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ISZ AMERIKOS

kurie stengėsi 
dangės tipeli, 
ezionais

KŪDIKIS NUSZAUTAS, DI- 
NAMITAS-PO BREKERIU.

Morgantown, W. Va. 
Scotts Run, kur raudasi Shri
ver Coal Co. open shop kasyk
los, kilo nesupratimas tewp loc- 
nininkn kasyklų ir darbininku 

iszneszt in pa- 
arba kaip mes

vadiname brokeri, po 
kuriuo padėta 17)0 svaru dina
mito. Laike szaudymo likos pa
taikyta in plauezius penkių 
metu mergaite Rokys, kuri sto
vėjo prie stubos. Mergaite* mi
rė nuo žaidulio.

NAUDOJO ANT JO SZLUO
TA KONIA KOŽNA DIENA.

Toledo, t Ibio, 
1 )ulinska> 
persisky rim< 
Katrukia, 
kad jiji

Hl

Tanioszins 
užvede skunda ant

* prieszais savo
20

pries/.a i> 
melu amziaii'.

daug naudojo ant 
jojo peeziu szlimta o ant 
iszvare ji i>z namu. Xorints 
jojo prisiegrle teip lankei nau
dojo szluota ant jojo peeziu. 
bet nemokėjo jo>io> naudoti 
šluboje ir staezei atsisakė 
laikinei pare* 
gaspadines 
pats buvo 
valgi, kloti lovas ir

n z
galo

ant 
nemoko j<» j'»i<»>

1IZ-

Ika kaip ant gero į
iTodėl

tik praeita meta.

pa

pripuola. 
priverstas .virt i sau

daryt 
red k a šluboje. Porch* apsivedė

Motereh* la- | 
biau mylėjo zulyt po miestą ne 
kaip sėdėti šluboje.

NEDĖKINGAS VYRAS.
* 41 U, '** . * ''' M

Baltimore. Aid. 
Mikolo (roszvko 
Point, kuri buvo aresztavola už 
peria u žyma pro h ibi c i jos 
iszsikalbinejo, birk pirko šamo 
gonka tik del to, idant daryli 

vyra ūžia i k\t 
nesivalkiot u po 

ezemas praleisdamas pede. >
Bet Mikolas už tai nebuvo 

dėkingu savo paeziulei už jo
sios gera szirdi, ha kada mote
rių nuvežė ant palicijos, tai Mi- 

savo drapanas 
apleisdamas 

paeziule, vaikus ir samogonka.

NENORĖJO PRIIMT 
DVYNU.

Seattle, Wash, 
kos Indijomis retai kada užge- 
ma dvynai kaip sako daktaras 
A. C. Leonhardt, kuris 
daugelio metu dažiuri sveika
tos tenaitinin Indijonu ir to- 
kis atsitikimas kone neatėmė 
daktarui gyvastį. Daktaras ne
senei likos paszau k tas 
moteres kuri ketino

v \ ras

mnnszaine kad 
namie o

kola suemias 
dūme isz m i ėst

lak t arui 
likos

o,

M ot ere 
i*z Spifrrows

tiesu.

kar-

Pa> Alas-

nuo

prie 
pagimdy t i 

buvo 
ztamo Indijo-

ft

i
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UŽĖMĖ BROLIO VIETA 
PAS JO PACZIA; JIJI NIE
KO APIE TAI NEŽINOJO.

II. T. Mor- 
aresztavotas už

sii-
Ižiui, Imk jisai užėmė vieta sa

vo l>roli*» 
ta> laike kale
lis l»u\ <i dvynu ir mane, jog lai 
jojo pri\aluma< tupintis 
br<»lieina.

M o mana' 
k < * i a 11 
naszl“ 
Vena >i 
1 i k ra s

BROLIO

t amden, X. J. 
gan, kuris liko? 
daug pat vsta, apreiszke

kuris

< >'Zt 
n

likos užmusz 
l’Tani’ijoi. Bro

savo

................ -... ------ ------------- -—- --- ------------- .

Isz Visu SzaliuISZ LIETUVOS
VISOKĮ ATSITIKIMAI.
Kaunas. — 

jo m. Kaune 
Rugsėjo men. užmnszta 1 
toris kelyje i n vyko 
mai, atimta 60 litu pinigu ir 
turto už 3,000 litu, pavogta 
arkliai, apvogta 45 vyrai, 
moterų ir 75 trobesiai. 
nais1 pinigais iszpleszta 
litai, turto už 19,528 litus 
imta 3 
vyko 6 gaisrai, 5 trobesiai 
sai sudege. Padaryta 
liu už 30,400 litu.

"GERADEJAI."
Szilaukis, Raseinių

— Lietuvos Taisyklingos Me
džiokles ir Žūkles

| Raseinių Skyriaus 
rengta vilku medžiokle.

Szilartkio aplinkoje vilkai 
iszpjove daug aviu ir versziu. 
Medžiotoju susirinko apie 19, 
bet varovu tik apie 5.

Apylinkes ūkininkai 
ke duoti varovus, 
kad gaila esą savo 
naikinti. Dabar naktimis 
reikia po daržus ir rugius gau
dyti svetimu arkliu, versziu ir 
aviu.

VAIKAI ISZMESTI ISZ 
PRIEGLAUDOS.

X’ilnius. 
glauda 
iszmesti gatvėn, 
szio men. 28 d. Vilniuje vėl pa
sikartojo jau pažinstamas lie
tuviu kultūrinio darbo griovi- 

Ta diena lenku policija 
;atve viena seniau- 

instaigu.

- Invykiai Rugsė
jį* apskrity per 

mo- 
2 pleszi-

viena

SUDANO KAREIVIAI NU- 
ŽUDĖ TRIS DAKTARUS.

Kairas, Egiptas. — Du pla
tonai sudaniszku kareiviu su
kilo, užklupo ant angliszko li- 
gonbuezio kur nužudė
angliszka ir du siriszkns dak
tarus. Anglikai szove in mai- 
sztininkns su baisioms pasek
mėms. Padėjimas yra gana pa- * 
vėjingas. Telegrafai isz Su
dano likos nukirsti o geležin- 
kelci sustojo ėja. Anglikai lai
ko visa paredka bet tikisi di
desniu sukvlimu ant kuriu yra 
gerai x pasirengia 
maisztin inkus.

CARO” PATI PRIBUNA 
IN AMERIKA.

Paryžius. — Pati didžiojo 
kunigaiszczio Cyrilo, kuris 
pats save apsiszauke rusiszku 
caru, iszplauks isz ezionais ant 
Francuziszko laivo 
Amerika

4
1.5 

Gry- 
1756 

su-
8 piktadariai. Be to, in- 

vi- 
nuosto-

-ak“, buk I ei p pui 
užduot ia. jog 
o kad j i ji g\

>a \ < •
edasipral
-a v*> s/,\ *>m*riu *» josios 

\ \ ras \ ra nriry vu, o 
vaikai leipui mane. j<»g lai jujn

i k ’ 4

I i k ra > 1 c\ a-.

<111

M<>rgana> bn\<> 
pikto, ne 
>kansma

I I! H • 111' I

1 \ irta", j**“’ l.>i niek** 
norėdamas 
szirdio 
i'ei kszdam:!' 
s i o* v \ ro.
Imk tai jokios 1 i k ra 
sz\ ogeris.

Morgana 
vonias >u <av<* 
jojo pat i 1i“pe ji a re>ztavot i už 
gyvenimą '.u 
be szli u I io ir >aI 
jaja apsivedė 
< i oi ton i r

apmalszyti
. UŽdllnli 
a \ o

ja ’
brolienei ap 
apie mirti jo 

Motore vra tikra.
< \ \ ras o n*'

apskr. < <

v ra

Imt n ir toliam- g\ 
o^vrka. bet

1'111110 moterių 
. Imk ji'ai >u 
va rd u I b »be rt

i H >< |cl'<‘>t .
2.0IHI kali

P"
\cn<> \\

Sudže ji pa-tate po
eijos lyg teismui.

AMERIKE RANDASI GERU
ŽMONIŲ.

( Ii ica “o. A111 ko/.iio
t u !<'i a nez i u gyventoju

A meri k**
terp tuja tiktai penki

de
szi 1111 s

A nt 
ia m? i u

ra m la -J tik 50 skol i

A meri ko-
vyrai yra žinomi kaipo

ninku <>
moteres. l’cip i>zt \ l inejo 16(H) 
dideles kompanijų^ 
niszki
teisingiausi nes retai kalrjs ne 
užmoka savo skolų.

| NORĖJO SUKAPOT PACZIA 
— PATS ATĖMĖ SAU 

GYVASTE.
I *hiladelphia. Sužeidęs

savo paezia Zofije >u kirvuku, 
Jurgis Klimek, 24 metu, nube- 
gias ant Venango ulyczios, 

geležinkelio, t i nkis 
atbėgo ir supjaustė Jurgi ant
szmoteliu. Jurgis 
Zofijei Imk

sigulu ant
at

užmet inejo 
jiji draugavo su 

kitais vyrais ir ji apgaudinėjo 
užtai jaja norėjo sukapoti kir-

kūdiki. Moteres 
vadu tenaitinio s 
nu. Kada daktaras parode* tė
vui dvynus, tasai labai užsirūs
tino ir mane jog tai raganisz- 
kas dalbas daktaro kerszinda- 
mas nužmlinimu jojo. Bet ant 
gilukio keliolika myliu nuo ln- 
dijono, nesenei pagimdė balta 
moterį* dvvnukus
prikalbino Indijona idant su

■ jnom važiuotu pas balta žmogų 
persitikrini ar tai isztikruju 
raganysta. Baltas žmogus isz- 
aiszkino Indijonui viską ir tik 
tada buvo užganadytas isz dvy
nu, apdovanodamas 
maiszuku aukso.

TRIJŲ METU VAIKAS ISZ- 
SIUNSTAS PER PACZTA.

Dean 
Ii kos 
jojo

ir daktaras 
idant

ar

daktara

Draugijos 
buvo su-SLAPTINGA EKSPLOZIJE ANT PACZTO.

■ksplozijr kuri kilo ant paežioTry.' žmonis ikos užmuszt i o dvyliko sližeido slapi inga <
tai lygsziai dienai neisztvrineta, bet mąt i ra nd Ra pids, Midi iga ne. 

noma ka i terp siuntiniu
A H o ko eksplozi je k i I 

radosi dėžulė dinamil
()

(L

Cvrilo,
aplinkoje

LELUKES BAISEI ISZGAZ

Los Angeli 
das szol’eri 
'b i n gt < m.

s
a na

ARGI KVAILEI NIEKAD 
NEGAUS PROTO?

\ew York.

"Paris ” in 
tyksle padekavoti 

Amerikonams už gausia 
gelba del rusiszkuju isztremto- 
j».

nužudyt visus.
Kas per daug tai szelauk. 

Panaszei ir su tikėjimu, 
jeigu
apie tikėjimą, tai stojosi kvai-

Viska 
iszmintingai ir 

idant neuž-

tai pa-a tsisu
sakydami, 
geradejai 

ne

Juo į
t pažystamas žmogus, kuris sa- 

nesenei pribuvo isz
kos a t ėjas in salima
kaucko, Mineoloi, pradėjo
dyt szmotelius grvno aukso 
kuri novos
Susi ri n k ilsiems pranesze, buk 
jam labai 
geidže visa
2.000 doleriu. V ienas
ežiu pasiūlo jam 200
kitas 500 doleriu.

Kokis tai ne
Wa

staiga) I |<e Alas- 
Jono.Sit 

ro-
skrv

at

užkaltos ir tuo

ra
K a

vuku, bet tik baisei sužeidė.
d

wi

tini versiteto

gryno 
surado

ir

aukso 
nonų- 

virszaus,

nes
žmogus už daug mausto

liu arba pamiszeliu. 
naudot i

n u k aust

('zionai 
pad i neles

— Lietuviu
i szd raškyta,

Antradieni

prie- 
vaikai

szaukdavo
Juodukas isz sa- 

užtekti-

4 4 ma

DINO SZOFERI. •
*s, Gal i f. -- 
troko Moses 

diena
miszoko nuo troko, inbego iii 
aptieka isz kur davė telefoną 
palicijei, Imk didelioje 
nioje kuria veži* ant troko ran 
da>i užkaltą gyva y pala.

AIvažiavęs įlalicijaiilas
musze skryne isz kur paejtine 
io halsas 
jaus persitikrino priežastį* bai 
mes juoduko. Skrynioje sadosi 
daug mažesniu, kuriuosia 
(losi kalbamosios lelukes.
da. t rokas pataikindavo ant ak 
mens ar grain*, t rokas sudrebi* 
jo, o lelukes 
ma, mama.”
vo baimes prisijuokė 
nai, bet tojo atsitikimo m* grei
tai užmirsz, nes 
sipažino, tai isz 
‘ * pabalo.

12 METU MOTERE APLAI- 
KE PERSISKYRIMĄ.

Akron, Ohio. — Jąuniause 
motore kuri kada aplaike per
siskyrimą Ohajaus valstije, 
tai yra Magdalena Duriu, dvy- 
lokos metu amžiaus. Po aplai- 
kymui persiskyrimo nuo 
25 metimo vyro, 
pas motina in

kaip pats pri- 
baimes net

skubn in keliom* 
auksa parduoti už 

isz sve- 
doleriu,

Šit kanekas 
rijo seile ant szmoteliu 
ir bijodamas idant kit i 
pirktu, nubėgo ant

tūkstanti doleriu 
už auksa.

t rumpam 
<>a inriszta m rau-

Kada parda- 
iszejo Šit kaiiekas 

greitai atriszo 
vos neapalpo 
s kepei a i t oje buv

at nesze 
pasilik* 
m as po 
pardavė auk. ..
lona skepetaite.

vi kas aukso
<

ir 
X e pažysta- 
derėjimui

i r
nes 

paprast i 
bon-

apga li

skepetaite 
isz baimes,

i > 
blokinei kamszeziai nuo
kui'ziu. Panaszei likos 

Margarieta Dwayer, kurios 
vyras laiko koteli tam paežiam 
mieste, bet nuo .josios apga\ i- 
kas gavo 2400 doleriu.

Buvo tai t rys draugai
iii salima kuri*' 

savo draugui
kad tik pritraukti ki- 

1 us ant pirkimo.
nesu imta.

ta

du

80 ANGLEKASIU UŽ
GRIAUTI.

(’a rd iff, Va liję. —
likos

neti-

susipažino
ra-

sa v o 
iszvaziavo 

Bristol, Tenn., 
kur trys menesei adgal atsibu
vo josios v i nezevone su Char- 
lesu Duriu, kuris 
su Magdukia Grubbs kada 
įlosi ant burdo pas .josios mo
tina. Motina sutiko ant iszlei- 
dinio savo kūdikio ir net pati 
iszeme \ iiii'Z.e\’ones 
ma, prislėgdama, I 
dukrele turi 1(> metu.

Priežast is

; pavėlini 
buk JOSIOS

atėjo isz lai k 
siūle 
"auksa

pinigus už
1 1

Apgaviku

persisky rimo bu
vo žveriszkas pasielgimas vyro 

i rsli savo
lankei jaja apleisdavo.

GROMATA PASIVĖLINO, 
MOTERE ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Mrs. Ktbe-

kudikiu-moteria

reiko 
tik tiek 
springt.

BULVES PO 2 CENTU UŽ 
ŠVARA — SZERE 

KIAULĖMS.
Milwaukee, \Vis. — 

1 iues (o ir kit ur) gas
kurios rugojeant brangenybes, 
privalo važiuoti in Shell Lake, 
kur farmerei szere bulves kiau

teliais buvo didelis
ant bulvių, 
kur ja i sos

Asztuo- 
nesdeszimts anglekasiu 
užgriautais Peniau kasiklosia 
Dunvante, kada vanduo 
ketinai insigavo in kasyklas.
Septinesdeszimts isz ju gihik- 
ningai iszsigavo isz kasyklų, 
keli prigėrė o keliolika da ran
dasi kasyklosią. Draugai sten
gėsi juos iszgelbet;.

lems, nes 
derli us 
nežino 
niekas

o farmerei 
padėt, nes 

jujn neperka. Bet bul
ves sztoruosia parsiduoda po
2 iir 4 centus už s\ ara.

O* 
r>

DASIDIRBO TURTO PAR
DAVINĖDAMAS DESZ- 

RUKES.
Mass.

niurnose.
(

Toks 
lietu- 

mok vkla 
Tie

Ivideszimties 
rankose;

Irlandije.
metu,

New Orleans, La. — 
Burr, trijų metu vaikas, 
iszsiu tįstas per 
motinai, per jojo mocziute isz 
Galena, Kansas, 
palikes ant keliu

paezta

kur buvo ji 
sanvaicziii. 

Vaikas atbuvo kelione pasek
mingai ir buvo dažiuretas per 
pacztinius darbininkus kanuo- 
geriauHia. Buvo ant jojo pri- 

n i a t n r/ R‘>n Ii| r | H

Paszalpos 
placziai 

dviklase lietuviu mo-

Bismark, X. 1). — Pirma 
ežia 

bene-
Boslon, Mass. -- Szimas 

Shauker sako, buk žmogui biz
nis gali (*it i, jeigu turi gera vie
ta, o ypatingai pardavinejima 

“hot dogs.
nenorėjo prasitraukt nuo kam
po su savo pecziuku ir deszru- 

prie Berkley restauraci- 
likos aresztavotas. Aut pa- 

užmokejo 
iszimdamas 

i>z masznos kurioje 
t iikstanczei, po tam nuėjo pas 
locniiiinka restauraci jos, ku
riam užmokėjo 
•doleriu.

Slianker
pa rdav i nedarnas 
kampo
uždirbo tiek, jog galėtu pirkti 
da 
pasilikt u jam 
pragyvenimo.

doszrukiu

kems 
į () s, 
linijos 
bausmes,

masznos

S

Kada

t ris dolerius 
pinigus 

radosi

restauracijos, 
už bizni 12,01)0

mas, 
iszmcte in 
siu lietuviu 
liūdnas likimas isztiko
viii prieglauda ir 
Pranciszkonu 
murai jau arti 
metu buvo lietuviu
ten buvo pradžioje prisiglau
dusi Lietuviu Mokslo Draugi
ja, Savitarpines 
D-ja, visoj Uetuvoj 
žinoma
kykla, ilgai gyvavusi rusu lai
kais. i

Szitu namu atėmimas 
isz Vilniaus lietuviu 
naujas skaudžiausias 
kirstas musu tautai.

jėga 
ta i 

smūgis,

Paskutines Žinutes. 
4^

* Belfast, 
Rev. John Roche, KM)
seniauses kunigas ant svieto, 
mire FTanciszkonu kliosztori- 
je AVexforde.

syk Amerikos istorijoje 
subankrutino kataliku 
dikonu kliosztorius. Jis skolų 
palieka virsz miliono doleriu, 
turto turi tik $400,000.

Houlton, Me. — Harry
AVilliains 52 metu, nužudė dvi 
mergaites Nota 14 metu ir jo- 

LIETUVOJ KERSZINA BA- sios sesute Cinta 10 metu khda 
atėjo jam prigelbeti naminiam 
darbe. Iszgama pabėgo.

Hagerstown, Md. — 
sudegimą namo, neteko

Keturi

Vilnius.
n isz kis laikrasztis 4 i

* Per
20namo, 

pastoges.
ugnagesiai likos sužeisti, vie
nas žmogus užmusztas. Bledes 
daejs ant 80,000 doleriu.

Chicago. — Terp czionai- 
tiniu banditu kilo kova ir szau- 
dvmai vieni kitu. Leonas Kli
mas, vienas isz prieszininku 
ban'ditu likos mirtinai paszau-

♦

Shanghai, Kinai. — Dvi 
Amerikoniszkos misijonierkos 
isz Juckon, likos pavogtos per 
banditus, kurie nori už jeises 
$100,0(X) ir 300 karabinu.

szcnnvnu•k

DAS, DERLIUS BUVO LA
BAI BLOGAS.

Kaip raszo kau- 
Kvtas"

tai lietuviszkas posėdis minis- 
teriu pavėlino ant pargabeni
mo miltu ir grudu in Lietuva, 
kas lyg sziolei buvo uždrausta. 
Szimet derlius buvo labai ile

x’i sa 
ba-

Marijona 
me

sa vo 
I la

TIKĖJIMAS PASTŪMĖ JA
JA ANT NUŽUDINIMO SA

VO GASPADORIAUS.
IMizabet h, X. J.

Kumczakieiie, kuri per 12 
tu isztikiamai tarnavo 
gaspadoriui
\'(\v, Plainfield, štai 
dama proto, pagriebi*

* inbego in miegkambari 
dorinus 
smert. Jujn dukrek* 14 
inbego iii levo

s* George
O

II.
ai netek-

sukaliodama

kirvi, 
gaspa- 
ji ont 
mot n

kambarį, bet 
ir jiai Mare kirto su kirviu per-

prisipažino, Imk 
deszrukes ant 

iii laika aszt uoniu met u

penkis tokius namus ir da 
gana pinigu ant

popasekmingas kimia 
Lietuva jog net kerszina 
das.

MATO TAMSUMOJE. tas.*

Mamyte, ar 
naite mato ir tamsumoje?

Kodėl klausi Onute ?
Ba girdėjau, kaip musu

"Ma-,
tu sziadien nesi-

musu tai-

Patikrinimas Natūrali
zacijos del Emigrantu.

kirsdama baisei veidą. Po tam 
Mare inpuolo in kambarį gas- 
padines kuri tame laike sirgo, 

jiai keliolika 
kirtimu su kirviu nuo ko ran
dasi pavojingam padėjimo li- 
gonbntejo.
va buvo kimia visiszkai nuka
pota nuo stuobrio, turėjo jisai 
47 metus ir buvo loeniiiinku fa
briko Garwood, X. J.

Pasiutelia suriszo ir nuvežė 
in Union pavieto kalėjimu. To
nai pasakė policijai 
turi suezedinus $4,640 kuriuos 
palicije rado josios kanibarijo.

pinigus

Detroit, Mich.
la Dare turėjo nesupratimą su 
savo vyru kuri apleido ir nu
važiavo pas savo motina. Mo- užduodama ir 

po keliu dienu 
npsiinalszino ir suprato 
negerai padare npleisdama vy
ra ir maža kūdiki, 
jam gromata, kurioje 
atleidimo ir atsakymo ant 
tojaus. Vyras gromatos neap- 
laike in laika tiktai uždvieju 
dienu \gromatneszis 
gromata. Motore 
jog vyras nenori 
da ant josios yra 
iszgero timeiznos mindama in 
kėlės valandas. Dabar vvras 
skundže paezta už apsilpidima 
ir atlygi n i nii| už mirti savo 
naczios. .

toreles kursztis
kad

l1i

Gaspadoriaus 'gal-

tarnaite pasakė tėveliui: 
no niylenias, 
skiltai.”

Tarnaites ant 
nebuvo.

PAS F0T0GRAFISTA.

— Ar gali tamista atmusz- 
ti visa mano szeimvma! — už
klauso moterėlė pribus isz kai
mo. *

Sulig naujo

pa
m rytojaus jau

Parasze 
melde 

rv-
miglu ir

perlaužima

tą ise

i

Dr. Warren pri- 
prie areoplauu

PRASKLAIDO MIGLAS SU 
PAGIALBA PIESKU. ’

Dr. 14. Warren isz Harvardo 
iszrado nauja bil

da prasklaidiiiinu
debesim ant pada

rymo lietaus.
aparatu

kuris szaudo pieskas in ora ir
tokiu Imdu praskluulimi mig
las ir pramnsza debesius kad 
nupultu lietus. Jojo bandymai 

aut Bolling

atnesze 
manydama, 
>i įsakyti ir 

už py k i as,

buk jiji

na- 
l'ukstan- 

gauti 
L

m AMERIKONISZKAI.

buvo pasekmingi
lauko Wasbingtone. Paveikslas
parodo daktaru inpilant "

(pieskas) hi areophuuv 
iiriesz iszlekima in padanges.
nicijiie ”

amii-

Pasiutėlė liepė tuos
y szdaly t i va rgs'za n is.

Kada josios užklausta 
ko nužudė gaspadoriu,

I . I • 1 \ • i* ’

Imigracijos 
Akto isz Gegužes 26,1924, Na
tūralizacijos Biuras turi 
tikrinti visu žmonių, kurio rei
kalauja imigracijos viza, 
turalizacijos stovi,
ežiai tokiu praszymu 
sziame biure nuo Liepos 
1924, ir naturalizacijbs patik
rintos.

Natūralizacijos patikrintos 
nud kopijų ir peticijų 
randasi Biure,

Sudže: — Tavo pati 
dže tave, jog už daug prnlcidi- 
neji pinigu - -

Kaltininkas:

skliu
Teip, galiu.
O kiek tai kasztuos?
Asztuoni doleriai

tuziną.
vuz

del 
M a re 

atsako, jog Dievas jiai paliopo

kurios 
randasi Biure, Teismu raszti- 
niukai ir natūralizacijos afi- 
eieriai turi laiks nuo lako sus
ti kopijas ir peticijas Natūra
lizacijos Biuru*/ Washingtone.

— Vaje i, tai turėsiu 
ponuli atvažiuot už keliu 
nešiu, ba dabar musu szeimy- 

tos; isz to duodu paezei $19.50, noję randasi tiktai vienuoliki),

— Teip ponas 
sūdžiau - - - - esmių kaltas. Už
dirbu $20 doleriu ant sauvai-

o likusius visus pragpriu 
prarūkau. Esmių . dideliu isz- 
leideliu!,*

ir

pas 
mc- *1

dvylekius atejs už keliu me
tai

o 
uosiu. Kaip busjlyyleka- 
atvažiuosim. * v|

Ja
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KAS GIRDĖT
Filadelfijos ligonbuteje pa- 

bausme už naudoji-1 
yra beprotys- 

In t a ja ligonbute kas die
na buna atvežta daugeli' ligo
niu kurie gere munszaine, kuri 
naikina žmogaus smegenis nuo 
ko gauna paralyžu, beprotyste 
ir mirti.

Daktarai tvirtina buk už ke
liu metu liga vėžio toip prasi- 
platys po Amerika kaip tymai, 
nns pilvo plėvė munszaine su
ėda o maistas gaunantis in vi
dų erzina sienas pilvo nuo ko 
k via veži s.

sake, jog “ 
ma niunszaines 
te.”

Kepelelis duonos kuris likos 
iszkeptas 560 metu priesz už
gimimą Kristaus, per Assirijos 
uaspadine, likos 
Francuziszka geologą.
radosi geram padėjimo kuri bu
vo invvniota in szilka ir indeta 
in molini puodą.

surastas per 
Duona

Szimet Pennsylvanijos veis
tis aplaikys deszimts milijonu 
doleriu nuo gazolino, nes likos 
uždėtas da vienas centas padot- 
ko ant gulono. — Kas geidže 
gazoliną deginti, tas turi ir pi
nigu ant to tikslo.

I,

,4"

X,

4
by «i

4'

SZTAI NAUJAS JUODA
SIS SUDŽE.

advokatai 
kuris likos isz- 

l’hieagos žmonif

Albertas Bailey, 
]>er 26 metus, 
rinktas per 
ant sudžiaus norint s paeina isz 
juodos veisle.'

Kas

bet visai ant 
juodo neiszrodo. Yra tai raoky 
tas žmogus ir paguodotas nm 
visu todėl ir likos iszrinktas di 
durnu balsu per juodus ir bal 
t u s.

nekurit

LEGALIS NEPILNAME-i„CZIU STOVIS!
į

I

sai musu 49,652

Badai gyduolių Amerike ne 
tiek žmonis sunaudoję kiek su
naudodavo deszimts metu ad- 
gal. Bet apie tai nesirūpina vi- 

aptiekoriai,
nes sziadien aptiekusia galima 
kone viską pirkti 
parduoda ne tik gyduoles bet 
munszaine, alų ir kitokius ge
rvinus. Visos aptiekus padaro 
per meta už 800 milijonus do
leriu arba ant kožnos pripuola 
konia penkiolika 
doleriu.

o priek tam

t ūks t a neziu

nelaimes 
pasidaugina,

Autoraobilines nelaimes su 
kožna diena pasidaugina, o 
priežastis tuju nelaimiu yra 
pasiutiszkas važiavimas ir lau- 
žvmas tiesu. Mete 1923 likos 
užmuszta per automobilius 22,- 
(H>0 ypatų o sužeista 678,000. 
'Pasai skaitlius yra paimtas isz 
valdiszku užraszu. Manoma 
kad szimet skaitlis automobili
niu nelaimiu ženki vvai * 
daugins.

užraszu.

pusi

pasekmes szian- 
i prohibicijos, 
atsitinka

Baisios v ra 
dienines prohibicijos, kurios 
tankei atsitinka terp musu 
ateiviu. Sztai kas nesenei atsi
tiko (’le valandų, Ohio.

Tula moterėlė apsirgo ant už- 
sitrueinimo suvalgius 
žia kiauliena. Vyras 
aptieka parneszti 
gyduolių. Einant in aptieka už
ėjo pas dranga, idant apsakyt 
apie savo

neszvie- 
nuejo in 

serganeziai

nelaimia. Iszgerias 
ant rupesezio “viena” po tam 
antra ir treczia, vyras visai už- 
mirszo apie gyduole ir sergan- 
czia moterių; pasigėrė ir užmi
go

viena

pas dranga. Pabudins isz 
ryto, nuėjo namo, niotere pra
dėjo vyrui iszmetineti jog ja ja 
paliko viena namie ska usnį uo
siu ir užmirszo atneszti reika
laujamu gyduolių. Munszaine 
da jam neiszgaravo isz guogOs, 
todėl inpuoies in paszeluma, 
pradėjo kapoti rakandus ir kas 
tik jam papuolė po ranka. Mo
tore paszauke palicije.
uždare kalėjime, o kada visisz- 
kai iszsipagiriojo teip užsisar- 
matino savo nedoru pasielgi
mu, jog pasikorė ant diržo ka
lėjimo kanibarelije. Ant tosios 
žinios, motore da pavojingiau 
apsirgo ir nežino ar pasveiks.

“m u n-
szoirayiia neteko tėvo,

V yra

Taigi isz priežasties 
szaines”
o gal ir motinos o kūdikis likos 
atiduotas in 
žmonių.

rankas svetimu

Ana diena Frostburge, Md., 
mirė senas skupuolius pas kuri 
surado apie szesžis tukstan- 
ezius doleriu. Jeigu skupuolius 
butu sau nusipirkias forduka ir 
pasinaudojus isz pinigu, tai gal 
nebūta miręs nuo bado ir szal- 
ezio. Pinigus paėmė valdže, nes 
giminiu skupuolis jokiu netu
rėjo.

Nuo daugeli metu 
Lietuviszki iszdavejai laikrasz 
ežiu stengėsi iszdavineti laik- 

savo tiksluraszti tiktai 
ypatiszko noro, pageidimu 
ir pagal savo nuomones, o m 
del visuomenes gero.

Laikraszezjo užduotis ne vra 
t 

tarnauti del saves, bet del vi 
siiomenes, o raszymas del keliu 
ypatų tik del labo visu žmonii 
— tukstaneziu. Juk redaktore’ 
tankei persimaino o laikraszti? 
pasilieka ant vietos. Pagimdo- 

yra a jis varsto 
pagal jojo naudingumą ii 

o ne kai|) re-

del 
noro,

tokiems
ka žmonis apie

ponu-

ne lai k raszczio 
mas 
popu lariszk ūma 
daktorius sau mausto ir raszo
idant nžganadyt savo y pat ai. 
kaip tai nekurie redaktorei mu 
su Lietuviszku laikraszcziu ra
szo ir iszduoda laikraszti idant 
save nžganadyt o ne skaityto 
jus.

Daugiaaše 
liams apeina,
juos mausto (mislina) ne kaip 
tas, ka žmonims patinka skai
tyti. Daugiau jie rupinasi'apie 
savo asz ne kaip apie naudin
gumą laikraszczio. Del tokiu re 
daktoriu laikrasztis tiktai vra 
innagiu o ne naudinga institu- 
cije del gero visuomenes.

” tikslu 
žmoni u

v ra: 
teip,

tar- 
kaip

>>
ir velini- 
sziadien

‘‘Saules 
liauti del 
mums isz pradžių inkvepe a.a. 
D. T. Boczkauskas ir Ivg sziai 
dienai pildome jojo vale ir isz- 
davinejame laikraszti del žmo
nių pagal juju norą 
mus. Todėl ‘‘Saule
stovi ant drueziausio pamato 
isz visu kitu Lietuviszku laik
raszcziu, nepriguli prie jokiu 
szerininku, organizacijų arba 
bendrovių, nes jeigu laikrasztis 
randasi rankosia kokios ten 
bendroves, tai ne ilgai gyvuos, 
nes szerininkai mažai turi isz 
to pelno arba visai netenka in- 

ii o kada daugiau
neinkisza, tai laikrasztis ban- 
krutije.

kisztu pinig

velia-Laikrasztis turi Imti 
va, prie kurios kuopiniusi užti
krinti skaitytojai, ir tik jieje 
gali jaja užlaikyt ir neduoti 
prapulti 
skaitys, 
simyt tai, skaitytojams duoti 
ta ko jie reikalą u je, o ne ta kas 
jiems netinka negardu ir nega
li suprasti.

užlaik yt
, ja ja mylės ir
bet iszdavejai turi at-

jeigu

LAIKAI MAINOSI.

— Teip, teip, — kalba Mo
tiejus. — Laikai mainosi. Ki
tados o dabar tai didelis skir
tumas. Poteisybei musu 
eziutes turėjo trumpa protą,
bet už tai ilgus plaukus, o da
bar juju anūkes tai plaukus ir 
protus turi trumpus.

— $ziur Maik, — 
jam kūmas, * _ .

nio-

pridūrė

A

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumu sa-

gorėjo balsai ir sznekucziavi-' paimti del atsigaivinimo. Prie 
vai; paskui žmones pradėjo duriu kampe jis paregėjo kau-

jis insįžiu- v^e tfti viduriu užkletejlma, 
rejo in vandeni... .ir nenorėda
mas sudrėbėjo. Jis 
kunigo žodžius.

pradėjo duriu kampe jis paregėjo kau- 
apsprendineti baisu atsitiki- sza su vandeniu...
ma. Ir buvo apie ka szneketi.

Baltrus iszejo isz bpto ir ar
tinosi prie namu kunigo; 
reikalavo su juom pasiszncke- 
ti.

/!
Drąsybe ir Iszmintis 

Žmogaus.
perszalimn, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausmu^ 
kraujo tingumą, iszputlmus, rugavL 
mus, galvos skausmo, iszgasti, nesuo- 
tunui, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio* 
<la nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei* 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia; 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvhiimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgnaties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo bnlt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbakiszai 50c. Pa
la ngo trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų iez- 
vhlimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta .$7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
l>nygu kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

<nypatosLegaliai visos ypatos, kol 
dvideszimt-pirmu

nepiInamecziais, nors 
me atsitikimu mergaites atei
na in motus, kuomet apsiveda, 
jei jos apsiveda po szesziolik- 
tu ar asztuonioliktu metu. 
Kiekviena ypata ateina in me
tus prasidėjus dienai 
dvideszimt pirmus metus.

Jei nepilnamecziai 
su levais, tėvu priederme yra 
juos maitinti, aprengti ir 
laikyti, ir turi teise kontro
liuoti ju liuosybe. Vienok, tėvu 
vale ant savo vaiku nėra neap
ribojama. Nekuriuosu vietose 
instatymai sako kad tėvu prie
derme prižiūrėti vaikus ligoje 
ir moksle, ir baudžia ar 
ar vaika, kuris pereina 
ribas. Kuomet nepilnamecziai 
gyvena su tėvais, ju uždarbis 
priklauso tėvams. Jei nepilna
metis gyvena kitur ir 
ba sau duona, teismas dažniau
siai leidžia jam laikyti 
uždarbi.

Paprastai, vaikas turi 
venti su tėvais, kol ateina 
mėtys. Instatvinas reikalauja 

ko
su- 

pri-

nepasiekia 
metu amžiaus yra skaitomi 

daugu-

priesz

gyvena

uz-

tęva 
savo

užsidir-

savo

gy- 
in

kad jis szelptu tėvus, tol 
jis pats rengiasi szeimyn 
kurti. Bet tas labai daug 
klauso ant aplinkybių namuo
se ir vaiko gerumo. Dabartinių 
laiku, teismai daro kitus parų 
pinimus vaikams, jei mato kad 
tas jiems iszeis ant gero, ir to 
del randame nekuriuos vaikiu 
gyveiianczius pas

)

rei
pe 

pat f

nelaidžiami 
vai 

tėvu 
glo-

gimines ai 
prietevius. Jei vaikas užsispi 
ria apleisti tėvus teismas 
kalauja, kad jis pasiliktu 
tėvu priežiūros, tol kol 
save gales užlaikyti.

Kuomet tėvai
vaikus auklėti, arba jei 
džia atima vaika nuo 
dažnai yra parūpinamas 
liejas. Szis globėjas užima le
vu vieta, ir tol ja laiko kol tei 
mas paliuosuoja arba 
teina iii metus.

Paprastai, nepilnametis 
gali turėti jokiu 
Jei jam
nuosavybes, 
mo paskiriamas, kurie tas nuo- 

globejas

s-
vaika?

ne-
nuosavybių.

paliekamos
M

kokios
dobojas yra teis

savybes priima. Szls 
gali būti vaiko tėvas, arba kas 
nors kitas. Nuosavybes yra po 
globėjo priežiūra, tol k<»l vai- 
khs ateina in motus.

gali darvti
»>

Nepilnamecziai
kontraktus, bet tas su kuriuo 
kontraktas daromas, turi būti 

Nepilnameczip kon-atsargus.
traktas gali būti atszaukianias 
tik jo paties, o ne to su kuriuo 
kontraktas daromas. Dėlto, tas 
kuris duoda koki nors raszta 
nepilnamccziui, arba daro kita 
koki kontrakta su juom, 
tokontrakto laikytis,
nepilnametis ji atszauktu, ir ta 
jis gali padaryti jei tik nori.

— F.L.I.S.

turi 
nebent

ATSAKIMAI:

Philadelphia” Aszerukui”
Pa. — Gal tamistos daneszime 
randasi daug teisybes apie pa
rapijos nesupratimu, bet jojo 
netalpysimo. Pirnui priežaste 
yra: kad tai ne visuomeniszkas 
klausymas tiktai vietinis o mes 
savo nevidonams atleidžemę 
kaip Krisusas mokino. Antra 
priežaste, jog- raszant 
pondoncije reike raszyti
paprastos popieros o ne ant la
po iszpleszto isz sztorinio vo
lelio 20x16 coliu. Trecze prie
žastis, jog buvo be paraszo ir 

parapijouains 
prigulei prie I. W. W. 
kas parodo, jog 
kelio raszybos. 
mista nneikie ant

kores-
an t

po iszpleszto isz sztorinio

ragini visiems
unijos

£ '•lAJ. jis
atsiminė

Buvo szventa diena. Liepos
* * ♦

monosije saule, lyg ugnies kn-l Baltrus linkti niekaip nega- 
muolys, riedc.įo per tyra npre- / . ..
ge ir leido aiszkittS spindulius ’mu 1,1 aP#l“e:
muolys, riedėjo per tyra apre- 
ge ii ’ ‘ . * i m

ant žemes. Kaimo gyventojai, 
iszejo alit gatves, susisėdo prie 
vartų ant žolyno ir sznėkuezia- 
vo apie atoinanezias 
i r savo I ...
su mergomis Vaiksztinėjoi dai
navo dainas vaikezai seka pas
kui jas szypsodamiesi ir smui
kuodami; viduryje kelio 
kai barsto smiltis juokaudami 
ir klykaudami.

Nežiūrint ant to, kad 
saule slinko vakarop, oras bu
vo teip karsztas ir sausas, jo
gui ir atsikvėpti sunku buvo. 
Iszsiskirste po gatve mergos 
ir vaikezai susirinko kuopon 
priesz mokslaviete ir 
sutartines dainas traukti.

Seneliai ir seneles, sėdėdami 
ant žolyno, vede savo 
tas, kartkartėmis nutildami ir 
prisiklausydami jaunimo dai
navimui.

Vi s i jau tesi 1 i n ksmais; 
mirszo didi dienos karszti, ap
vytusius daržus su žolynais ir 
pageltusius laukus. Dainų bal
sai ir liūliuojanti 
harmonija, žmonių sznekuczia- 
viinai pripildo vakaro orą.

baisus, szirdi 
riksmas atsigar-

Broliai! beg- 
” Zmo- 

iszsisklaide iii visas puses.
smiltimis 

szuva;

lodavo užmigti. Po valandai kalvoje pasiro
dė tirszti durnai. Priesz karsz- 

pasirode 
Baltrus ir atydžiai prisižiuri
nejo ilgam storam retežiui.

— jis murmėjo 
savo dūmoji

mams. Seneliai parojo isz dar
bu.

praszneko motina, 
ma prie kalves duriu, tu

' teip esi pavargęs 
mislijei kalti.

— Reikia, marnnt — 
sake naujas rinkes 
prie retežio.

—• Gerinus butu 
atsilsėti, —

Liudui jaus- 
“Ar isz tikro 

jau man reiks baigtisi?” 
mastavo. Gyvenimas jam pasi
rodė dar labjaus patinkam«\ir 
pailgiu tinas. Jis pamažu atsi-| 

1 atverto, 
lango, Įiersisveru iii lauka ir su 
5’patingu džiaugsmu gaudo ve
šu vakaro orą. Opas skaudėjo, 
kraujas subėgo galvon, ir tuo
met tyki ,vasaros naktis 
pasirodo tei|> maloni, kaip dar 
niekad. Ant galo isz nuvargi- 
mo užmigo.

Antra diena.

__ * __ L. j sz vehtes
knimviius. Moieriszkes kole, prisiartino prie

Czia iszsyk 
perveriantis 
sėjo >sz gatves:

va i-

jau

p radę,jo

sznek-

9 ■ U Z-

dainosenos

Ūki-

nebuvo arti nujok io

4 4

kite! szuva.. pasiūtos...
nes 
\iio miszko keliu,
aprūkusiu, bėga didis 
aptemusios pilnos akys, iszsi- 
iojes. isz snukio drimba pu

tos: lygiai kaip pasiūtos 
ninkai isz baimes nežinojo, ka 
darvti
ginklo, kuriuomi galėtu apsi
ginti, todėl ne vienas turės but 
apdraskytas nuo pasiutusio 
szunes. Kas aruzJaus namu sto
vėjo, inbego stubon, kiti inszo- 

J<o in medžius, bet didesne pu
se liko stovinti, perimta 
•ne; nežinojo kaip
nuo artymo pavojaus.

Tuomi tarpu isz vienos ap- 
lūžusios st ūbos iszbega iszba- 
lusi, persigandusi

bai
ls zsi ge Įlieti

moteriszke.
Atgal! — jai suriko —

kur begi / at g
Moteriszke sust ro 

burnos iszsivvrž 
savimai, ji rode 
krūvos, kur jos 

džiaugsmingai 
Dar viena miliutą ir nebimin- 
gas vaikelis turėjo papulti 
dantis pasiutusio szunies. 
Žmones rūke, aimanavo, bet ne 
vienam ant mielių iieužejo «sa- 
vo gyvastį paszvenezaant gel
bėti vaikeli.

Nelaiminga motina kiek' ga
lėdama skubinosi iii prieszaki 
kad iszgelbeti vaikeli, bet jos 
drebanezios rankos ne 
vilties nerodo ant laimingo pa
sibaigimo. Ji atsigryžo in • mi
nia žmonių ir gailesezio paim
ta suszuko:

— Gelbėkite! padekite! .....
Bet ne viena duszia neatsi- 

szauke ant motinos didžiu szir- 
dies skausmu. Czia nutikėtai 
isz žmonių pulko iszeina žmo
gus, persižegnoja ir metasi ant 
pasiutusio szunies.

Prasidėjo
Drąsus vyras pagriebė 
tusi szuni už kaklo, ir kiiip tas 
ji nei kando, jis neiszleido szu
ni isz savo stipriųjų ranku, 
kuomet pergalėtas prieszas ne

krūvos 
kelis <

ii!

•• tai doganczia ugniJIS

jam

— Bus geras 
atsakydamas

Ka ežia darai »

kaimas
Nuėjo

vijus 
iszejo in laukus dirbti, 
ir Baltrus pjautuvu, už juostos 
užsikiszes. Visa diena , jis be 
atsilsiu dirbo, dirbo už deszim- 
ti. Saule nusileido, pjovėjai ėjo 
namo, ir Baltins pargryžo in 
savo butą. Eidamas pro szali 
savo kaimyno Baltrus pamate, 
naip tas i......  ___v___________
sza prie stulpo.

— Te ve, kodėl esi piktas ant 
savo szunies, ar jis ka kanda ? 
— paklausė Banį rus.

— Dar nekanda — gailingai 
atsake kaimynas — bet kas to
linus bus, to nežinau; jau 
tra diena, kaip jis nieko necda

liai trau ? 
apsistoda- 

jau 
ir dar susi-

jis ai
dėdamas

sziek-tiek
MM. jįmotina tarė 

mumis pasėdėk, pavalgyk, dar
bas nenubogH, padarysi 
liaus.

— Negaliu, maniu t, nėra lai
ko <lei atsilsejimo! Motina pa

M. bukaitis,

ve- Antanas Ramanauskas
Lietnviszkas Graborius

savo mvlimn szuni ri- kraipiusi galva incjo in Imta.

a i Ii ngai

an-
J 

pagalinus nuo gėralo eina sza- 
lin, dabar yra baugus laikas ir 
negi m Imli atvangus, kad jis 
ka nikio nepadarytu.

Baltrus sudrėbėjo,
žodžiai jo szirdi užgavo.

— Ar tau jo gaila ? — 
klausė jis.

— Žinoma,gaila — 
kabu vnas.

Baltins nuėjo tolinus, 
mieje jo lauke seneliai su 
karione;

nesą tie

pa-

atsake

■\a- 
va- 

jis atsisėdo prie s k Ho
mes ir su džiaugsmu dasižino- 

valgymo nėra 
praszvito, 
viltis: gal

jo, jog noras 
veidas

praauszo
žuvęs. .Jo 
szirdije
Imti kad dar viskas gerai.

* * >;c

nuTreczia diena isz darbo 
susitiko 

savo patinstama mergina, gra
mo eidamas Baltrus

baimes

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.Baltrus naguotai dirbo, 

stipriose rankose geležis 
lenke in rinkes, rinkes susinė
rė kuopon. Prie tam apžiūrėjęs 
dideli stulpą kalvoje, jis apsi
juosę retežinmi ir teip 
prisirakino prie stulpo.

— Ka jis czia dar? — 
garsėjo bailus balsas; 
atsigryžo in sznekantiji.

Marinio su savo draugėmis 
ir ne kuriais vaikezais stovėjo 
prie atviru duru kalves ir dy- 
vydamiesi prisižiurinejo jo 
darbui.
stulpo, jis teip drueziai trauko 
tarsi norėdamas 
ar tai isztures.

— Jis isz galvos iszejo 
girdėjo sznekant.

— Nesibijokite! — 
mis atsake Baltrus — 
isz proto neiszojau, 
p i k to i led a ry s įu. Ęa i p 
vendamas nieko 
teip ir numirsiu, 
cziaus!....

Visi atsitraukė atgal. — Bal
trus sunkiai atsidūsėjo.

— Nu, Dievas su jumis, man 
jis su piktu- 
Niekad nemis- 

kada
nuo 

asz jus

jo 
snsi-

sa ve

atsi-
Baltrus

prisižiurinejo 
i*rikales reteži prie

persiliudyti,

P
<>•

■R1

asz
patylo- 

dar 
niekam 

gy-
nekliudžiau, 
Ateikite ar-

laidoja mirusius[szbakamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziauriu iki prakil
niausiu. Parsarndo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

veseliu,

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Apent Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pa? mane, asz jumis 
ta reikalo atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius Lt.

Kampai Catawiaaa ir Market St.
Mahan y City. Pa.

(naziurinio

«
Lietu vi»zkas Graboriur

K. RĖKLAITIS

I

I 
I

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu paerelbininke moterių.

Prieinamos prekes.
• '« 4M   ■*—*>"««•»*"■ I I'm l

S16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149 iL

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,868.62

ir teip gerai! — 
mu sznekejo: — 
Ii ja u, kad ateis laikas, 
nuo manes begs, kaipo 
draskanuzios žvėries... r 
nekaltinų, toks jau mano liki
mas. Asz savo prideryste isz- 
pildžiau, galiu laimingai mir
ti. Likkite laimingi, mylimiejie 
— po mano smerties neapleis
kite mano seneliu, ir prie tam 
nepavelykite mane atriszti nuo 
retežio... kuomet dar esu 
vas, asz pats save pririszau

Jis užtylėjo.

žiaja Mariute. Ji nuo 
beveik atszoko.

— Kas, ar bijaisi / — užklau
sė jis, pažiūrėjęs in mergina.

baisus

4

JOS 
du-

isz
gi 

si'iilcz'U 
1 riju, mel u . :ti- 

siaute.

gaili 
am:

1.1

pasiutusio o •

kokios

baisiausi-kova.
pasiii-

— Tu sziadien toks
— atsake Marinio.

— Esu privargęs — teisino
si Baltrus — daug dirbau. Ko
dėl tad tu apsistojei, Marinio? 
Einam drauge, mudviem reikia 
eiti vienu keliu.

— Eik, asz tavęs neužturiu.
-— O tu !
— Asz pareisiu vėliaus.
— Kodėl tu teip in mane žiu

ri, tarsi manes bijodama?
— Asz tikrai bijausi.

? '

<r V<*> J

tlokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedana 
prie Jubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą bu musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

%* •

ta pasakyti?

akvso

— Kode! toip
— Kaip tau 

Asz bijausi, kad tu nepadary
tumei ka.... pikto.

Baltrus apsistojo. Jo
pasidarė tamsi ruka; mergina 
isz gėdos paraudonavo.

— Tu ant manos nepyk, Bal
trau — ji teisinosi — bet so
džiuje kalba, jog nuo tavęs rei
kia sergetiesi, tu esi stiprus, ir 
Dievas tegul apsaugoja, jei tu 

vienas

ji teisinosi — bet

veido,

ka

Jis užtylėjo. Veidas persi
maino, povyzis aptemo.

* *
H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pro*.
Joe. E. FERGUSON. Kasieriuo.

Prisiartino naktis, kaimynai 
nuėjo, tėvas ir motina, uždare 
vartus, sugryžo kalvon* Bal
trus jau nesznekejo, tiktai sto
vėjo arti stulpo. Nakties vidų- 

ir 
isz

vartus, sugryžo kalvon.
Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS^

ryje pradėjo draskytieji 
kriokti, retežiai žvangėjo, 
kalves atsigarsejo riksmai. Te-
vas žegnojosi, motina raudoda
ma szaukesi prie Dievo.-Pagel-
boti jau negalėjo. Baltrus nei 

neap- 
Auszrai ausztant, isz

vieno nepažino, nieko 
kent e.
burnos pradėjo seiles su puto
mis veržtiesi, ir kada užtekėjo 
skaisti vasaros saulele, jis isz- 

visos

V

i
|l i

k
Laidoja tunus Numirėliu pagal Naš

iausia mada. . Pigi preke. Tetpgl 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
Icreipkites pas mane, oes aas galiu ju- ’ 
mis pigiau geriaua parduoti negu HtL 
933-339 W. Centre St., Makaro? City

automobiliu*

sitempe, ntisikrioke isz 
krutinės ir pasimirė.

susirgtmnei, tada nei 
tavęs neapgaletu.

Smurtinis iszblyszkimas pa
sirodo ant Bautraus 
merginos atvira kalba toip ji
ingriebe, kad jis nežinojo 
atsakyti. Del jo niekas nega^ 

tapo be gyvasties ant kelio pa- Įėjo būti baisingesnis už tokia 
„...ij.-i..,. negyva paszneka. Koki laika ant Viu^
szuni, užmėtės sau ant pecziu, tos pastovėjus, jis gailingai ap

žiurėjo savo opas, tada sopu
lingai atsidūsėjus pamažiy ujo 

tuszczias:;
ne

kaip

guldytas. Fotam jis

isznesze isz sodžiaus;

negyva paszneka. Koki laika ant Vie-
TIK DU.

atsikvo-
iszkrypai isz szejc, gyventojai palydėjo ji iki
Geriause ta- lieknai, kur jis savo naszta in 

parapinio giliausia vieta insviede. Ta vy- 
susirinkimo ir ten atvyrai, prie riszka darbu padaręs, 
visu iszreiszk savo nuomone,; Baltrus apžiurėjo savo 

labai ji buvo sukandžiojęs pa- 
* siutęs szuva. .

ims ar atmes tavo užmanymus, aplanke žmonių pulką, atsidtv 
nes laikrasztije tokios agitaęi- sėjo isz visos kini tines 
jos netinka, tiktai ant darbi-,namo nuplauti savo žaizdas, 
ninkįszko susirinkimo,

nuomone 
tai yra, jeigu c£i parapijonu. o 
kožnas tave iszklausys ir pri-

kalvis 
opas:

namo. Butas buvo 
tėvas ir motina dąr buvo 
pargryže. Jis atsiminė, 
seiliaus pargryžus nuo darbo 
atrasdavo pailsi, bet dabar pu

II

h

Apsižiuro jos jis t ilsys buvo nerandamas. Anks- 
cziaus po darbo yitvarges jis _______ 1‘.k:.

| Ant gatves jsz

Ponas profesoriau, ar
sauteisybe, jog tamista duodi 

rodą su visokeis liežuveife’.
iszskyriant——• Teip - - - 

tiktai du , . ..
■į.' ' i U1' 'I-'' n ’■ . ■ , □. ; 'ii'" » ■ <B.'i

O kokie tai yra, ka ta-
mistai duoda daugiaaše sunkb- 

ir ujo iszgerdavo kelis, stiklus giros, nybes?
“"> bet dabar, nors burna iszdžiu-1 — L

naujo alsi- vušij nesinorėjo nei in rankas, ir uoszves.
bet dabar, nors liiiiTią is^dŽiu-’I Liežuvis mano

*

liaezibs
. • Į

t

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

Lietnviszkas Bankieriue 
ir Ijaivakorcziu Agentas

W. TRASKAU8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZJCAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

■■ H' '    . _ '• ' | '

►
ii.v n

Laidoja Iranua numirusiu. P*samdo 

elniu, voaeliju, pasfražintijtau Ir 
820'Į^, Coutro St. fįm

automobilius del laidotuvių, kritaa-
k

life 
O



"W

i?

*

**

K

KWXXVCTK'CCTVCTXVCCSVVXXVVS

Lietuviszkos Pasakos.

SURINKO Dr. J. BĄSANAVICZIUS.

1.
Dievas sutvėrė aniolu dvyli

ka koru, ir paskyrė in du pul
ku, duodams jiems valdonu — 
kunigaikszti. Vienas isz kimi- 
gaikszcziu dangaus, Volsibu- 
bas, nenorėjo Dievo klausyti, 
pradėjo prieszhitis. Dievas 
szauke Velsibuba pasiteisyti, 
paduoti priežastis nepaklusnu
mo, • bet Velsibubas atsiliepė: 
“koks tu, Dieve, dyvinas! — 
tau tiek ateiti pas mane, kaip 
man pas tave.” 
instino ir Velsibubui tarė: 
dyvinesnis, nes ant tavo 
ragai randasi!” T„-._ 
i>as pažiūri, kad ant jo galvos 
baisus ragai užaugo!... Paskui 
Dievas Velsiluiba su visais jo 
szalininkais iszmele i<z dan
gaus skaitliuje trijų koru. Isz- 
mesti isz dangaus aniuolai puo
lė žemvn tris 
naktis, kaip migla, 
vas, visus iszmetes, 
jo ir pasakė: 
tanti, kur

-i

prieszhiti

Dievas užsi- 
“tu 

galvos 
lada Velsiba-

dienas

amen,

ir t ris 
Kada Die- 
peržegi ni
tai krin

ka! ras puolė, tai
ten ir pasiliko: vieni buvo nu
puolė ant žemes, antri in van
deni, kitigi pasiliko bekabanti 
ant oro, medžiu ir 1.1. Jeigu vi
si velniai butu nupuolė ant že
mes, tai negalima butu buvę 
pereiti žmogui! Velniai, nukri
tę ant žemes, pradėjo slankioti 
ir žmonis visaip gundyti, va
džioti bei apgaudinėti, ka Die
vas iszvvdes sutvėrė Perkūną, 
liepdams velnius ganyti, musz
ti in pragara. Iszmuszus visus 
velnius nuo žemes pasiliko da
bar tik kabanti aut oro, bet au
gant visokioms žolėms ir
džiams velniams pasiseko pa- 

'siekti žeme. Kaip t ik kuris pa
siekia kojoms žeme ir ima bėg
ti, tai Herkumis vejasi ir mu- 
sza; ah

mo

Perkūnas velnią už 
muszti negali, tik ji numusza in 
jMikla ant septynių metu; po 
septynių metu velnias vela ca
ll isz peklos i>zciti. Perkūną 
valdo szventas Mykolas, o žai
bus szventas Jokūbas: szventas 
Jokūbas užmeta žaibo kylpa 
velniui ant kaklo, o paskui 
szventas Mykolas ji nutrenkia.

O
•H* •

Kaip kita syk Dievas mete 
isz dangaus 
aniolus, kurie 
pastojo ir dabar 
tada, szventam
keniszant juos per dangaus du- 

ir užlindo už 
Kada nutremc 

m pragara,

užmeta 
ant kaklo,

prasikalt usius 
paskui velniais 

velniais yra, 
Mykolui be-

n>, cine viens
dangaus duru.
visus in pragara, jau norėjo 
szv. Mykolas uždaryl, ale su 
mislyjo ‘ perskaityt, 

skaito — 
visur jeszkot;

iszgriosde 
visus

ar 
vieno

visi, 
nėra, 
visur 
visas

tai vol viso-vo jo prisakymo, 
kiais budais kankydavo. Vel
niu nuo riksmo akys iszpuvo, o 
nuo aszaru upeliai pradėjo bėg
ti, baisei ingriso visiems vel
niams tas j u perdelinio iszmis- 
las. O daugiaaše vargo mato 
vienas biski da szlubas velne- 
lis: bųduvo jam nesiseka, jis 
pelaimi nieko, kaip tik pareina 
in pekla isz svieto, pabūna kot 
kia diena vairias ir nusikalsta. 
Velzebubui. Syki paliepė Vpl- 
zebubas smalos atncszt; jis jau 
rodos greit eina, ale kaip szlu- 
bas, tai žinoma, ir nesiskubino. 
Kaip peipyko už tai Velzebu
bas, kad taip ilgai liuderiuoja, 
pagriebė velniuką už uodegos 
ir trenkė isz peklos per duris 
laukan prisakydamas, kad eitu 
ant žemes, ten esąs dievobai
mingas, pavargęs žmogus, kad 
eitu pas ta bernaut, ji prigim
dytu ir po metu jo duszia par- 
nesztu iu pekla, ir velniuksztis 
pasijuto, kaip iu žeme atsimu- 
sze, kad net žeme sudrėbėjo ir 
keletas triobu sugriuvo. Paki
lęs velniuksztis apsidairo, pasi- 
raiže ir nuėjo pas ta vargsza 
žmogeli, pasivertęs iu žmogų, 
inejes iii butą sako: “ 
reli, gal tau reik berno.’ 
atsako:

gaspado- 
o I as 

‘‘o ka asz veiksiu su 
bernu, kad asz pats bernas, asz 
pats neturiu kai 
valiryt, o 
’iii dimti

puolė žmogui in kojas ir 
“asz neturiu 

kur pnsidel, asz neturiu ka val
dyt, asz jokios 
aiiju, tu pats 
u prasigyvensi
ra>pador\ste pakils, turėsi ka 
■avalgyt ir apsiredyt ir galėsi 
ii si gert, o 
■■■ra advnu

Žmogui i

o ka asz

kada ka pa
ku asz da bernui ga- 

Ant tu žodžiu vėl
nas 
pradėjo praszyt:

algos uorei ka- 
pamatysi, kaip 

tavo visa

ra naI

inau ant galo undo 
.patarnausi ir bus

S

/

SAUL.R

WYOMINGO GUBERNNATORE IR NAMAS KURIAME APSIGYVENS.
rinkimuosia likos iszrinkta ant gu berną to-Mrs. Nellie T. Ross, kuri paskutiniuosia 

riaus ir namas kuriame apsigyvens.
wniwi u ry nn'irni - —    i'-t****. ■ ■•*«!«<»*'*.•» -•kp. . namai i*   >, „

labai patinka mano karieta ir I butu.
duosi priedu, lai

“Kiek ponas
duosiu,” ir pa-'

žirnius rubliu ir

.r

<

Egzaminas G ry žtaneziu 
Ateiviu Turint Sugry- 

žimo Leidimus.

I

Imigracijos Biuras iszleido 
nauja reguliacija, kuri licczia 
egzaminą ateiviu, kurie gyve
na sziije szalyje ir gryžta kai
po trcczios kliasos pasažioriai 
su ^ugryžimo leidimu in szita 
«zuli* nuo lakinio aplankymo 
užsienyje. Toki ateiviai skai- 

a tei
ni va-

szali nuo lakinio aplankymo

Kiek
1 !

arkliai, kiek 
main vsiva!” i
praszy si t, tiek 
prasze penkis s
sumaino. Bernas velnias nuva
žiavo in miestą, pripirko viso
kiu seklu, parvažiavo namo — 
žmogelis net 
nias bernas 
ant pecziu,
Velnias, žinai, ne moka sėti: 
vaikszcziodamas po laukus ir 
meto po viena žirni — primėtė 
po dirvas, pievas ir grabes. An 
rytojaus žmogelis iszejo pažiu 
ret, ar

iszsigando. Vel- 
užs i vertes maisza 

iszejo žirniu sėti, 
žinai,

gerai jo pasėlys auga 
žiuri, kad pilnas laukas pridy 
ges žirniu;
bartis, kad negerai susėjo. — 
‘‘ K, Iu nežiūrėk, ka 
kas. lai bus pilna

pradėjo ant bėriu

*••••    **•'*-•* *• ................... .........—-K-IgTT irn-nrv y - „r; -y rmnirflnnr ■ Ti iir  r-. ~

Parojo namo tas bernas puikia stone, 
ir parsinesze visa 
pjovė buliu, prisikepė pyragu, džiaugdamasis ta vakaru 
prisivirė mėsos, priede, kad net liu padi

• 1 • • ■ V •• t

gerybe, pa-

pilvai plyszo. Dar nori ir gert: 
nuėjo iii karcziama ir gere 
alaus, kiek ti'k tilpo. Prisigėrė 
ėjo namo. Erne žmogutis ir par- 

‘ ‘ kodėl 
Ka tu ne-

karcziama ir

o ta karieta in- 
stumt in puikia daržine. Ponas 

Im
ate: prisiprasze sve- 

eziu, gere ir ede per nakti, ant 
rytojaus vedasi sveczius namo 
pažiūrėt. Nuėjo pirmiaus ark- 

ož kūtes

tyti kaipo nekvotipiai 
viai ir kuomet pirmiaus 
žinodavo buvo egzaminuoti su 
visais kitais trcczios kliasos 
pasažieriais. Atvažiavimo uos
te kur pirmos ir antVos. klin- 

i egza
minuoti ant laivo, trcczios 
kliasos pasažioriai kurie laiko 
neiszbaigta leidimą in 
nytas Valstybes bus

II
$s
I1

i'yll1
41
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I

prisipraszc

sos pasažioriai paprastai 
ant laivo,

virto, klausia berno:
asz parvirtau ?” — “
parvirsi, kad ant pinigu katilo 

i , v
Žmogus žiuri, kadmklupai. ’ ’ 

ikrai jis pinigu katila turi už- 
igules. Pasiėmė ta katila a ba
lu nesza, ir vėl žmogutis par
virto, vėl klausia, 
>a r virtos,, o 
‘žiurvk, tu piiiky 
ligų katilo guli, 
iži uri;

del ko jis 
velnias atsako:

kad ant pi-
Zmogus pa

liu pažiūrėti, (žiuri 
pasikorusios (žinoma, kaip di
delius arklius tai auksztai 
pririszo), žiuri, vos tik pasku
tines kojos žeme siekia.
sveeziai pradėjo juoktis, o tas 
ponas isz piktumo ir isz 
lesezio gatavas plyszti, 
plaukus pesza ir rankas

h

i u lei-

y

!

I

1

llI

■■ ii

Alano lelijukos savo dukreles 
poteriu mokykite. 

Jeigu nenorite sarmatos tu-
• retie,

Ba asz kėlės tokias žinau
<) ir a]iie daugeli tokiu girdė

jau, 
Ka poteriu visai nemokėjo, 
Tai ir vyrai imti ju nenorėjo.

Ba jeigu poteriu nemoka, 
Tai ir iu szJiubn eiti neužsi

moka.
Ba tiejei kunigai, 

'Tai szirdcles ne juokai, 
Sarmata padaro, 

Szalin iszvaro.
Jau toke ka poteriu nemoka, 
Tai veluk tegul ženytis ne- 

szoka.

Su vie- 
ateityje 

irgi egzaminuoti ant laivo, ir 
bus tuoj inlcisti jeigu 
džiami.

Jeigu pirmos ir antros klia- 
sos pasažioriai ncegzmninuoti 
aut laivo, tai pirmos, antros ir 
trcczios kliasos (su sugryžimo 
leidimais) bus vienoj vietoj 
egzaminuoti. Ims kiek

f n

I
’ j

I
laiko 

pakol bus galima sekti naujas 
regulacijas nes laivo kompani
jos turės aprūpinti budus pri
statyti tuos trcczios kliasos pa- 
sažierius prie paskirtos vietos.

Yra daugelis ateiviu 1 
iszvažiuoja isz Amerikos 
leidimo atgal gryžti in paskir- 

pri- 
at- 

gal Amerikon gryžta. Su neisz- 
liaigeu leidimu jie nepriskaity- 
ti prie kvotos, ir kuomet atva
žiuos pirmos ir antros kliasos 
privilegijos jiems bus suteik
tos. Be leidinio turės atvažiuo
ti kaipo paprasti ateiviai ir 
priskaityti prie kvotos. Be lei
dimo turės vėl mokėti “head 
taksus, ir nebus inleisti jeigu 
neinleidžiami.

Sugryžimo leidimai iszduoti 
kurie le- 

atva- 
žiavo Amerikon ir ne tiems 
kurie insisuko in szali 
rimukams kurie laivus ap’lei- 

suži- do, ne svecziams kurie pasili- 
noti kiek jo mokiniai žino apie 1 ko Amerikoje kuomet vizos

Visi

karietos puikiosios 
ugi, nueina,

* * ♦
Užtikau viename miesteli jo, 

Ties sena szapa tam kampelije
Yra moterėle viena,

Kuri žentelius kalbina kas 
diena.

O norints savo neturi dukteriu
Ir yra godus labai ant už

darbiu,
Jeigu katra isz niergucziu že- 

nytis netrivoja,
Tai pas taja sena ragana at- 

| szleivuoja.
!O jeigu penkine jai prižadina, 
Tai ji tuojaus suranda vaikina.

Jau daugeli kvailiukiu tokiu
I budu prigavo,
Nes penkinių jau daugeli gavo,

O kvailiukiu tokiu netrūksta 
niekados,

J r žentus pirszdama sau uže 
visados.

Bet žentelems laikas apsistoti 
Su taja bobele paliauti ba-

I levoti.
*

* J
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kurie
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gai- 
tik 

lau
žo! Na jau ežia pažiūroje eina 

pažiūrėt;
žiuri — suklypus

1SZ taradaika! Ponas isz to gailes- 
ezio ir piktumo, paraudonavo, 
pabalo, puolė ant žemes ir no

ta. laika, ir toki ateiviai 
skaityti prie kvotos jeigu

pilnas Inu 
ir skune.’ 

Po keliu dienu vėl eina žmogų 
—•. t ie žirniu 
“tu ne augk 

asz augsi u; t u ne angk, 
siu.” 1 
iideli ir

t is pažiūrėt, žiuri 
auga ir szneka:

asz aug
Užaugo baisus žirniai ii I4 ' j

Jan

ale art i misi ga- 
žino, kad iszeis ber-

runa!” Žmogutis iszgirdes 
įpie nauda ir apie gale to ber- ■ jjaut 
10, pa m išlijo: 
mos nors kėlės dienas paban- 
lyl, kas isz jo iszeis, 
■e, ka jis pasakoja;” 
.alanda mislijes, pasakė: 
■a-ilikt. ale kad duonos reik..
— “Na. pasirupysim ir duo- 

ir ėmėsi

liui n gerai pri-

ar teisv- t
ant galo

“gali

pasirupysim 
pasakė velnias

Nuėjo in skune, isz 
susigraibė sziaudus 

pripjovė isz tu sziaudgaliu kru 
v a akselio, prikimszo in mai 
;zus ir, pasikinkęs 
;a lik gyvas, veža 
Vnveže;
a grūdu, o maluninkas rengėsi 
n sveczius; bernas-velnias 
nai>zus su akseliu užtraukė 
uit malūno ir, nuėjės pas ma
uni n ka, praszo, kad 
umaltu, tas atsako:

. cžkis namo, asz iszvažiuoju in 
>veržius ir greit neparvažiuo- 
iu.” Bernas velnias nuėjės 
įuo malūno leidžia žemvn ne 
avo maiszus, ale svetimus, pil
nis grynu miltu. Užsikrovė ant 
■lavo vežimėlio, ožkeles nepa
veža, tai jis pats nusitvėrė už 

pa r klegėjo riseze. 
duona reikia kept 

bernas velnųis,

uos,” 
iž darbo, 
zaliniu

dvi ožkeli 
in maitina, 

malimas sukasi, užpil-

su

greieziau 
“jei nori,

daug, 
dalgio 

praszosi

Užaugo, reikt? I
velniai 

padoriau.“ 
“eisiu, saki 
moku biski 
dienu truks 

M 4 *

nėra;
■erinis praszosi gas 
ml dvieju dienu : 
lalgi pasitlaryt, 
kalvystes, pora 
kol asz padarysiu.

• r man padaryk!” prasze žino
Galėsiu padaryt, ale

ateina

gyvas, nes labai buvo godus 
o ežia dabar tokia 

pik-
mt turtu, 
iszkada apturėjo, tai isz 
tumu ir nukvese!

No to laiko, kaip kits 
dytojas peklos užstojo,
gerai žino, kad beda po svietą 
trankytis, tai dabar velniu in 
svietą nesiunezia, o kad jie ant

y

rau
pais

* u t is. —
ai nepareisiu ketines dienas.’

Na, kad ir pelikes, tik pa- 
larvk!” Velnias iszejo, buvo .

paskui parėjo

» 4

Velnias? t

<etures dienas, 
ir parsinesze du dalgiu. Žmo
gelis paėmė viena dalgi, neat- 
<ele ne nuo žemes, o bernas in- 
iitaise in 
>jes 
nukeli

- sziaudu' bai- 
Ant tos dirvos 
da ir kvieczin

kad teisvbe — 
žiaugsmo net užkinkė, 
mogelis turi ir duonos ir me- 
os ir pinigu, 
a s met u
uis; o tas bernas-velnias rupi- 
lasi — po metu jis turi dnszia 
o žmoguezio parneszt, o ta ir 
■agniu padare, o jis negrieszi- 
a, t ik Dievui dekavoja
įbagas, tam duoda, o prie grie- 

ko negali privesi ! Mato velnias, 
xad bus riestai; snmislijo bai- 
;a padaryt. Atėjo paskutine 
netu diena, liernas eina savais
< e Ii a i s iv savo gas i uidori u ve- 
lasi. Priėjo bažnyczia, velnias
aemes pamala bažnyezios, pa

viję, o

nevalo
tako:

pekla;
cit, ale 

liepa lieka, 
in pekla,ir 

in pekla,

svieto n e s i v a 1 k i o j a 
ju ir nei nemato.

Tolinus bus.

ta į nieks

tik tiems ateiviams, 
giillszkai pinnu kartu

I

GERAI ISZAJSZKINO.

M o k y t o j as norėdama s

J ne ju-
J

Skaito, 
Pradėjo 
iszjeszkojo, 
pa bnl kės, visus užkaborius 
niekur neranda ir gana. O apie 
tąi, kad galėtu būti už dangaus 
duru užlindės, ne vienam ne in 
galva neatėjo. Nusibodo Velze- 
bubui stypsot už dangaus var
tų teip ilgai, neiszkente nepa- 
ži u rėjos — o jau žinoma, vel
nias tai vis žingeidus. Kaip tik 
kysztelejo galva pro duris, ir 
pamate jeszkotojai, atbege isz- 
sikrajiszte ji isz uždaros, davė 
kėlės kaliauses ir pristatė pas 
poną Dieva. Dievas iszklausi- 
nejo, ale jau buvo Dievui biski 
rūstybe parėjus, 
žino, kas isz 
kad but pirmiau radę, o dabar 
Dievas nieko nesako, tik liepe 
szventam Mykolui prirakyt ji set — nėra sekios; bernas pasi- 
prie peklos dugno ir davė jam 
vyriausybe ant kitu velniu: 
kur jis ka norėjo, tai liepe, o jo 
turėjo klausyt visi velniai ir 
raganos, kad ir jis prirūkytas, 
ale didele galybe turi, 
koks niekai buvo tas perdeti- 
nis kitiems velniams! Būdavo, 
jeigu katras tik velnepalaikis

Ivselio ir 
Miltu yra, 
— malku nėr;
ižkelcs pasikinkęs, važiuoja in 
giria, važiuodamas tas ožkeles 
paverto in puikius arklius, o ta 
taranduszka in puiku geležini 
vežimą. Važiuojant net vejas 
darosi, privažiuoja koki poną 

bernas-velnias su
su botagu, pons va-

gaspadoriui prisakė eit 
įaimt katilaiti su szventu Vail
ionio ir krapyla; žmogelis pa
ini', kas liepta, iszlindo per 
■ažnyezios pamala, ir eina alin
iu tolyn. Nuėjo pas 
nuogus jau nenorėtu 
jau voluias-beruas 
vedasi per

“kaip ineisim 
ink krapyla, pasidažyk in ka

lio pekla!”

Žmogus teip ir padare: i nei na 
in pekla, bernas-velnias nuo 
žmogaus ugni gina, o žmogus 
vis tik dažo in katilaiti ir tasz- 
ko po visa pekla, o velniai 
kaukdami— lauk bėgti! Visi 
velniai iszbego lauk, tik da liko 
Velzebubas,
peklos dugno. Bernas-velnias 
priėjės prie Velzebubo, teszkc 
su krapylu kelis syk iri akis, 
tas nusitrenkė ir iszbego. Pasi
daro didelis trenksmas, kad su
drėbėjo dangus ir žeme. Szven- 

pajutęs triuksz-

ilaiti ir szventvk

prirūkytas prie

kaip du-

szeip Dievas 
jo but pasidarė, |nn gįrjUi

m karieta, 
pyszkina 
<iuoja in szali, bijo, kad nesu- 
myniotu. Nuvažiavęs in giria 
bernas velnias prisirovė me
džiu, prisikrovė vežimą, parva
žiavo namo, prisikepė duonos; 
žmogelis vargszas valgo ir ber-

Atejo pavasaris, reikė lauka

kinkės ožkeles

Ale

V “ ——— - , -T— IT ,

kiek prasikalsdavo, ta ir bau
džia: turėdavo toks eit ant 
svieto pas gaspadorius ber
itant, arba prisakydavo, kiek 
dusziu parneszt, tai ir turėdavo 
iszpildyt. o jėigu nciszpildyda-

važiuoja in 
miestą sekios pirkt. Tas ožke
les paverto in tokius puikias 
arklius, kokiu da niekas nema
to, o ta taradaika in tokia pui
kia karieta, kad ne joks meiste
ris nepadarytu. Važiuoja ke- 
lit’i in miestą ir susitinka prie- 
szais atvažiuojant poną ir su 
puikiais arkliais jr karieta; po
nas, pamislyje,. kad ežią koks 
karalius atvažiuoja, pasuko in 
szali, nusiėmė kepure ir žemai 
nusilenkė, o bernas velnias pa- 

“asz matau, kad tau

ilga dalgekoti, isz- 
pasiszvaiste po ta maža 

ir jau nupjauta! T’uoj 
ūmius suvežė - 
ivlie ir grudų, 
•ilgius pasėjo,
lorejo set, ale jau nėra dirvos, 
ai velnias su žmogucziu nuei
ni in pono giria: bernas erzlio
ms ra uja ir meta in krūva. Ka
la iszrove visus eržuolus, ant 

‘oš vietos pasėjo kvieczius, 
kviecziai auga. Ateina ponas 
lažiurct, ar jo eržuolai dideli, 
žiuri — eržuolai iszrauti, su
mesti in krūva, jau nudžiūvę, o 
hij vietoj kviecziai,
mas! Na palauk, mislija ponas, 
asz tu kvieczin neduosiu. Už
augo ir kviecziai, jan ir nuno
ko, bernas velnias vadinasi 
žmoguti kirst kvieczin, ir nuėjo 
abudu. Velnias kerta, o žmogu- 
cziui liepe eit in kaima ir prisi- 
žiezyt virves ir pąnczius viso 
kaimo. Žmogelis, Įtiek tik pa
kele, privilko 
ežiu!
kvieczius, 
kraujasi 
Pirmiau sudėjo tuos eržuolus 
jau sudžiovusius, kad but mal
ku, o paskui kvieczius sukrovė. 
Bernas suveržė, ta savo gaspa- 
doriu, nutveręs, užmėtė ant to 
įtugįo ir eina namo. Ponas pa
mate, 
kvieczius nesza

tas Mykolas, 
ma, nubėgo žiūrėt, kas ten pa
sidarė, — pekloj ne vieno vel
nio nėra ir Velzebubas jau nu
sitraukęs nuo lenciūgo, pama
tęs ta bernavusi velnepalaiki 
bestypsant, prirakino ji in Vėlvirvių . ir pan-

Jau bernas nukirto ir zebubo vieta. Kada, viskas nu
tilo, szventas Mykolas užsilipovirves isztiese 

abudu dideli kūgi.
n

pri-

klauso:

iii dangų, bernas velnias 
rūkytas — norą kam ta žmogų 
nuneszt in jo gyvenimą. Vel- 
zobubo vieta užemos, kitas pa
ėmė visa valdžia ant visos pek
los, jau jo turi klausyt visi vel
niai: “begkite szenai visi o

szios szalies pramoninkus 
klausia: — Pasakvkite man 
kas tai yra Fordas. Vienas vai
kas atsistojęs sako: — Asz ži
nau kas yra fordas, tai yra di
delis blokinis katilas kuris va
žiuojant daro trinkszmo kaip 
automobilius.

Pasakykite ft

Žinios isz Lietuvos.

ir iszsibaigo.

VIENAS ISZDYKES VAIKI- 
NAS VISA JOMARKA UŽ

LIEJO TRAGEDIJA.

Gmino 
miestelyje, buvo gana juokin
gas atsitikimas. Nuvažiavo in 
simna pilietis .Juozas Surdokas 
Krosnos Valscziaus, Kaimo Tu- 
riszkiu, susimate su stikleliu 
degtines ir nuėjo loszt saldai
niais, bet jam nepavyko gerai 
iszloszt tai jis susibarė su sal
dainiu savininke ir.smarkei su
pykęs pąeme visa dėžutė
saldainiiais, trenkė in žeme ir 

tai ta motere insikabino 
iu drabužius ir nori ji sulaikyt 

nesiduoda. Boba pa- k

Alytaus Apskrity,

SU

Daugelis mdt ereliu rūgo ja 
ant tu,

Katrie pribuna isz minksztu* 
j u kasyklų,

* utiles uploitsi liiivus Į ^iispacliiK^s stiiimuzijc^ 
pirmos ir trcczios kliasos

Naujos regulacijos paleng
vins greita inleidima ateiviu 
su neiszbaigtais leidimais ku
rie važiuoja treczion kliason- 
nes dabar 
su 
pasažieriais.

eisiu. Kaltas tai imk mane ir 
vesk kur tu- žinai, 
szaudyk. Milicninkas ta ir pa

o ežia ne-

dare, paėmė Juozą Surdoka ir 
jo dranga, 
ta paezia diena,

i

eina

tai draugu paleido 
o Surdoko ir 

neleidžia sako, jau tu buvai pas 
mane žiema, mes tave žinome 
kas tu per vienas. Viską nuo 
Surdoko atėmė. Pas ji buvo su
rasta szvakso dėžutė ir muilo, 
abelnai visko kas in pamuš rei
kalinga ir vienas lytoris degti
nes, tai Surdoka paleido jau 
kita diena, o tai kas buvo pas 
ji surasta viskas atiduota, o 
degtines tai- nedavė ir visai 
Surdokiū ne pasakė del kokio 
tikslo nedave. Surdokas girtas 
buvo ir neatsimena, asz manau

Už mažiause nieką ruzije. 
Negali tokiu ant burdo laikyti 

Turi su lazda iszvaryti, 
Ba toki’labai girtuokliauje, 

Ir didelei mandrauje, 
O kaip susimusza, 

Tai langus ir duris iszmusza;
Davadnos moterėles tokiu 

ne laiko, 
Tuojaus nuo burdo iszvaiko.

* * 4:

Oj buvo baliukas 
" Bet ne kas;

Tiktai l’uniu buvo invales, 
Kuriu daugelis ilgai paminės.

Diena da szeip teip buvo, 
Nes vakare 'fain musztyne at

sibuvo, 
Susirėmė Lietuvei su Lenkais 

Mozūrais ir prūsais.
O kad Lietuviu mažiau buvo

a

y

y

Tai nuo “braciszku” pusėti
nai gavo.kati ponas Czivinckis butu ir T> . . , . , « ne A ’ •Q . Katrie kietus skubaus turėjo,

bet tas
stvėrės*kaip meto in szali, o ten 
buvo daug sustoja su visokiais 
smulkiais prekinis ir kožnas 
ties savo prekėms stovėjo, tai 
kaip mete ta boba ant diedo, o 
diedas puolė ant mergaites, o 
mergaite ant žydelio, o žydelis 
ant savo stalelio ant kurio biv

J 'I

vo sudėti stikliniai indąi, tąi 
tas žydelis pats sau sudaužė 
visus tuos indus ir pats atsigib

Surdoka paleidęs kad* but ne
norėjos užgrobti degtines. Sur
dokas sutiko už bledes apnio
koti 150 litu. Gintaras.

visi
kad jau jo eržuolus ir katras atbėgs,, tai tas už paku- 

■ - —- 1 pasienio savo įa turogj ta. žmogų nuneszt iri
baisuj! bulių, kuris buvo ant j0 gyvenimą.” Tuo tie velniai

ugnies, už le krūvoje terp stiklu iv roke:devynių lenciūgu, paleido ta paszoko, kaip i 
savo buliu, kad subadytu noszi- viens kito lenkt

isz
viens kito lenkczium bėgt, o 
viens kuprotas, szhibas, kręi- 
vas, jau tikras velnias, parvir
to; szitie greieziau atbėgo, o

ką ir naszta parverstu, ale kur 
tau! Kaip-tik tas bulius pribė
go artyn, bernas pagriebė ji už 
ii'odegęs, pakratė ir, mesdams^tas szleivys gavo ta žinomu

naszulio, suriko:' nuneszt in jo gyvenimą. O tasant. savo ,J
“ žmogau, pasislink in szali — ponas, kur apsimaino puikia 
paviržio: atmetu.”y.Buliąą už- karieta, par važiavęs namo lie-

Skaitykite “Saule”
■ *■ * >"r    -     ■■■-    ■ im.i.i

Valgiu Gaminimas -- IR--
Namu Prižiūrėjimas

ui, milicija, milicija, o Surdo- 
kas eina ir juokėsi. Bet milicL 
ja iszgirdus tokią tragediją, 
tuoj omo vyt, bot Surdokas ėjo 
su draugu tai milicninkas Czi*, 
vinekas ta pavijo ir paėmė už 
rankos ir prikiszo levarvoli 
prie apsios ir du kart iszszove

... .. ' t įi • ■ K- ‘

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga
Ir ji turėtu rastis kiak-

■ T ,rv ".J! ;■< - ------ —■ ~ j - — T — •   * , ' ! * T 1

mestas kepszo, o ponus bijo ir> pe tarnąms iszkinkyL^fklius tai Surdokas tuoj sustojo ir sa

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekllneis apdarais. Pro- 
ke tiktai , ,

■***

artyn eiti, kad ir jam teip nė- <invest ir paszort in aukszta, ko: ka tu ežia szaudai jeigu aszl
A . ‘ • -r- '

. . $1.50

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

Tai in skutus suteszkejo, 
Nereikejo namon neszti, 
Turėjo in szali numesti. 

Kad tai tik butu trukus 
. skrybėlė,

Tai nieko, bet sutruko ir ma
kaule,

Ir sziadien keliolika dejuoja, 
Su kiaura galva linguoja.
Badai svcczoi ir pinigu su

dėjo,
Už tai czesni puikia turėjo.

PUIK! MALDA-KNYGELB 
“ANIOLAS SARGAS**

Vboe raikallntoe maldo*, UtMijeta
ir . 1.1. Puikiai apdaryta miaka*t«i« 
•kūrinai* apdarais, auksuoti kramtai. 
Prelio *u priduntimu tiktai $1.90. •

t

i

•karinai* apdarai*, sukaupti kraaataL

W. D. BOCZKAUSKAS . įįfcį-
MAHANOY CITY, PA:
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— Adventai.
— Pirma diena Gruodžio— 

December.

du.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

įTik 25 dienos lyg Kalė

— Smarkiau pradeda szal- 
1i, o Subatoje truputi pasnigo.

— Thanksgiving diena kun. 
Czesna suriszo mazgu mote
rystes AH/erta Rudi su p. Mar- 
garieta Karnauckiute. 
kis vra

Jnuni- 
sunum saluninko Ru

džio ant W. Mahanoy Avė.

— Szv. Juozapo Lietuvisz- 
koje parapijoi prasidės ketu- 
resd jsziints valandų pamaldos 
Gruodžio 8, 9 ir 10. Daug kuni
gu suvažiuos in pagialba pra- 
basezini.

Jeigu 
barszka nuo 
miela melstis 
ežioje, kai)) tai kitados biidav

i Jei u\ iszko j(‘ bažnyezio- 
brt szia Nedclia buvo net 

miela, nes szihimos buvo užtek
tinai, o lai del to, kad jieczei Ii 
kos sutaisyti, ir kiti langai in
deli isz lanko.

žmogui danl ys 
tai ir ne 

bažn v
o

szalczio 
szaltoje

musu 
j’\

Plentas terp East Mines, 
likos atidarytas per ka automo
bile! dabar apleis Port < 'arbon 
važiuodami in Pottsville,
da Nichols ulycze Inis pabai 
ta, tada bus puikus kėlės tie
siog i>z Pottsvilles in Frack
ville.

Ka-
g-

1>Z

ISZ SHENANDAOH, PA.

Kun. Dumczius 
moterystes M ari joną 

Szemanskinte su Ignotu Kin- 
geru. Svodba atsibuvo pas 
nuotakos tėvus po 202 \V. (hik 
ulyczios. Jaunavedis laiko sa
lima ant E. Centre uly. Jauna
vedžiai iszvažiavo ant “sal- 
džiosios keliones.

Nedėlioję pralotas Maso- 
paszventino naujus pa-

mazgur*

1 1

ant

suriszo

naujus
bažuv-

Tamaqua, Pa. 
Gudaitis, 
Petro ir

Kun. P.

Povylo lietuviszkos 
parapijos, buvo priverstas gt^l- 
ti in lova sirgdamas plaueziu 
liga.

mažas

<rv- n j
Nesenei

prabaszezius

ti in lova sirgdamas plaueziu

Banditai a])iplesze Lud- 
Hoteli

Two Mile House ir Greenwood 
Banditai 

antru kartu szimet apiplesze

viko Noriso
t ... ::
hoteli arti miesto.

keliolika boteliu.

kaipo ir

— Plentas terp cziouais ir 
llazletono da neužbaigta 
darbas sulaikytas per 
Aut Hometown kalno plentas 
bus užbaigtas jeigu oras 
gražus.

ir 
žiema.
s

bus

111 L ,L.111" 111......... .  it ' 1 . ... Ji init w ii ii ii ii > h »■ ■*■ į. i

Lock No. 3, Pa. — Nors ezio- 
nais musu tautiecziu 
būrelis, bet kartais šukele toki 
triukszma, rodos kad cze 
ventu tukstaneziai.
senas luitlegeris prisikalbinės 
da kita in talka, pasiėmė bon- 
ka munszaines in kiszeni, 
lepsėjo pas tūla 
sveczius. Ja n n i kis turėjo 7)0 me 
tu o mergaite tik penkiolika, 
bot mėVgaite ant tiek buvo isz- 
mintinga, kad mergaite su pa
juoka atmetė taji senberni, sa
kydama, jog jisai būti 
levu o ne vvru. Randasi czio- 
nais keliolika mergaieziu ku
rios su Lietuveis 
tiktai su nngarais per naktis 
trankosi. Del t uju poni 
truviene parengė 
cziola ir ketina neužilgio 
tonais atkeliauti.

nu-
mergaite in

josios

neužsidnoda

Bal- 
ko- 

in 
Vietinis.

nauja

ANT PARDAVIMO.
Saint Clair, Pa, —

Morta Dydelai-
Gret liu

I am k u 
kunigas suriszo mazgu mote
rystes pana 
cziute su .Jonu
Homestead. Svotais 
Katre Misioninte 
laiczin. Jaunavedžiai 
v<»ns 1 lomesteade.

ISZ 
buvo p. 

su p. Dyde- 
apsigy-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Ventre SI. Atsi- 
szankite in “Salles” ofisą.

ANT PARDAVIMO
SaJI

KŪDIKIU PRIŽIŪRA.
i

4

bet 
Nemaudvk 
priesz ne

atskirus

na s
veikslus Lietnviszkoje
ežioje. Dabar vidin is bažny
čios iszrodo puikei.

ANT PARDAVIMO.

Dabar

Mieste Hazletone, Pa. parsi
duoda didele sale. Teipgi viso
kiu namu, ir bizniu su namais. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso. (t.1)7

f J. Szvedas
40 E. Broad St.
W. Hazleton, Pa.

ANT RANDOS.

Geras namas, bizniavus 
visais intaisymais po No. 
E. Pine St. Kreipkitės ant ad
reso 518 West Spruce St.

ANT PARDAVIMO.

SU
S23

Namas po No. 606 \V. Sprure 
St. Kreipkitės 
\V. Maple Si.

ANT PARDAVIMO.

ant adreso 607) 
(t.101

/

dideli narnai, ant 
dvieju familiju, po N<>. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., sn buezerne ir 
garadžius.

Puikus namai.

Viskas parsidims 
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su saliūnu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyęzia ir t.t. Kreipkitės 
in “Sanies” ofisą. t.f.

t Praeita Pet n y ežia 
Vincas Kubilius 
sėmimo, gyvenantis priemiesti- 
je East Mines. .Jisai sirgo užde
gimu plaueziu. Paliko jiaczia ir 
keletą vaiku, teipgi.viena broli 
Petra. Laidotlives atsibnvo Pa- 
nedelio rvta.

in i re 
apie 50 metu

Mount Carmel, Pa.
moję Byrnsville medžiotojai 
isz Ashlando surado gulinezia 
moteriszka lavonu ant kurios 
kaklo radosi virve. Matvt mo

li kad virve 
buvo drūta, sutruko ir motore 
nukrito ant artimo 
perskeldama pakauszi. 
moję radosi laikrasztis ant 
rio sadosi adresas Mikolo Os- 
trovskio, 139 N. Chesnut St r. 
Palicije padarius slicctva isz- 
tyrinejo Imk tai Ostrovskio 
motore, isz Mount (’arinei, Pa. 
kuri nuo kokio tai laiko 
neiszgydoma liga ir ant

Bvrnsville

t ere pasikorė.

tai

A rti-

ne

akmens
Arti-

ku-

sirgo 
galo 

nlitare užbaigti savo gyvasti. 
Motore paliko vyra ir keturis 
vaikus.

.Juozas Natoms, 32 metu, 
mirė Ashbindo ligonlmtije nuo 
nulaužto sprando kuri aplaike 
per nupuolimą augliu Reliance 
kasi k losią.

Worcester, Mass. - 
joną Czižauskiene, gerai žino
ma siuvėja ir veikėja lietuviu 
tarpe, mirė Lapkriczio 17 die
na. Palaidota Notre Dame ka
puose Lapkriczio 19, su bažny
tinėmis apeigomis.

— Monika Žeimiene
Lapkriczio 2 diena, po sunkiai 
ligai. Paliko vyra ir tris 
kus dideliame nuliūdime.
po pakovota Lapkr. 7), 
euzn kapinyne.
siems

Mari-

mirė

val- 
Ta-

Eran- 
Dekuoju 

giminėms,
miems uz atsilankvma ir szer- 
inenis. Taipgi dekuoju 
riui M. Czirvinskui už 
re j ima 
taip gražiai.

vi-
,pažinsta-

szermenu,

grabo- 
prižiu- 

pagrabo

Chenoa, Ill. - ('zionaitineje 
aplinkinėje vien tik farmeriai 
terp kuriu randasi ir keli lie
tuviai kai)) ponas Aleksandras 
P. Airas kuris turi puikia ūkia 
ir daugvbe biržių kuriu 
nūs medukas vra
net po Pemisylvania.
Airas neužnnrszo prisitmsti 
redaktoriui tojo meduko 
tpaBaklinimo, jojo 
apie Kalėdas už ka redaktoris 
siuneze p. Aivai sžirdingai 
aeziu užjojo gera szirdi.

ska
pu garsėjau 

Ponas
neužnnrszo

ant 
gyvenimo

S. Boston, Mass. — Praeita 
savaite mirė Mikalauskiene ir 
jos anūke vienu metu. Abidvi 
palaidotos tam paežiam kape.

— Praeita Subata^ tarp 6 
ir 7-tos gatvių, “bomai” 
puolė Adoma Stanevieziu 
taip sumusze, kad jis ilga lai
ka buvo be sąmones; tik po tu

miojo

< 4 bomai u z-
ir

Ipo laiko atsipeikėjo ir 
mtmo, kur buvo paszauktas 
gydytojas; yra tikimasi, kad■ydytojas; yra tikimasi 
ligonis pagys.

ant vienos l'amilijos 
22(1 Centre street, Ash- 

Kandasi

Namas 
po No. 
land, Pa. Randasi maudykle,

v i gailos. Atsiszaukit poir kilt is
adresu.

George Slneziokas
2010 Centre St., 

Ashland, Pa.

Readmit 
. lines .

NEDELINE EKSKURCIJA
— IN —

PHILADELPHIA
7 DECEMBERIO

Specialia Treinas Subatos Nakti

Isz Ryte
Shamokin .............................. 1:30
Mt. CarmcJ.......................... ... 1:29
Ashland .................................. 2:21
Girardville............................ 2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49

. . 3:16

. . 6:00
Tama.qua (Preke $3.25)" 
INi^tiadn Philadelphia . . 

-------- *---------- -
Grįžtant specialia treinas apleis 

Philadelphia 7
cz.ia vakara in virsz.-minėtas sta
cijas.

$3.50

30 vakaro ta pa-

DUBELTUVAS 
TIKIETAS

Ant Readingo Geležinkelio

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojui.

2-ras Floras Klino Name

~S

W. CentPe St., Mahanoy City, Pa. |
I

♦

A merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri; 
koniško tabako, 

1 ir Importavoti 
raperei.

1*1

$

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

ir

Kasdieniniai reikalavimai 
maudymas.

Kūdiki kasdien reikia praus
ti pakol jis pripranta prie as- 
i n e n iszk u pa p rocz in.

Geriausia, prausti ryte, 
galima ir vakare, 
po penėjimo, arba 
szimo ant lauko.

Patartina vartoti
abrusns ir; mazgotes. Kamba
rio temperatūra turi būti 
70 iki 75 laipsniu, vanduo apie 
100 laipsniu F. ir reikia mažin
ti iki bus 90 laipsniu gale sze- 
sziu menesiu.

Brausiant kūdiki ant kruti-1 
nes su ranka, reikia 
szftlto vandens kas 
ji nuo szalczio. Ausis ir 
reikia, iszvalvti su vata. Seilių 
gleive labai plona ir jeigu 
tina neleis burnelai 
vinti nereikes trinti isz burne
les, nes tas tik priveda prie už
sikrėtimu. Po szesziu menesiu 
gerklele galima valyti su mink 
sztu audeklu ir kai)) pasirodo 
dantys jau vartoti szvelnu sze-

nuo

*■

♦

APVAIKSZTINEJIMAS UŽGIMIMO MAHOMETO MOROKE.
I^a ra che, AJoroke apvni kszt i nrjinui■ J

*1
/„I

*

a na diena atsibuvo gimimo dienos pranaszo Ma-

o?rį *

>

i

užkrėsti 
apsaugos 

nosi

mo- 
apsipur-

petuka. Augant reikia pratinti 
kūdiki vartoti szepetnka dan
tims valyti.

Sodos prausimas gerai kuo 
mot szilta — ypatingai vasa
roj. Prie galiono vandens dek 

hIu szauksztelius sodos. įteikia 
vartoti ne per szilta vandeni. 
Laikyk vandenyje tik apie nno 
dvieju iki ketiniu miliutu. Ku 
diki reikia nuszhiostyt 
nu abrusn.

Jeigu kūdikis nerviszkas ar
ba nemiega patartina prausti 
mnsztardos prausimo. Dek pil
na szaukszta musztardos 
szeszis galionus vandens. Lai 
kyk vandenyje dvi arba 
miliutas ir iszemus oda 
nutrink ir paguldyk.

Labai svarbu pri žiu reti kū
dikio akis, ausis, nosi ir gerk 
le. Kiekvienas menkiausias au 
su uždegimas arba 
roikalaujii. gydytojo priežiūra. 
Keikia tuoj kūdiki neszti 
gydytoja.

Akis plauk su borakso rugsz- 
czia (boracic acid), 
szauksztuko reikia dėti in pan
te virinto vandens.

szvol-

m

tris 
gerai

tekėjimas

pas

Puse

Drapanos.
Siuvant kūdikio 

reikia turėti omenyje sziluma 
ir patogumu. Keikia 
mainyti jo drapanas, 
gai italas kad kūdikis

d ra pa mis

dažnai 
ypatin- 

bntu 
szviežias ir szvarus. Jo drapa- 

bet ne

bomefo. Siivirszuih szeszi lukslaurzei žmonių d:dyl»:i\o f anie ap\aikszcziojime

mu

liojasi po lovute.
mas yra manksztinimas ir I 
del žmones sako kad kūdikis 
niekados neverkia nėra 
maliszkas.

Kūdikis nuolat kruta. Ir t ii 
svarbu prižiūrėti kad jo drn 
panos neperanksztos nes kitai) 
jo krutėjimai bus varžomi. II 

pri<gai ji nelaikyti prisegta 
kedukes, arba prie lovos.

Va ikszt i kas nrrvkomviiduo 
tas nes jauna kūdiki 
pratinti stovėti ant koju. Ne> 
dėlto daugelis kūdikiu 
iszklaipytas kojas nes 
ne st i)irus vaikszcziot i.

Atsižvelgiant in kūdikio pa 
ran kurna reikia parinkti 
rietnka. Patartina su keturiais 
ratukais su geru apgaubsiu 
del apsaugojimo nuo 
ir vėjo. Ir turi Imti 
kad szaltame ore kudikis butu 
gerai apsaugotas nuo oro. Kū
dikis ri'ikalanja. daug 
ir ramumo ir todėl ji 
perilgai kutenti ar

nereiklu

gaunu 
kmia>

ka

geni
>aules 

ruiminga

1

i
I

IStebėtinas Kalendorinis 
Laikrodėlis. Tik $6.50 
Su lencugcliu ir peiluku 
dykai. Parodo 7 dienas 
sanvaites, 31 dienas me
nesio, 12 menesiu meto,

atmaina menulio, adynas, rninutas 
ir gerai rodo laika. Kožnam 
, tikrai stebimas. \ike!uoti 

tai geri Swiss vidurio, pilnai

1 I
1

i
I

I >;i i Isio 
nel'eikiii 

mest i, nes 
vėliaus pasidarys piktas.

K nd i k io 
karininkes

supimas, kratymas 
, ir glaudimas, in 

pratina ji to 
Iszbudns galima paiimti 
ranku ir paneszti ji bet i 
ilgai.

Motina sunaudoja 
orgijos pridabodama 
diki, ir todėl nereikia 
jos visa laika kūdikiui.

Malevnoti ir plaukuoti žais
lai nėra saugus, nes kūdikis 

Turi 
kampu, 

mažy 
pvary-

gaudimas, 
visados

SZIOS VALANDOS
ŽMOGUS PARDUODA

■». —l II Į.I.-I II ................■■■■ ........ ■ m....... M—
IK,„ . iiip ■ . jui -■■ «n

I

$12-50
SIUTUS IR 
Overkotiis

I

I

1

ir t.t. 
pat ik? 
Ink. ...

?trvarantytas ant 3 metu. Mus spe- 
\eialszkn preke tiktai $G.5O ir tas 
/lencugelis su peiluku dykai tu Įnik 
v rudeliu. Nesiųskite pinigu, tiktai 
>varda ir adreso, užmokėkite pro- 
c matne.~ziui $f>,50 kada gausite per 

Į Spaczta. Jeigu nebusite užganėdinti C ;
rtai sugražinsime pinigus adgalios. 
C PEKO COMPANY. Dept. S38 
J32 Union Square. New York City

1
i
I
I
I

I

I

1

lauki i.1 
ant I'I

Reikalauja labai daug pardavėju 
pardavinėti geriausios vertes vyru 
'latavai puikiai pasiutus Siutus ir 
Overkotus.
Mes t m ime didžiausi pasirinkimu 
-•tyliu ir rnaterijolu koks kada 
įgis buvo pasiūlomas arti tu pre
kių po $12.50. Geresnis ccikis, gc- 
-■■si.is >tyliu, geresnis darbas. Nuo 
Hand iu, lietaus ir oro proof. Jusu 
trularbis už kiekviena parduota 
"iu’a ar Overkoti yra $3.00 

kaszykitc man ypatiszkai. Pasa
kykite apie save. Asz noriu persi
tikrinti kad vyrai kurios asz isz- 
rinksiu kaipo agentus norėtu tu- 
'•ėti pasisekimą.

nu pel

daug on- 
sa vo k n 

duot i

J. M. THOMAS

Kontraklorius ir Buda volo ja*
336 W. Mahanoy Avė., Mnhanoy City

i

Prisiusiu jumis 
m inpelius ir pilna ir.formacija per 
■>aczta tuo jaus. ,

Ad resa voki te
C- / I

Ml
Jinijr 
L i*" .

tr

nes
juos tuoj iii burna deda, 
būti plaujami ir be
Kaip ir nereikia duoti 
ežius žaislius, nes gali 
ti.

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

care of
FOSTER CLOTHS

2250 S. Spaulding Ave. Chicago.
I.

“JI M

M/mfO > -/ iriu.

■k

u

Daugelis , isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

Szioje gadynėje kuomet rau
dasi tiek žaisliu, gerinusia tu
rėti tik viena arba 
tankiai žaislus

visuomet deda
-- P.L.l.S.

uos turi Imti sziltos, 
persziltos. .Jeigu perpiltos jis 
prakaituoja — jeigu ne užtek
tinai sziltos jo rankos ir kojos 
bus szaltos ir burna pamėly
nuos. Svarbu žinoti jog kūdiki 
reikia a|)saugoti nuo oro ir pa
laikyt vienodoj temperatūroj.

Drapanos turi Imti liuosos 
kad kudikis galėtu vystytis ir 
kvėpuoti.

Naujagimiui reikia turėti 
paprastas, lengvai skalbiamas 
drapanas. Alskirant sziltame 
ore, kudikis turi neszioti leng
va raišti, marszkinukus ir pan- 
cziakutes, pusiau vilninius.

JNilos turi būti 
isz minksztos, lengvos, 
rianezios materijos ir ju visuo
met reikia turėti apie tuzinas, 
nes greitai galima permainyti. 
Reikia jas perplauti karszta- 
me vandenyje su geru muilu, 
iszgrežti gerai, iszdžiovinti ir 
pravėdinti pirm vartojant.

Drapanas niekuomet nedžio
vinti kūdikio kambaryje, nes 
pasilieka nesveikas ir drėgnas 
kvapsnis. Aprėdyti kūdiki rei
kia paguldyti ant motinos ke
liu, ir drapaiiukes permainyti. 
Kiekiviemun kūdikiui patarti
mi turėti naktinius marszki- 
iiius, lengvesnius už dieninius, 
laisvus ir liuosiis kad galėtu 
liuosai judintis. Žiemojo gali 
būti isz minkszto, lengvo f ta
nelio arba panaszios materijos*. 
Vasara geriausia turėti mus
lino.

reikia

pagamintos
s nge-

kūdikiai 
burna.

du. Keikia 
nuplaut i nes

in
N

T

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locnininkas)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sztorus, Mokslaines, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)

COLUMBIA

EMBLEM
JASPER

NEW CAPELLO
HOME COMFORT

Kukninei Peczei.
— teipgi —

Heatrolas
i

Parlorinei Szihimos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir

. COLUMBIA OAK H1TER1US
Galima matyti pas pardavėjus

k

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

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.V

f
GYVENIMAS

MARIJOS PANOS,

v

J. Pcnkunas
ST. CLAIR, PA 
Bell Telefonas

SZVENCZ1AUSIOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
96 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25o.

Puiki knygele.

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

Manksztinimas.
Jaunas kūdikis manksztosi

kuomet judina rankutes ir ko
vo-jas, gniaužia delnas arba

"71? fif? 
pigiau ne kaip Rausite sztorosia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
. > 1 - i ) . a .iua intaisus.
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes.' 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., ’MAHANOY CITY

Ateikite pas mane jeigu

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. ■ •
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