25 Olctoberio * 
. . 26 November!® 
... 9 Decemberio

ORBITA 
ORCA . . 
ORDUNA

■ otimzemiszkii nevMopu jęigu norėtu užklupti aut Amerika Tosios anuotos turi 16 celines
Bana

sv 
laupąs ir 
mos kanalu.

ir iszmeta szuvi $vorepti po 2400 svaru. Panaszns armohis apstatyt aplinkui
t

Geriausia 
valgis. Mandagus Patarnavimas. 
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agenta arba tiosog pas 

Tho Royal Steam Packet Co.

NEW YORK.

Privatiszki kambnrai.

Sanderson & Son, Inc. Agente, 
26 BROADWAY,

1,.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Visu Szventuju Dienai.

Suimtoje Visu Szventu-

i i
pripuohi

. .I‘»g 
rinkimai

ju Diena.
— Pa nedidi je 
Užduszine Diena.
— Neužmirszkite, 

Utarninko pripuola
prezidento ir kitu virszininku. 
Pasinaudokite isz tosios privi
legijos kuriu kožnam 
szio sklypo duoda tiesa iszrink- 
ti ta ka nori. Bet jeigu nebal
suosite tai ir neiszrinksito tų
jų, kuriu geidžete.

— Jeigu norite ] 
gerus laikus tai balsuokite už 
Kepulil i kiminus kandidatus.

— Nuo 28 Oktoborio volą 
pradėjo inleisti sveczius atlan- 
kineti ligonius in Ashlando li- 
gonbuti, bet tik 
Ketvergais ir Subatomis
1 lyg 3 valdandos po piet. Nak
timis visai neinleis nieką.

— Balsuokite 
ant Kongresniono.

kus su 4L

ukęsui

Albertns Kumaitis, 
metu, isz Edwardsvilles, 
iiusiunstas in Ashlando ligon- 
būti nuo szuvio koki aplaikc 
arti Lanigano kada jeszkojo 
dingusio szunivs. Kumaitis ki
tados gyveno ezionais.

— .Jurgutis, 13 motu šune
lis Jurgio Mikitos, 641 E. (’(.‘li
tro uli. likos sužeistas per au
tomobiliu
Vincas Baszas. 
serga lovoje, 

palaikyti vienuolika vaiku 
1*2 V I • •• i *

00 M
Ii kos

važiavo

SAULE 
iittn ...................................... ...................................... .............. ......

Lapkriczio Szventes.
-■■ ■ ....... . ......... ...............

ELECTION DAY.

1864 m. Prezidentas Lincol- 
nas iszleido atsiszaukima pas- 
kirdmas ketvirta ketvirtadieni 
Lapkriczio menesio kaipo tau-

EMIGRACIJOS REIKA
LAI PAGERĖJO. 

Lietuviai Kreipkitės prie 
' Savųjų.

Atpirkimo valanda iszmu- 
sze. Dievo Simus turėjo būti 
iszduotas, pasmerktas, prikry- 
žiuotas kad pasauli iszganytu.. 
Apasztahii, susirinkę, 
paskut inen va karionou, 
mus. Jėzus juos 
meiliai atsiliepia: 
drumszczia. jusu 
grysziu in 
kaino yra. dug vietos.
XIV, 2). Savo mylimiems |d ra u

Sil juo 
nepa

guodžia, ir,

szirdis;
savo Tėvo

Lapkriczio menesis turi dvi tiszka. Dekavones Diena, ir iki 
szventes — Rinkimu Diena k---------------
Lapkriczio 4 ir Dekavones Die- apvaikszcžiota, bet kas 
na. Lapkriczio 27 — kurias ge
neralini szvenezia per Suvieny
tas Valstybes.

Rinkimu Diena.
dienia po pirmu pirmadieniu

legaliszka 
szvonte kiekvienoje valstijoje 
ir teritorijoj apart Alaskos,

sziam laikui. Dekavones Diena 
1 mot 

prez i d o n ta s i szl e i d ž i a. a t s i sza u - 
k ima. K.L.I.S.

AQU1TANIA C Gerbiamieji, kurie manot keliauti ' 
Jin Lietuva Hzla vasara, tai nepra- ' 
c leiskite teip puikios progos bet 
5 tuoj naudokitės ja. ' - ■'
c Amerikos Valdžia užgyre nauja. 
sinstntyma kuriuomi remontis kiek 
/vienam svetįmszaliui gyvenan- 
C ežiam Amerikoje yra leidžiama 
/aplankyti savo sza!i, gimines ir 
cinike metu sugryŽti in Amerika 
S be kliueziu. įvažiuojantiems in 

j/savo tėvyne Amerikos Valdžia 
Ciszduoda tam tikrus liudijimus, 
>kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
c važiuoti.
(nereikalaus ju paskaityti prie nu- 
r statytos kvotos, skaitliaus atva- 
(žiuojanezi in szia szali.
J Pasiuncziu pinigus in visas 
Cszalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
>tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
rkaneziai priruosziam kelionėn. 
(Keliauninkus pasitinkam stotyse 
/New Yorke; suteikiam nakvyne, 
■ nes užlaikom savo vieszbuti.

Reikalauk Laivakorctiu kainos, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

CUNAR D
IN LIETUVA

Trumpiauftiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

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

4. "’7 

o

REIKALAUJAME AGENTU(Antra-‘Tenesi- 
asz 

namus, 
(Jom,

Pardavinėti Šveicarijos 
Deimantus. Sempelai už 
už dyka. Raszyk.

Lapkrityje) yra
kuriamo

Motina- vaiko 
namie randasi

i o tėvas vra 
susirupinias taja nelaimia. Vai
kas vra mirtinai sužeistas.

— Automobilius 
važiavo 
su Edvardu Karalevieziu, 
E. (lak uli. norėjo pralenkt ka- 
ruka ant skerskelių, bet nesu
spėjo pravažiuot per kele ir li
kos pataikinti per karuka, abu
du aplaiky ihuni 
žaidulius ir 
Ashlando ligonini! i.
ežius nesenei buvo sugryžes isz 
ligonhutes kur gydėsi 
laužytos kojos.

Jonas I ‘olok, 50 met u, li
kos surastas szanteje prie Ra- 

Run kas\ klu negyvas. Ba
lai jisai su kitais 1a diena gere 
laug munszaines nuo ko nžsi- 

trueino. Muiiszaine pirko Gir- 
l’alicije aresztavos 

tuos, kurie trucifliia jiems par
davė.

ktį rin m e
I’M w a rd a s Kieman s k i s 

219

gams, Mokytojas taip dažnai District, of Columbia, Hawaii,
kalbėjo apie dangų; gi dabar. [ 
sztai eina, sakosi, jiems vietos ssippį, Ohio, Philippine Island

Illinois, Massachusetts, Missi- 0. A. MORTON 00.
21 E. 14-th St. NEW YORK.

rtarninko, 
nuo

už Brumina 
21

Palicijt' sulaikė du tro- 
c'r procentiniu alum

kuri vožė isz Tamakves bravo
ro. Taji vakara apleido bravo
ru net 25 trokai kas davė poli
cijai dasiprast kad sztopas tu
ri būti geras ir pradėjo vytis 
paskui kelis t rokus areszta ve
dami du prasižengėlius.

Kone po visa pavieto pa- 
nrtei>ingi pus isklydo neteisingi pus-dolvrei. 

Galima juos pažyti tiktai ant 
balso. Apsižiūrėkite kada gan-

M inkeviezius,
O-

1 Jet il
su-

na t e pinigus.
— 111 anas

916 E. Market uli., likos pa v 
jingai sužeistas North Maha
noy kasyklosia per nupuolimą 
augliu ir tuojaus nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

— Sc redos vakara
viszkoje bažnyczioje likos 
riszti mazgu moterystes naszle 
Juoziene Traskauck iene 
Danielių (’ovle.

— Balsuokite
ant Kongresniono. 2t

— Jeigu kas mano užvesti 
eloktrikinia szviosa
arba pirkti puikius liktorius,
tegul pirma ateina pas elektri- 

Floriona Boczkauska, 
o darbas bus 

padarytas gerai ir
naneziai.

:: DIDELIS BALIUS ::

S U

už Brumma

in st ubą

kieri
312 W. Pine nlv

e
užganadi-

— t. f.

ra 3 
viezians sa les.

• Rengia Gedimino Klubas isz 
.Mahanoy City, Pauedeli vaka- 

Lapkricziaus ant Norke- 
Priesz balių 7

valanda bus laikomas susirin
kimas kas link ateinaneziu rin
kini!, ir kožnas balsuotojas yra 
užpraszonias atsilankyti ant to 
susirinkimo. Po susirinkimui 
prasidės balius. Grajis geriau- 

vy rams
merginoms

šia orkestrą. Inžanga 
65c. Mot e reni s ir 
30c.

Schuylkill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

ANT PARDAVIMO.

nu
arti 
ant

Namas kuriame randasi Sa
binas, teipgi privatiszkas 
mas prie kito galo loto, 
lietuviszkos bnžnvezios 
W. Mahanoy St. Sena biznava
vieta, viskas geram padejųne. 
Galima pirkti visa puses loto 
arba tik czverti loto.

A. Tamulonis
530 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.(t.90.)

ANT PARDAVIMO.

Namai, del keturiu familiju 
Minersville, vienam name ran
dasi salimas, kitam sztoras, o 
du kiti privatiszki namai.

- C. Stravinskas
465 North St.

J

likos
pavojingus 
nuvežti in
Karalevi-

ant su

(1.89)

f»

Minersville, Pa.

DR. T. J. TAClELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas
Dcntistas Mahanojui.

2-rat Floras Klino Name
I W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

ven
i

i

ardvillvje.

Albertas Karpaviezius, 
metu, K>3 \V. Girard Avc. 

nupuolė nuo szantes kada užli
po pažiūrėti karveliu 
Ausztra sutaisė isznerta ranka.

13 »

pažiuro! i

Am W

D r.

<>st Benu ulyczios, 
guli sergantis tėvas kuri dažiu- 
ri jojo pat i irt uri viena sūneli, 
kuris nieko nedirba tik myli pa 
siredyt ir sportuot po pulrui- 
mius, paimdamas 
sunkei uždirbtu 
praleidimo.
tai hndu dažinoj 
tjiri paslėpus

Ana
()

Iszgama sūnelis

nuo mot i nos 
skatikus ant 
diena kokiu 
buk motina

2UU doleriu ku
riuos suezedino ir laike ant juo
dos valandos.
pasiėmė visus pinigus palikda
mas motinai tiktai 5(1 eentu ir 
iszdnme isz miesto. Motina bai- 
><*i siisirnpino, bot ne nori 
idant jojo palieije jeszkotu ir 
aresztavot u.

taiKokis tai žmogelis isz 
Mahanojaus priėjus prie palici- 
janto llorano užklausė ar jisai 
neinate moteres su trimis vai-, 
kais einant po miestą. Sake ji
sai, buk ji motore apleido atva
žiuodama iii Shenadori Suka
toje. Motore turi 
gana patogi bM 
yra daug senesnis 
toros nesurado 
pravardes dingusios moteres.

metus ir 
josios vyras 

. Palieije mo- 
ir nedažinojo

J /

Vladas Lena rt a vieži us, 
met u, 

isznerino ranka 
na

g v veliantispenkių
I pper Sza ft o 
puldamas nuo tvoros prie 
m o.

4 Reading 
. ||>U‘S .

NEDELINE EKSKURCIJA 
—• IN —

PHILADELPHIA

1:29
2:21
2:28

2 N0VEMBERI0
Specialia Treinas Sukatos Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................... 1:30
Mt. Carmel 
Ashland . . 
Girardville
Shenandoah ....................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tama.qua (Preke $3.25) .. 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00• • • •

-.ir

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
ezia vakara in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

DUBELTAVAS 
T IKI ET AS

paruoszias, laippat ir visiems 
tienitf kurie turi neturto ir isz- 
sižadejiino dvasios, vietos

Louis, Galesburge,
dvasios, 

tiems kurio verkia, kurie 
singumo alkwsta ir 
vietos gailestingiems, 
szirdies. Ar gi ne jiems 

i 4

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagclba ir rodą. Visi 
treczios klcsos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE K

25 Broadway | t
New York fefejJ#KsAlu^

I

1

valstijoj 
Chiba- 

St.

ir Vermont. Illinois 
yra, legaliszka szvonte 

Springfiekle, East
, DanvillCj 

trokszta; I Cairo ir Rockforde. Ohio val- 
grynos 18(i joj fi|c pus-dienine szvonte. 

legaliszka

gO.IQ,

viena Maino valstijoj legaliszka 
Džiaugki-1 szvonte teismams, kurio ir ūž

tos, nes jusu didis atlyginimas daryti per valstijos rinkimu 
diena, (dvimetinis, antras pir-

diena jis pasako:
valstijoj

danguoseplieną, (dvimetinis, ant ras pir- 
Nuo tos valandos kuomet Į niadienis Bugsejo men.).

Dekavones Diena —- (pasku
tinis ketvirtadienis Lapkrity-

Tszganytojas mums atidarė ro
jų, kas galėtu suskaityti mili
jonus sielų jo krauju atvaduo-1 je) yra legaliszk szvonte kiek

vienoje valstijoje ir toritorijoi 
apart Utak, kurioj 
apvaiksztineta. bet 
insttu knygoje.

tu, kurios vieszpatauja 
mos karalijoje 
miiigos, nes anot Jono žodžio, 
“jos mato Avinėlio veidą?“ 
(Ap., XXII, 4).

Vis Szvonluju diena, Bažny- 
czia. primena, mums palaimin
tuosius brolius. Jį motinos bal- 
su szaukia: “Žiūrėkite, amo 
yra amžinai laimingi!“ Gi jie, 
mus mato gyvenimo i 
sūkuryje ir atsikreipia iii mu
mis, kad atkartotu žodžius Ma
kabėjų motinos savo vaikams: 
“Žvelgkite dangun!

mažinai
palai- 

lai-

veidą ?

v

Žiūrėkite,

vaisi i joj 
nesiranda

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦41 IIIHIflIlIlHIHIIHtlM

IF. D. Boczkaunkas-Co^
' ♦ I. I

Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

enV
% ' t M

£

J. M. THOMAS
Kontraktoriua ir Budavotoja.

336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City
Duodu preke nnt visokiu darbu 

kas-link pastntimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

Thanksgiving Day.
DEKAVONES DIENA.

-... fe -

DekavonesPirma.

=*• Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuoml tau pagclhvti ! K»wr>'bĮ jt| t«l i- 

rhii užkb tvj.i. jie n^ino kaw jienu kenkia. Tat > ra Hlkaia^ 
motina' Prižiunkit juon n i pešt ingai. Priihbokh, kai jy vhlnui 
veiklų khkviii ų dienų. Ir jei apsl tikAtų nor« mntiauiih vidurių 
užk lelvjhnaM, duokite Jierna Bambino—Kūdikių Giriamų Draugų. 
Kudlkhl inkstą jį. Jie net pru^o daugiau^. Jh veikia greitai, len
gvai, tikrai Bonka 35<*. aptiekime ar tioiai iA 1 aborstori

F. AD. RICHTER <t CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Diena 
Ply

mouth’o kolionistai 1621 
Jie atkeliavo per juros insteig- 
ti naujus namus svetimoj že
moj, nes buvo persekioti savo 
szalyje. Isz laivo iszlipo Gruo
džio 21, 1620 m., ant Plvinouth 
akmens, kas vėliaus 
Massachusetts valstijoj, 
viso, buvo 102 keleiviai, 
mot laivas “Mavflower” 
sistojo (Jape Cod, ir ju kelione v uz

audros Amerika apvaiksztinejo

!“ Tremti
niai ir iszeiviai, jus gyvenate 
toli nuo tikrosios laimes tevisz- 
kes; bet nenuliuskite. Isztrėmi
mas trumpas. Netrukus, tiesio
sios sielos, jus busite su mumis 
Dievo prieglobtyje.

PASILIKS NAMIE.

— Vincuk! Sziadien iszke- 
lianu in sveczius. Parengk ma
no niandiera ir priseg metinius, 
supranti ?

— Meldžiu jusu szviesiny- 
bes, o pono kryžių teipgi?

— Ka? Ka tu eze man kal
bi niekus. Boba paliksiu na
mie.a*

•X-

A merican 
Beauties 
Cigarai 

-*90
Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

irSaluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonas

kolionistai m. «

SERGANTI ŽMONES.

«
s
M

U
4

Puikus Gurbinei < jį
Sieniniai Kalendoriai 
Ant 1925 Meto Už1925 Meto .$1 s

Ii Kas prisiims viena doleri, ap- 
laikys 4 Puikius Gurbinius Sie- 

įt ninius Kalendorius ant 1925 mė
lt to. Prie kožno kalendoriaus yra 
5 prisiūta szventuju kalendoria su 
S pasnykais.
S krepsziuka del szuku, špilkų ar

Kalendoriai turi

puikei iszmarginti, 
Galite juos pado-

radosi

kuo-
ap-

buvo deszimts syk ilgesne 
sziadienos kelione.

Mbtervs ir vllika’i 
ant laivo kuomet vyrai palm- 
davojo viepa dideli narna. Be 
veik puse kolionistu iszmire 
per pirma baisia žiema, bet su 
pavasariu visi kiti pradėjo 
klarbszcziai apdirbiueti žemo. 
Snsidraugvo su 
kurio pamokino kaip 
kornus.

Su antra žiema, ir ju pirmais 
metais svetimoj szalyje, 
pasibudavojo namus ir

pasiliko

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

—■—— •
MAHANOY CITY bus kožna Utar- 

ninka 30 E.. Centre St. ant antro flo- 
ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 

vakare.
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

»

I ndijonais, 
augint i

jau 
‘‘P- 

vaikszcziojo pirma piuti. Ed
ward Winslow, vienas isz ko
lonistu, paraszo draugui Ang
lijoj sokaiieziai: 
baigė, ir mušti
iszsiunte ktUtiriš Vyrus paitksz- 
cziauti, idant galėtume pasi
linksminti, įhirba užbaigė. Jie 
keturi, tiek nuszove 
ežiu,
Tarp kitu pasibovinimu, biski 
paszaudeino. Daugelis Indijo- 
nu mus aplanko, ir tarp ju atė
jo ju didžiausias karalius, Mas- 
sasoit, su apie devynias 
szimts vyru, ir mes 
tris dienas linksminomės 
szvonteme.“

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA

I

<

“Pintis užsi- 
gnberna torius

pauksz- 
jog visai savaitei pakako.

do-
visi per 

ir 
Pankszcziai ku

riuos jis minėjo buvo laukiniai
kalakutai.

1631 m. Dekavone 
Bostono, kuomet laivas atvyko 
su ilgai-laukiancziu maistu; ir 

. ’ ’.f' ”

lai k v ta

sokaneziais metais, Alassachu- 
setts valstijos gubernatorius 
paskyrė padekavojimo diena, 
ir praszo Plymouth’o koloni
jos galvos prisidėti prie ap>

K on-

NEW CAPELLO 
HOME COMFORT

EMBLEM
JASPER -

Kukninei Peczei.
— teipgi —

Heatrolas

87.epeczio, 
ir išspjauti.
vanot savo kaimynams arba pa- 
zystamięms ant Kalėdų ar Nau
ju Metu. Kalendoriai jums pa
tiks labai ir žinome, joję daug- 
giau užkalbinsite kada szituos 
pamatysite.

W. D. BOCZKAUŠKAS - CO., 
MAMANnV CITV PA

vaikszcziojimo. Po tam,-Įniks 
nuo laiko, vietiniui apvaiksz- 
cziojimai laikyti, bet tik laiko 
rovoliucijines kares, pabaigė 
sokanezio szimtineezio,
gresas paskyrė taufiszka Do
ką vonos Diena. 1789 m. Jurgis 
Washingtoiias, pirmas Suv. 
Valstybių Prczidęntas, iszloi- 
Jclo pirma Dekavones atsiszau- 

g kima, paskirdamas diena, bot 
n vistiek tik sziaurinos valstijos

diena apvaikszcziojo.
Pietuose diena beveik buvo 

nežinoma .iki 1855 m., kuomet 
Virginijos gubernatorius pa
siimto pnu}csziina valstijos le- 
gisliaturai praszydamas pas
kyrimą ir pripažinimą Deka-

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistai.

Užsisenejusiu ir Chronjszku; Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

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

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atojkito pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

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

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

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

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isz.tino ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir tvoto nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs^ skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

Prtsekhjngai gydau kataru, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spociales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekdyones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsitygiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tenais 
vt*M nn Ma A.A RPflAn RT nfk na I

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS
r , ; | ,

Galima matyti pas pardavėjus

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

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

Kolonijališkosios Dienos
Dienow Wadiingtono ir Lafajetto; 

‘KoHHuftkfiti ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai ualiojunviu papročiu puikiom* 
I»onionw ir gražiai apslrėcižiutienui 
vyram* papuoftti *avo galva* su 
Žlais i>nukuls. Jot Aitą* paproty* galio
tų ligi žiole taį Alandien daugeli* 
žmonių galėtų pampti ĮM) Įbruku 
pklskanoniid apdengta* savo galva*. 
Tačiau vietoje to, Jie Šiandien naudoja

jRįtffles
PleUkany mirtinųjj prieiki* kuri*, jei 
Utepsi juomi galvų kaadien per ua-

vaitę ar ilcAimtj dienų ir vOiautt tik rrtkar<Hai«t milip reikalo, greitai ap-
* » ai B 1 1 « fefe».-k I fe ■ k . ■ - 1 wfe. fefe fe fe JM. t fe fe .... —- -- f feu. fe. t L « fe. B ▲ _ . fe __ _ _ _ fe Heli dL..* * fefe Jt -fe «fe
’ "• »*»■ ’ ««mv w i • himiii t/«ajvk| III 1*14 , IIIVMPJ MIMBU

(pranyk* ir plaukai tuojaus atgauti gavo natūrali, normali gražu m 4.
Vali* galyo* odų nuo Alų ’erainančių baltų lupynų; niežėjimą* tuojau*

Ituffle* galima gauti vi&o>e aptiekoao 65c. bonką. arba vii prisiūti- 
čijitno pultu įkala I i A dirbtuvė, r-į

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 S«. 4ASt.» M. Y. )j

Merchants Banking Trust Co. Banka
b Mahanoy City, Pa.J

t II
■

3-ciias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

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