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ISZ AMERIKOS
BAISI RUGEPJUTE NELAI

MIU SZIMET.
Washington, D. (’.

valdžios surasza, tai szimet, lyg
sziai dienai likos užmuszta 
^2,620 ir sužeista 67K, 129 žmo 
m

Pagal

visokiosia nelaimėsią ant 
ulycziu per visokius automobi
lius ir automobilines nelaimes. 

O kati sziadien Amerike ran
dasi suvirszum dvylika milijo
nu automobiliu ir skaitlis vis 
pasididina, tai ir nelaimes di 
desues. Priežastis tame apsi 
žioplinimas automobilistu kai 
po ir paežiu žmonių. O kur da 
pabaiga seno meto!

P vieži At is

MUNSZAINES AUKOS.
In viena >an 

ezionais mirt-
S (1

18

39 Ii

New York, 
vaitiai laiko, 
ypatos nuo mnnszaine 
kos nusiunsii in ligonbnle>. Pa
lieije tyrinėja kur žmonis gavo 
taja trueizna. bet kaip visad 
tai ir dabar nieko 
nes pati palicije
munszainc ir užsiima szmngle 
rysią uždrausto >ztopo.

< 
nedažino>.

I tarda vi neja

e

NUSIŽUDĖ ISZ SARMATOS.
Richmond, Calif. — Bmiifa- 

Jiminez, 13 metu studentas, pa 
sikore isz priežasties, Imk i>z 
jojo szandijo už daug jojo 
draugai. Gromatcleje paliktoj 
priesz pasikorimą 
ra Size: “

neturėjo pinigu idant 
pirktu liaujas drapanas

vaikas pa 
Esmių per didelis ant 

savo amžio, todėl mano tėvai
man.

(> s
uos netikdavo is*z ko juokdav 
si mano draugai.’ todėl mitą 
rinu atimti sau gvvasl i. ’’

Pie patys draugai kurie teip 
szandijo isz jojo už gyvasezio, 
sudėjo jam pinigu am nupirki
mo grabo.

GERA RODĄ 100-METINES 
MOTERES DEL MERGINU.

'I'u roki 
o d a 

gyvensite szimta metu." Tokia 
rodą duoda Rože llavden, 100 
metu moterėle, kuri pirmiause 
apžiūri visztas ir narna, po tam 
užsiima siuvimu, skalbimu, vi
rimu ir dažiurejimo savo anū
kėliu. Senuke sako, jog jaunos 

nepriva lo 
priesz dvideszinitns metus, 
tokios nežino ir nesupranta gy 
venimo pereigas ir yra netinka 
mos motinos o priek tam grei
tai nubosta joms vedusis g\ \ c 
n imas ir 
nuo vvro.

r p

Belleville. X. Y.
te užsiėmimą kas diena.

merginos
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RODO KELIA DEL 

AREOPLANU.
Idant pacztinei areophmai 

surastu kelia naktimis, valdže 
pastate elektrikinius boksztus, 
kuriu žibinte parodo 
ant 50 myliu. Tokios žibintos 
turi 8600 žvakių drūtumo. To
ki hoksztai randasi daugiaaše 
terp Rocky Mountains, terp 
Cheyenne ir Laramie, Wyomin- 
go.

Idant pacztinei

szv lesa

850,000 UŽ SUGADINiMA

» -■
'■< *;

JOSIOS VEIDO.
Pana Marie I .a I)are, vaude- 

\ illine aktorka, apskundė dak
taru Povvla Kurna isz ('Idea- 
gos ant 50,009 doleriu už suga
dinimu patogiu veidelio. 'Tasai 

patogumo padare 
kuri subjaurino

Bl'o-

Mount

likos
Badai apie

I i kos

specialistas 
jai operacije 
josios veidą per ka turėjo pa
mest i savo darba.

BREKERIS ISZNESZTAS SU 
DINAMITU.

( 'larkslmrg, \V. Va.
koris ir keli art imi namai prie 
Ma rsha II ('oa I 
t'latre, likos iszneszli iii padan
ge-. Bledes padaryta ant $1(1.- 

vienas darbininkas 
mirtinai sužeistas,
szimtas svaru dinamito 
padėta po brokeriu. Tosios ka
syklos buvo open shop ir dir
bo per szeszis menesius. Priesz 
cksplozije matyta keturis žmo
nis. kurie bego nuo kasyklų ir 
manoma kad tai jieji* 
padėt i dinamitą.

PER 19 METU KURCZIA IR 
NEBYLE MERGAITE IŽGY 
DYTA PER AREOPLANA.

- G\\T*ndolyn Cas 
8730 So. 1 laistei!

St., per 19 metu buvo visiszkai 
kurezia ir nebyle, 
ir kalbos ji neteko p< 
ligos .jos tevyszkoje 
kada ji buvo
Priesz penketą metu

Amerikon ir ežia 
laiba fonografi-

('hieago. 
well, 2*2 111.,

turėjo

3 met u

11irdejimo
> sunkios
1 .ondone, 
milžinus, 
ji su te

va i s atvyko 
buvo gavusi 
nej studijoj, 
susi pažino

(

(’zia bebūdama ji
su keliais aviato

riais kurie girdėjo, kad staigus 
permainos oro spaudime kar
tais paveikia in ausu bidonė
lius ir knrezias žmogus prade
da girdėti. Todėl keletą dienu 
atgal ja pakvietė palekioti are- 

5,- 
s že

oplanu.

ausu

Paskui a- 
tada 

Ji

Aviatorius pasiekė 
()()() pėdu ir pradėjo leisti 
my n pamažai, bet tai in ja jo
kios intakos nedari*,
viatorius vėl pakilo ir 
kaip kulka puolė žemyn, 

sau už ausu. 
Beiszkia unius perėjimas isz 
retesnio oro virszuje iii tirsz- 
tesni orą palei žeme visgi in ja 
paveiki*. Aviatorius tai pakar
tojo kelis kartus ir su vienodo
mis pasekmėmis.
nusileido žemen, ji galėjo paša
ly vt i keletą žodžiu kad ir ne vi- 
sai gerai, tai bent taip, kad ja 
galima buvo suprasti, 
kad pirmiau neimdavo ir be pa 
gelba triubeles galėjo girdėti

I ai vie- 
l ž dienos

greitai nusitvėrė 
unius

Kada jiedu

ko nie-

gramofonu grajinant.
nok neilgai tęsęsi. I 
jos girdėjimas ir kalba pradė
jo vėl silpnėti.
dvmai ’ ’
lis sykius pakartoti ir tikimasi 
kad ji gal ir visai pasveiks, — 
pilnai atgaus girdejinuf ir kal
ba.

APVOGĖ MINYSZKAS.
Marinette, Wis. — Kada mi- 

jiyszkos Felicijarrtes, nuėjo su 
kokis tai 

in juju narna 
visus

Tecziaus “gy- 
areoplanu bus vėl ke-

Tecziaus

vaikais ant inisziu, 
vagis insigavo 
paimdamas 75 dolerius, 
pinigus kokį radosi ant pragys 
veninio, nepalikdamas paskui 
save jokio podsakio.

KRAUJAPARDAVINĖJO 
SAVO, ANT GALO PATS 

NETEKO, 
r*

Ket liriBrooklyn, N. Y 
metai adgal, Jobas Murray 
neturėjo gilnkio hiznije ir teip 
papuolė in vargu, jog jojo pati 

neturėjo 
ka valgyt). Jonas Imdamas svei 
ku vyru, pradėjo 
JigOnbutems savo 
tuju kurie buvo silpni ir rei 
kalavo jojo, l'ž kvorta Jonas 
aplaikydavo po 75 dolerius.

Panedeli Jonas mire Passaic 
ligonbuteje, tureihfmas vos 37 
metus. Norints priesz lai buvo 
drutu sveiku, ir pilnas pajėgu 

mirdamas buvo I 
nes visai savije 

neturėjo kraujo.

LIETUVIS PALIKO $35,000; 
JESZKO JOJO GIMINIU.

Jurgis Ampu-

ir trvs maži vaikai»

žmogus, bet 
tik szeszeliu,

pardavinel 
krauju <lel

Now York.
saitis arba George Ampiisait, 
Lietin is, ginies Karaliaucziu- 
je, Vok iet i joje, apie 1852 me
tus, atvvko szin krasztan daug 
metu atgal ir praleido tūla lai
ka sziaures vakaruose; apie 25 
metus ar daugiau
žinoma, kad jis gyveno A kiš
koj. Dabar jis pasimirė, palik 
damas apie $35,000.00 turto ir 
jokiu paveldeju nežinoma. Me 
darome prastangu
pa veide jus, bet lie pasek m i 11.

Pi'aszome .Jusu laikraszczio 
pagarsinti szi laiszka, rasit ta 
pastebės jo paveldėjai, 
nors duos mums 
juos. Smulkmenos 
atidcKojimo būti 
pas žemiau pasirasziusi.

John J. Dwyer, Attorney at 
44 Wall St., New \’ork

atgal buvo

s
surasti jo

kas 
apie 

privalo be 
siuneziamos

ar 
žinių

La w,
City.

JESZKO ISZTVIRKUSIO
DVASISZKOJO.

Madison, Wis — ('zionat ine 
palicije jeszko po visa pavie
tą Row O. M. Cartera, metlio- 
diszko dvasiszkojo, kuris pabė
go isz .Jefferson pavieto, suka- 
neveikias viena isz seno para- 

Jojo pati ji teipgi 
, svetimoteriavimą 

ir apleidima josios ir kelis vai
kus.

MOTINA PARDAVĖ DUK
TERIA, DABAR NORI 

ATGAUT ATGAL.
Philadelphia. — Kokiu bildu 

motina pardavė savo dukteria 
už 135 doleriu lilel savo vyro su

pijonku.
skundže už

kuriuom buvo persiskyrus, tik 
dabar dažinota.

Mare Kitzig
Phieage, skunde ant atgavimo 

pasiliko 
vvro.

kuri gvvena

Po užbaigimui 
sudže ant 
mote praszyma 
nenorėjo g
tiktai prie tėvo.

dvieju vaiku, kurie 
prie josios pirmutinio

perklausimu, 
meldimo vaiku, at- 

motinos, nes
went i prie motinos 

Du metai ad- 
gal, kada josios pirmutinis vy
ras pasiimtu 10 metu dukrelių, 
jeigti jiai užmokės už jaja 135 
dolerius, sūnelis 12 metu teip- 
gi pasiliko prie tėvo., 

Kramer atvažiavo
delphia, jojo pati isztekejo 
už antro vyro, kuris buvo tur
tingas, o motina geisdama da
bar turėti vaikus prie saves at- 

in ezionais pasiimti 
iii Chicaga. Bet vaikai

in Pila-

važiavo
juos
staezei atsisakė gyventi su mo
tina, o dukrele paszauke sude: 

ne eisiu“ne eisiu pas motina, nes ji ji 
manės nemvii.”

JOJO
Pleszikas: 

ar gyvastį!

GYVASTIS.
Duokio pinigus

Žydas in savo paežiu: — Su
nite, juk tu esi mnno gyvastis, 
eik ežio n ir atiduokic ji szi ta m 
ponui razba įninku i.

Razbaininkas paregėjus So
re, szoko per Įauga laukan.

POPIEŽIUS ATIOARYS SZVENTA BROMĄ KUCZIOS VAKARA
m
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Kuczios vakaru garsingas bromas

Isz Visu Szaliu
KINISZKI KAREIVIAI SU

KILO — DEGINA IR API- 
PLESZINEJA.

Kalgam*Pekinas. — Kalgane sukilo 
Kiniszki kareiviai, kurie sude
gino tris blokus kronui ir na
mu, kuriuos apiplesze kaipo ir 
vietini banka 
džiauses Medes 
rikoniszkos kompanijos 
(

ir 
panesz<‘

paczta. Di- 
Ame 
Stan

kui! Oil (’o. ir Liggelt & May
ers. Keliolika Kincziku likos 
užmuszta ir daug sužeista.

Svetimtautiszkos ambasados 
pareikalavo nuo Pekino idant 
prisiimstu pagialba.

NAUDOJO PINIGUS ANT 
SVIETISZKU SMAGUMU.

Pagal prisiunsta 
in laik- 
valdže

Moskva. - 
telegrama 
raszti “
Ienais aiesztavojo keliolika ku

ku rie vede 
del sieratu- 

užlaikomi per

isz t )<lesos 
Pravda, ’ > ta i
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Portą Santa ” szvento Pet ro 
iiiin plaktuku, ant atminties pradėjimo

io 1925 met ui,
'■grimu (keleiviu) i>z

bus atidar\tos visos bromos

darytas per Popiežiu su anksi
pripuolu kns 25 metai. Bromas Ims atidarytas lik lyg 25 (iruodži 
bus uždarytas lyg 19.>0 melui. Per laji visa melą t nlvstaiiczei pel 

............... t vielas 
įgarsinimas 

o

daliu svieto atlankys Ityma *’• szvenlas 
bazi I i k uosiu po Alsa f{\nia. A;• ♦ I

džio baziliknosia Szv. Jono 'V. Po\ \|

ISZ LIETUVOS
n

UGNIS PADARE DAUG 
BLEDES.

Kiisiske. Strunaiezio parap.. 
Musu so- 
nelaime.

ūkininku Iro-

Szvenezioniii apskr. 
džiuj atsitiko didele 
Sudege dvieju 
bos: Vinco Veli kimo ir naszles 
Velikenienes. 
gauti isz

J lems prigulėjo 
valdžios draudimo 

nuo gaisro pinigai. Kaip visuo
met, turėjo kreiptis pas vaitu 
reikiamu lindynių. Na ir k a gi ! 
\ aitas, kaipo didelis ponas, už 
tuos dokumentus, pareikalavo 
isz kiekvieno po 2(Mi 
\ argKzai nelaimes 
aszaromis maldavo.

Gal aszaru su- 
vaitas

auksinu, 
isz.tikti su 

kad nors
kiek nuleistu.
minksztintas, vimas s 
kmnentus pat virt int i 
a. I žmokejo tokia suma mažai 
beliko iszgautu 
atstatvmui.

ut i ko do 
u ž I .’>0

pinigu namu

par., 
\’ra tai 

s. alinimas sz\ ie 
nie-

NUDURE PEILIU.
Stagaleuai, Iankmemi 

Szveiiczioniu apskr. 
gyvas kampeli
eziasi, vaidino vakarėli 
ko sau pasiseki*. Szimet sudarė 
vakarinius kursui 
net tokiam sodžiuje 
vestuves bemusztviliu. 
Lapkriczio lt) d. iii 1 
atvvko isz Pabiržės 
isztvirkelis jaunikis S. Gerokai 
inkauszes ome su peiliu puldi
nėti. Szeimyninkas szoko ginti 
ir tapo sužeistas rankon peiliu. 
Gyvenimas kasdien mokina ne- 
insileisti iii savo szeimy ninius 

svetimu

\’is dėlto 
neapsieina

Sztai 
vest u\(‘s 
sodžiaus

pokylius 
svoeziu.

Szeim v ninku stuiox'iszkas
vaiszingiimas vis dažniau blo- 

iasi del sziu dienu jau- 
isztvirkimo ir tam-

v.eimvninku

gai baig 
nuomones 
sumo.

nekviest u

pasibaigė

apskrity.

NAUJOKU SZAUKIMAS.
Lapkriczio 3d. 

naujoku, gimusiu 1903 ui., szan 
k imas Panevėžio
Szaukimas praėjo ramiai. Dau
giau is^sigerusiu galima buvo 
pastebėti Kupiszk.v ir Trosz- 
kunuose. Pavyzdingai užsilai
kė naujokai Szeduvoje ir Ra-

Priimta apie 1500
stipraus, gražaus jaunimo, ku
ris sų dideliu upu 
skirti daugiausia, iii spocijalos 
kariuomenes dalis: kavalerija, 

j artilerija, inžineHja.

mygaloje.

praszosi

bažuyezioje Iuh ati- 
Szvent meezio. kuris 

po tam vela 
v i > u

l’a paezi i dūmą
bus perskaitytas diena 1 I GruoSzvent meezio 

ir Szv. Marijos.

vedžiai Stasvs Vienis su
La'pkriezio 4 ir D

visu szaliu 
isz

talikiszku kunigu,
slapta prieglauda 
ku, kurie buvo
surinktas aifkas prisiunstas isz

vieta, o daugiause 
Ameriko. 'Tikslas tosios 

prieglaudos
buvo lavinti vaikus ant katali- 
kiszko tikėjimo, bet didesne 
dali atiku kunigai praleisdavo 

g< -

Tikslas
arba mokslą ines

r | V

J

SUBALAMUTIJO JAM PA- 
CZIA, VĖLIAUS JI NUŽUDĖ

Airiogalos apylinkes jauna- 
sa vo

jauna žmonele leido laimingai 
pasimaiszo isz kur tai jaunas 
gražus xyrnkas Juozas Kirlys,
kuris insimy lojo in Vienio žmo
nele ir praliejo jiems intriguo
ti. Isz karto Vienis nieko nesu
prato, bet iszgirdes nuo žmonių 
be savo geru draugu, kad su jo 
žmonele ir kitas turis artimus 
santykius, Jpiiutas \ i.cnis ne
apykantos sutikės karia Juozą 
Kirlv, palaužo jaiii szonkaulius 
ir pagarsino dar geriau 
vaiszi nsias.

Karta Vieni 
nigu iszkeliavo 
ežia pirkti

J

Ji pa

s susirinkęs pi- 
in kita vals- 

szieno, gryžtaut už
klupo ji krūmuose Juozas Kir
lys ir nužudė Vieni, gi lavonu 
nuvilkes iuniete upeliu, o pini
gus, rastus pas Vieni nunesze 
ir at idave jo žmonai.

Policijos suimtas Kirlys pri
sipažino nužudęs \'ii*ni, bet ve
dant pas Teismo 'l'ardytoja pa
bėgo ir policija 
miszove.

Būro intarta, kad prie iiužn- 
> ir jo 
perduota 

10 szio

ji besivejant

dymo Vienio prisideji 
žmona, kuri buvo 
rTeismui, bid Teismas 
Lapkriczio m., kadangi kalty
be jieinrodvta 
niene.

iszteisino Vie-

ISZTREME SZEIMYNA.
Spaliu m. 31 d. 

remi* J. MaĮa- 
szinsko szeimyna isz Gasmenu 
(ievai, 5 suims ir 2 dukterys). 
Senis levas buvo 18.5 m. gavės 
tarnystes prie goležkolio. Buvo 
kilęs isz Lazdijų valscziaus. 
Pas lenkus tarnavo 
ležkelio meisteris 
Buvo tai g~....  .......

Punskas. — I 
lenku valdžia is4$5

(I •>

isz
kaipo go- 

(starosta).
foras katalikas ir su

sipratęs lietuvis. Valdininkams 
nepatiko, kad skaitė save lietu
viu.

t
PRAGĖRĖ VALSCZIOS 

PINIGUS.
Panemunėlis, Ihikiszkio ap. 

(“ Vienybes*’ korf)
traukiant senajam virszaicziui 
isz savo pareigu,

P a s i -

pasirodo 11 
tukstaneziu litu valsczius turi 
skplos. Kalba žmones, kad tuos 
pinigus v i ražaitis 
Valsczius tos skolos
sumokėti. Dabar tapo iszrink- 
tas in virszaiczius Jonas Jur^ 
gĮolionis, iszmintingas ir doras 
vyras.

pragerės.
neapsiimu

KUNIGAI METO SZEIMY- 
NAS ISZ BUTU.

Kaimas
d. Laisves Al. 53 Nr. isz namo,
kuris priguli kunigams iszmes- 
ta isz butu penkios szeimynos, 
kurios, neturėdamos kur dėtis, 
nakvojo su vaikucziais po mė
lynu dangum.

Jie iszmesti todėl, kad narna 
užėmė “kataliku” studentu 
sąjungą.

kataliku * ?

ant svieliszku smagumu ir 
m laiku.

Prieglaudoje palicije rado 26 
vaikus ir mergaites nuo 11 lyg 
15 metu amžiaus, kurie gyveno 
dideliam varge ir apleidime.

KIAULE PARODE KUR 
RANDASI AUKSO KA

SYKLOS.
Aukland, Nauja Zelandije.— 

Sužeista kiaule buvo priežaste 
turtingu aukso ka-at radimo

— 1920 metais 
sze\ikn M ikas

*
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NETEISINGAS
PASIELGIMAS. «'klu artimoje 'Tarawera kal-

Pasamine, Szveiiczioniu ap., 
buvo nuo bol-

pasisza lines
Pot kūnas. Sugry žes dabar savo 
sodžimi užsimelsdavo vals- 
eziuj ir pas storasta. \’is dėlto 
Spaliu 8 d. apie 3 vai. po piet 
atvyko du policijos agentu isz 
Naujuju Szvenczionelin ir omo 

ginklu, bet 
nieko nerado suome popierga
lius ir knygas. Žadėjo gražin
ti, bet kai buvo kreipstasi pas 
juos in Szvenczionelius, neati
davė. Paimti isz turto nieko szi 
karta nepaeme, bet nuostoliu 
pridaro: jiapeczy iszverte dide
li akmeni*, kuri 
taisvti. Beversdami akmeni su- 
musze katilu, tai szeimininke 
neturi kur dabar bulbas szutin- 
ti.

užsi me 1 sda vo

ji krėsti. Jeszkojo

dabar reikia

prieglauda

UBAGAI PESZASI UŽ 
DUONA.

Knpiszkis. Kupiszky prie pa 
rapijos bažnyczios yra seneliu 

— ubagini! vadina
ma. Prieglauda užima akmeni
ni narna, susidedanti isz (i kam
bariu. Dabar įirieglaudoj yra 
16 seneliu moterų. Kai kurios 
ju turi daugiau 100 metu. Kam 
bariai apleisti ir reikalauja ka
pitalinio remonto, stogas kiau
ras, visas namas drėgnas.
neigs apliktos Dievo globai Lr 
apie maistu bei kurą rūpinosi 
palios. Laikas nuo laiko 
inięcziai atveža joms

Se-

kai- 
maisto, 

bet jis teikiamas senolėms ne
organizuotai, delei ko seneliu 
tarpe tankiai buna' nesusiprati
mai. Laikas butu Kupiszkio 
visuomenei be savivaldybei su- 
isrupinti savo valscziaus netur
tingu seneliu globa.

VERKIA.
\ ------------

()-gi ko t u apsiverkus f 
Asz vis turiu verkti, kad

I skrybėlė ar szlebe užverkti* 
» W    ... «4*. 'Mta 1 • W •'*

10. Kokis 
medžioti ant laukiniu kiaulių. 
Viena isz juju pažeidė szuviu, 
enri nukrito nuo kalnelio, pa
mosuodama
mldama in maža npehika. Vie* 

mis isz akmenuku labai žibėjo, 
ka atkreipi* atyda medžioto
ja us.

Pakeliąs nuo žemes žibanti 
akmenuką, medžiotojas persi
tikrino, jog tai auksine ruda^ 
kuria nusiuntė in valdžios tv-• 
rinetoja, kuris apreiszke me
džiotojui buk tai brangi auksi-

tai žmogelis iszejo

nuo kalnelio, 
keliolika akmenų

ne ruda. Žmogelis pradėjo kas
ti kalne ir isztikruju surado 
auksa. Dabar susitveri* kompa- 
nije kuri iszkase daug aukso 
isz t uju kasyklų kurias prami
nė “Gilukninga Kiaule.”Gilukninga Kiaule.

SERBAI BOBARDUOJE 
ALBANUS.

London. — Ant Serbiszko ru- 
liežiaus prasidėjo inuszei. Ser
bai pradėjo bomba įduot Alba- 
niszkas pozicijos ant visos li
nijos, su didėlėms bledems. 
Skutare suimta daug amunici
jos kuria gabeno laivas isz 
Montenegro.

BAISI NELAIME PO 
SZLIUBUI. 

I

Fra nei je.

kuria

Kada 
svodbinis pulkas važiavo kelio
lika automobiliuosia isz baž
nyczios, vienas isz juju, kuria* 

. J4sA-■ jaunavedžiai, pa-

Lyons,

me važiavo jaumivedziąi, pa
taikė in kronui ant kampo uly- 
czios, trenkdamas iii siena su 
baisiu 
ypatos 
vietos, terp 
jaunavedžiai.
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Penkios 
ant 

kuriu radosi ir

smarkumu.
užmusztoslikos

Poniuto kalba in savo nauja 
tarnaitia: — Mariuk, turiu tau 
atvyrai pasakyti,, jog 
meilingu 
kensiu.

Tarnaite:

siisiiieszimu
jokiu 
nenu-

Praszau poniu*' 
tęs, kasgi po velniu in tave in- #sukylėtu! -«
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padarė jokio skaitliaus.
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Trockis, 
ministeris 

Nuomone 
ežiu yra, buk Trockis likos už- 
trncinlas. Trockis 
kartus net geide atimti sau 
vast i. 
vietosią ant

Leonas 
kariszkas 
gai apsirgo.

so via tin is 
pavojin- 

ziuan-

iiiI
■'Jw

4

kelis 
gy- 

Radosi net asztuoniosia 
burdo, nes visur 

užsikcisejo ant jojo gyvasties, 
paskutiniojo vietoje 

trueiznos in valgi.

jau

o badai
jam indeta
Trockis turi daug nevidonu ku
rie geidže jojo mirties.
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Generaliszkas pacztoris New, 
padavė kongresui užmanymą 
idant padidintu prekes 
paczto, kuris kas metas turėtu 
daugiau pelno ant $66,390,750.

Prekes butu sekanezios: ant 
atvirueziu (Post Card) reikėtų 
lipyti po pusantro cento mar
ke. Ant pakeliu (Parcel Post) 
du centai daugiau. Už regisira- 
votas gromatas reiketu mokėti 
penkiolika centu in vieta de- 
szinits kaip dabar. Ant laik- 
raszcziu teipgi pakels daugiau.

ant

Del mat iszk i žuviniu ka i 
diena Adryatiko mariosia, ar
timoje Cerkenicu, sugavo dide
li rekinaUrba marini vilką, ku
ris nuo puse meto tunais pasi- 
ro< 1 i n e j < > pa 11 a ry d amas daug 
bledes žuvininkams. Narsumas 
tojo marinio vilko buvo teip 
didelis, jog plaukdavo po žuvi
ninku valcziu, stengdamasis . . n
jaises apverst idant turėti luo
tus. "

Kada žuvininkai 
jojo pilvą, 
skurini maisziuka pilna bran
giu žemeziugu, terp kuriu ra
dosi 29 deimantai didumo nuo 
2 lyg 5 karatu.

Tasai sknrbas radosi jojo vi
duriuosią mažiause dcszimts 
metu, nes maisziukas buvo ap
vilktas stora žievia tauku. Prie 
ko tasai skarbas prigulėjo, tai 
to niekas neisztyrines. Bet žu- 

pasidalino juom ir 
džiaugėsi, jog jiems pasiseko 
suimti taja baisybių.

Lietuviszkos Pasakos.
ana

fe

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

32.
Buvo vienas 

turėjo vienturti

rado

i

perpjovė 
viduriuosią

ūki n inkas, jis 
sunu; tas jo 

sunus teip jau padyko, kad su 
juom jokios rodos tėvas ne, ga
vo — ant galo atsiėmė jis nuo 
tėvo dali ir iszejo sau. Nuėjo in 
miestą, pralaidokavo sflvo vi
sus pinigus — jau ji ir badas 
prispaudė; nėra kur jam dėtis, 
nuėjo in viena dvaru, pas poną 
kiaulių szerti — tais kiaules 
szere ir pats su joijis ede pelu

menesi, ale už puskarti asz imu 
50 rubliu...” — Gerai!“ Jau tai 
poniai patinka: davė jam 50 
rubliu, pakurino pirti, davė 
jam tiek kiauszu, indejo jam 
ant menesio maisto ir ji užda
re. Jis 'suode ta maista ir tuos 
kiau'sziirius; atėjo toji diena ra* 
ko ;—jis per. Įauga iszlindo, 
nuėjo i u kaiina, rado pora visž- 
tuku tik ka iszperetu, tuos nu-

o jis tuodu 
po savim:

Pamate, kad*

sipirko, ir atėjės pas ta pirti 
ta pirti uždegu, 
viszt tiku szankia 
“eip, cip, cip!“
ta pirtis dega, atbėgo tenai, o

“kas žin kas uždegu

vininkai

i

Dvi nelygios mieros.
W. C. Thunderbuck, isz Aus

tin, Teksu, už apipleszima ban
ko ant 60 centu likos nuteistas 
ant dcszimts metu kalėjimo.

Garsus Lt*o Koretz isz Chica- 
gos už apipleszima daugeli 
žmonių ir naszliu ant kelioli
kos milijonu doleriu, likos nu
baustas nuo vieno lyg dcszimts 
metu kalėjimu, su vilczia, jog 
po atsedejimui bausmes viena 
meta gali 
liuosvbes.

Argi tai teisingysta? Matyt, 
kad neužsimoka būti menku 
vaginm—jau kad vogt tai vogt 
gerai, kiek ir ka.

būti paleistas ant
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Kokia tai Marijona Schultz 
isz Buffalo. N. Y. apgaudinėjo 
tenaitinius lenkus gerai, ba net 
ant 40 tukstaneziu doleriu ir 
tai labai lengvu budu — in- 
spedama kvailiems juju ateito 
ir pardavinėdama visokius nie
kus ant
užkeikimu.

Kokia tai Kubaliene davė ra
ganai 3,562 dolerius idant 
• * >> jQSios vym ku-

prasza lininio ligų ir
U-1’
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3,562
a t raganau tu“

ris jau senei gulėjo ant kapi
niu. Nuo Barczako iszbure 2,- 
630 doleriu už iszgujima piktu 
dvasiu.

Net gailestis ima, jog kvaili 
duodasi pritraukt teip lengvai. 
Bet ka daryt ? Jeigu kvaili 
duoda, tai iszmintingi ima.

Dauge Ii ošia 
randasi skrynutes

bažnycziosia 
in kurias 

mielnszirdingi meta centus del 
suszelpimo sierateliu ir varg
uži!.

Tomis dienomis kokis tai 
jaunas žmogus Edwardas Jeka, 
22 metu, isz Milwaukee, Wis., 
nutarė taisės skrynutes isz- 
tnsztyt idant kunigams taji 
įlarba palengvyt. Jam nudavė, 
jog apipleszimas tuju skrypu- 
uziu yra lengvesne užduotis, 
jie kaip dirbti fabrike.

Kaip kožnas dievobaimingas 
vagis, tasai vyrukas meldusi 
karsztai bažnyczioje o gauda
mas progą
litis paskirtus
Tokiu būda atplesze skrynutės 
net deszimts bažnycziosia. Ant 
galo likos susektas ir uždary
tas kalėjimu.

apvogdavo cente- 
del siera toli u.

vakarui per pus- 
Pražuvusiu

Ant taikos kongreso Berliiię 
likos iszduota broszurele kurio
je terp kitu suraszu buvo pa
duota kruvini skaitlci kariszku 
auku ir bledžiu.

Jeigu generolas Ludendorfas 
norėtu peržiūrėt visa skaitli 
užmusztuju, tai jam užimtu 
nuo ryto Tvg
treczio menesio.
kareiviu grabai sustatyti vie
nas paskui kita padalytu kelia 

. isz Paryžiaus in Vladyvostoka.
Francijoi sunaikyta 741,883 
namai ir 23,060 kupeziu biz
niai.

O kiek tai padaryta bltkles 
Lietuvoje, tai apie tai visai ne- 
raszo, nes musu politiški rėks

to medžio keletą obuoliu ke
lionei!” Velnias užsilipo ani 
medžio virszunes ir negali nu
lipti — spardėsi, spardėsi pa 
kol su obuolc lienudardejo in 
pragara.

lion^i IV Velnias užsilipo

Pagyvenęs daV kelius metus, 
Jokūbas, atsiminė, jog jam jai 
reikia mirti; paėmė paskutine 
Dievo dovana — 
su ja tiesiog in pragota. Vel
niukai, pamate isz tolo ir pgžį-

kede ir nuojc

ne ta, kuris juos kankino, greit
L.. " ’ i, ’

leisti ji in nragara. Ka bedarys 
kalvis?

užkiszo duris
, , v 

nenorėdami in-:

Atėjo tad Vėl pas Petrą tas 
ponaitis, o tasai sako: “ 
in soda.” Juodu ir nuėjo in so-

einam
NES1KANKYK SAVES.

Jeigu jautiesi koki nesmaguma aa- 
vijo kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmu, 
kraujo tingumą, fszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmo, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz

da paskinti obeliu. Beskinant, 
Velnio ranka ir prisvilo prie to 
medžio. Atliko teip stovis, 
kaip tik jis skynė. Petras pali
kes ji nuėjo Vėl in kalve ir kala. . . .. . . ,1 ° < ” . , minėtoms ligoms, bet gauk pas mus

stovis

kės ji nuėjo Vėl in kalve ir kala. 
Palaukus atėjo antras velnias, 

“sėskis 
Velnias atsise- 
nori atsikelti 

j^eatsikelią isz to krėslo. Ka 
tgijaryti, pme lėkti

tai sako jam kalvis: 
įn ta krėslą,” 
dp, po valandai 
,į .JIllįAį, ii i!*tJ i • • -k* ? ' •

!./1 ,

žolių o suteiks jum pagalba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: ’Del 
kraujo valinio, palengvinimas 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, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valiino 60c. Visu motu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

su tuom
klosiu per Įauga, iszmusze Iain

—Nuėjo tada in dange 
nerades-gi ton tuo lAikii Pbn< 
Dievo, pastato savo kede sz(i- 
lije dieviszkč sosto, ir alsi sėdės- 
ant jos, laukia. Dievas sugryž- 
darnas, pamatus ji, pa k hiu.su: 
“ko ezo atėjai? Juog pardavei 
savo duszia velniams, tai ten ir 
tavo vieta.“ — “Bu,vau — at
sake kalvis 
inleidžia.“ 
kyre jam vieta 
nuo savo sosto, ir kalvis atli
ko laimingas.

gė*kalvio grineziukes ir iszje- 
ke su tuo krėslu. Petras dar pa
gyvenęs i>aseno, ir sako 
paežiai: “ 
dekite man viską

sz i s sako:
pirti — ka tik spėjau per 1"il
ga su dviem visztūkais iszlys- 
tie, o kiti 'liko...
vėl tu
gavo, o jis sugryžo m savo
v v ne.

savo• tkaip asz mirsiu,, su-
in gntba: 

man kujus, reples. Pati jam mi
rus viską sudėjo. Jis-gi nuėjės 
in dangų praszes,“ prrtszes, 

— pakol nein-

f

“ O ta ponia 
visztukn paragaut nu- 

4 ■>.

18.

Ale tos szalies karalius pada
re isz aukso tokia plyta ir ap
garsino, jei kas tokia jau ply
ta pataikytu padarytie, tai tas 
gales vestie jo dailia dukterį 
ir bus karaliaus žentas: vienas 

— kitokia, vis 
netinka su karaliaus plyta. Ale 
ateina toks senukas pas ta 
kiaulini, sako: “ 
plyta pas karalių? 
eisiu, 
aukso, padaryti tokia brangia 

......"j “te
Nuėjo pas

33.
Vienas kalvis,

y > -

laro tokia, kitas

vardu Jokū
bas, turėjo labai nedora paezia: 
ji visa norimo, kodėl juodu]

Vienu syki su

___4 4

bet jie manes nc-

praszes, 
kad ji inloistu 
leido.IH'V JHJ IIHIllVn Ilv-

Tada Dievas paš
ei angųje toli

Tolinus bus.
norimo, 

teip vargsta? — 
piktumu liepia jinai savo vy
rui, idant jis jai būtinai pinigu • . > ** . t / z * •

PADEKAVONE.
'?iHi.u.':,c:.iu Antanas Ramanauskas

Lietuviszkas Graborius
34.

Buvo kalvis Petras, vedu ji
sai ir, 20 metu iszgyvenes su 
paezia, visiszkai nusigyveno 
kad nuturėjo nei ka

ar tu neini su 
?“ — Ka asz 

o ir kur asz gausiu tiek

a ožiu' laikraszti ir
S

t i, kuriom yra
ji aplaikau, tai 
pesezei dingsta, ^inau ka 
viso svieto atsitinka
liausiu ji skaityti pakol gyvas 
busiu.

Tcipgi turiu jums praneszti 
kad pas mus vaikszcziojo agen
tėlis isz “Townes Balso

vienkart 
zirdingai už geriausi* laikrasz- 

“ Saule
pristatytu. Sako: “nors duszia 
velniui parduok, o pinigai kad 
man butu, ir ganai“ Nežinoda
mas, 
kalve savo.
tinka ji velnias ir klausta: “ K 
teip nulindęs 
Jokūbas apsako
savo varga. Velniui ląbai pati
ko; jis tuojaus omo dereties su 
Jokubu: sutiko ant galo, kad 
jis, metams praslinkus, atsiims 
velniuką atimtį Jokūbo lu 
szia, užtat-gi

pasirodys 
sidiabriniai 

Liberty Peace

Tomis dienomis 
apyvartoje nauji 
doleriai vardu 
Dollar.

Tu 
milijonu ir norima 
placziausia paskleisti, kad jie 
galėtu užimti popieriniu bank- 
noeziu vieta.
sumaniusi popierinius pinigus 
panaikinti, nes ju spausdini- 

vyriausybei nepigiai atsi

J 9 

doleriu

i 4

padirbdinta 40 
juos kuo-

Vyriausybe yra [jis visas

mas 
eina.

Vieno dolerio popieriniu pi 
nigu vyriausybe kas menesis 
turi atspauzdinti po 48 milijo
nus dol. Nes tos banknotes su- 
plyszta ir susivelia, iszlaiko il- 
giiausia 8 menesius. Ju czysti- 
nimas ir neapsimoka. Senas 
banknotes keisti naujomis, 
spauzdinant kvis menesis po 48 
mil., tiesiog nepakeneziama.

keisti

GROMATA NUO KUNIGO 
ISZ LIETUVOS.

me

JJ. Malinskas isz AVehrum 
Pa., aplaike sekanezia gromata 
nuo kunigo V. Jurgilo, Meteliu 
klebono:

“Geras Juozuti! — Sveiki
nu jus ir jusu mltHa szeimyne- 
le: duok Dieve, jums ir szia- 

gyvenime laimingiausiai
gyventi ir ateinaneziame gar
bėje dangiszkojo džiaugtis per 
amžius!

Jusu laiszka gavau; aeziu už 
atminti! Siuncziu jums dovano 
le, kurios praszete.

Pas mus Lietuvoje szie metai 
yra prastesni: bulves supuvo, 
rugiai mažai 
mis sudygo; avižos daugiausiai 
menkos, suvis . neiszduoda. 
Žmones truputi nusiminė.. Die
vas truputi pradeda spausti už 
žmonių piktybes... 
nelaime Lietuvai,

bedievybe, 
tuokliavimas, tikėjimo daly
kuose apsileidimas; tik Dievas 
gali iszgialhet Lietuva; mels
kime be nustojimo Dievo ma
lones, kad ant Lietuvos žmo
nių susimylėtu, kad duotu vi
siems susipratimą ir prie Die
vo pagryžinia...“ Jei žmones ne
susipras ir vis Dieva rūstins, 
tai Dievas apleis ir Lietuva tu
rės žlugti.

Asz apie jus Lietuvius Ame- 
rikieczius, savo brolius, atme
nu visada Misziofee ir maldose: 
ir jus visada melskite Dievo 
malones man ir visai Lietuvai.

Su Dievu, 
Jusu dvasiszkas Tėvas, 

Kun. V. Jurgilas, 
Meteliu Klebonas.

bulves supuvo 
iszduoda, vieto-

isztvirkimas:

Didžiausia 
tai žmonių 

srir-r>

PAJESZKOJIMAI.

Jeszkome žinių apie Antana, 
Petrą, Pranciszkii ir Joną Pau
ža, paeina isz Marijampolės. 
Kiek metu atgal gyveno Cleve
land a pie linkėjo. Gimines Ąng- 
lijoi nori susineszti.

Lietuviu Biuras
For. Lang, Inf. Sendee, 

119 West 41st Si

(102
9

New York City.

plyta PSako senukas:
tau plyta — eik.“ 
karalių, sudėjo su karaliaus — 
viskas tinka!
gulėtu karaliaus žentu but, ale 
toji duktė isz tolo jo nenori — 

sulipęs pelais... Jau 
karalius savo žodi no nori mai- 

ji ir teip ne nori pa
jam davinėjo, kad jis

Jau jam pri-

nyt, tai 
st umt: 
atstotu nuo žentu, dvideszimts J ii
penkis ra u d o n u o s i u s, 
tol no atstojo, pakol gavo nuo 
karaliaus sziinta. Jis ne žiure- 
lamas ant to, kad 
badavo, ale kaip tik 
sziinta raudonųjų, tai — tuojau 
in miestą ir tol gere, pakol vis
ką pragėrė. Paskui jau jam vėl 
nera. Jkur dėtis-7:nuėjo pas 
kui’p^ijer gizeli. Tas kurpius 
klausę: “ 
biski siut?”: Sako: Pjau' biski 
galiu“... Ale isz vakaro tas ' * .M, I!

iiera'4'kur dėtis’*i'IWv"" .. ..

< 
ale JIS

jis pirma
gavo ta

na* o’ ką, ar jiiu moki

ka veikti, nuėjo kalvis in 
Arti kalves pas i-

< I

esi, Jokūbai’.’“ 
velniui visa

valgy ti.
Nesze jis tad savo duszia 
duoti velniui. Susitiki 

atimk mano duszia!“
Velnias tuojaus klausia: ka už 
ja nori?“ Petras atsako: “duo
nos netekau.“ — Tad velnias 
jam sako: “parėjės rasi duo-

sako: 4 4

par
vein i a 

duszia !
s

“. Kada 
visi mano ru- 

s ant 
ir nepa-

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Jokūbas, namon 
sugryžus, ras už pecziaus auk
so ir sidabro njaisza. Abudu 
perpjovė pirsztus ir pasira 
su kraujais.
namon s u g ryžos, 
aukso ir sidabro maisza. Jokit- 
biene-gi džiaugėsi 
syki ingijo pinigus.

sze
Ir rado Jokūbas, 

už pecziaus

9 kad not s

Viena karta/Jcalviui darbuo-

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo 
niausiu. Paruamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

paprascziauslu iki prakil-

ve«eliu,
9 9

“parėjės 
na, kur vis esti sudėta, 
do jis. Sako tad paežiai: “at- 
neszk duona.“ — “Nora“, at
sake susirupinusi žmonele. — 
“Rasi ten, kur vis esti 
ta,“
kojo jinai, rado ir atnesze. Val
gė juodu ir dar dvylika metu 
ta duona iszgyveno. Viena kar
ta atvažiavo prie ju Szv. Pet
ras su Ponu Dievu, ir sako jam 

‘ ‘ Pa kaustvk musu v
kumeliuke, kokeis nori gelaž- 
galeis, kokius turi, tais ir kau

na ko: 
auksu ir 
pakausto

Ir ra-

“ ko- 
užsiraszvti

sude-
tare jai tai Petras. Pajesz-

“Tėvynės 
nia priversdamas 
ta laikraszti, duodamas inaga- 
risziu rožaneziu bile tik užsi- 

i raszyti. Kas isz tokio laikrasz- 
czio kuris subankrutino ir nu-

.s CHAS. S. PARMLEY
Reel Estete Agent. Notary Pablie

Dievas:

. nesze vargingu darbininku tuk 
stanezius doleriu, ir dabar visi 
raudoje kad likos 
Del mus “Saule“ 
iniause ir geriauses 
visam 
No. 9171

4 4

Amerika*

apgautais, 
vra tinka- e 

laikrasztis

J. K. Pittston, Pa.

Jeigu norite pirkti ar parduoti name 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fornicziuB. automobilius Lt.

•Campas Catawissa ir Market St.
Mahan y.City, Pa.

(naziurinfa

I Lietuviszkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS*1

Tryainat Viiadot Sateikia Pahafriahaą.’
Neahridėklt ant riebaluotų mo»č!u, 

kuomet Jums budimi reikalingai lini- 
mentaa ! *

A Pat. Ofise.

jauties kalvoje?sunžo kas; jis . r -ii ■ . G. • . • . . •
1 ' " ‘

pasitikti,žiūrų žiuri, atjoja Po- iMt ♦ .. i * i , h* * •
I

■ga. Kaly is padalo* pad-
J lS7rhUKSUIv|
pa k n u st e Jpon o ■ 1) i e vo ž i r -

I Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pageibininko moterių.

Prieinamos prekes.

išzgirdo ka atvnžhiojant iszejo 
« . • • 4 • i I V W • . . • b

nas Dievas ir liepia5 pakailįįtyti
savo žirgą. Kaly is padaro’ pad-
kavas iffiiulfsįmiid Wlftifegau I :Mg,vnx;.1vn

® 1 J I lei/,* <i/*(<iy v.

ponais i r,sako:

Ale isz 1 
kurpius iszejo in jomai'ka su 
czeliuiais, o> jis... klauso: 
man rytoj,siut?”‘ 
mian 
siūk, 
pirmiau sznni, tai jis szu- 
niui sint czebatus! ‘Pilsihvo 25 

virvutes, 
tas kur

pius, pasakojo, kad geras, jo
ji s gerai par- 

i) asz ir gerai pasiu
vau batu — eiva, parodysiu 
sako gizelis. — 
pažiūrėsim.“ 
nesze jis visa virvute: tas kur
pius pamatęs, kad imt szunu 
kojų prisiūta, tas jam — su tai 
virvute ezebatu per galva! Jis 
pradėjo bėgt, 
užsikabino ant kaklo — isz- 
trauke isz to kurpiaus ranku ta 
virvute ir pabėgo, nuėjo in pa
giri. Važiuoja tokis ponas in 
giria medžiot su szunimis, žiu
ri, kad tas gizelis neszasi szu- 
nims ezebatu prisiuvęs, klau
sia: “kas ežia? 
nims czebatai;

szunis 
labai szunes greiti... 
nui patiko tas apsiavimas, 
mokėjo jam po kelis raudonuo
sius; tas nuėjo sau, o tas ponas 
apave tuos szunis czebatais — 
tie szunes tuojaus tuos czeba-, 
Uis estie ir tol tie szunes niekur 
neejo, pakol tuos czeba t us su
ede! Dar tas ponas siuntė ber
nus, ka(l vytu atimti pinigus, 
ale kur ji ras?... O tas gizelis su 
pinigais nuėjo in miestą ir vėl 
tolei gero, iki visus pragėrė;

Atėjo in viena 
dvara pas kumeezius apsinak
vojo, klausia jo: “kas tu per 
vienas?“ Sako: 
pei‘iu.” 
galėdavo visztukn iszsiperet; 
teip tie dvarokai prancūzo po
niai, kad toks meisteris atsira
do1; tuojaus jam liepe ateit, [galo negalėdamas rankos Isz- 
Tam atėjus, klausia: 
sybe, kad gali visztukus pe
rėti“ — “Galiu: ant syk Už
peri u pusfka rti viszt tik u. ’ ’ 
“Na o kur tu juos peresi?” 
44

‘ ‘ ka 
-t-“Ka pir- 

pamatysi, tai
9 9

Si o

/* ant to*
A nt rytoją uk j is pamate

tai jis szu-

poras ir suvere ant 
Vakare parvažiavo

markas buvo ir 
davės; 4 4

czebatais

9 9 
9

“Na, jau rytoj 
Ant rytojaus al

ta virvute jam

“ — “Tai szu- 
kad su szitais 

a paimi, tai 
“ Tam po- v uz-

iki 
pragerės eina.

“asz visztukus
O ta dvaro ponia ne-

“ar tei-

pasikarti viszt tik u.
. J t' 7 •;

Man reikia szilta pirti ir kad

st y k.“
“ pakausi y k 
sidabru.“ 
kiekvienam pagal noro. Juodu 
ir iszvažiavo.

O Szv. Petras 
man 

Kalvis I

616 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Tcleponas No. 149
Tai atėjo toks 
ar praszei ko

kios malones nuo Pono Dievo? 
nujtjjo | į^o norį nuo Dievo, tai dabai 

. tai uszpruszysi.

to, ir pakausto
ga. Ponas Dievas, nieko neigi- 

šeužinokcjes, i ■ ’":
l;l.,d I ir pranyk tui .iszpraszysi.” 

Susiprato tai kalvis Petras ir 
prasze Dievo, idant jam duotu 
toki krėslą, kad kas nors atsi
sėdės negalėtu atsikelti ir pra
sze nuo Dievo tokios
kad skinas nuo jos obelis nenu

renku

sakos ir nori nuo
.ii

'F®" ' m/*1 lt t I* 11 M |5 ' |l* tT į|f . ' *| -|j^

jam Fonas Dievas neuzmokejo, 
vejasi paskui ir sako: “Pone 
Dieve, kodėl teip padarei, asz 
teip brangoi pakauseziau tams
tos žirgą, o tamsta nei neužmo
kėjai. Teip ant žmonių barusi, 
kaip neužmoka, pats-gi pada-

“ Tada Dievas jo klausia: 
ko nori?“ — “Duok man te

ka i p kas atsi-

re i.
4 4

k i krėslą, kad,
sestu ant jo, negalėtu atsikel-

— *1 Ko
Noriu to-

9 > C 4

ti“ 
dauginus nori —

Ireg. S. V.

vimiomct buvo iwolbin^a frychiole. fte yra 
puikiausia ir (abuuMiat patikėtinas Uiti-

obeles,
mentas, kokį tik pinigai guli nupirkti, . 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vaU* *
balenkllo.

F. AD. RICHTER & CO

skintu, kad prisviltu.
r • «xiv-ri i <x

IM-114 So. 4th S».. Brooklyn. N.Y. (

O I

— prasze kalvis.
4 4

kios tarbos, kad kas ranka in-
9 9kiszes nugalėtu jos isztraul^ti.

-“Ko dauginus nori?“ - 
Noriu medžio su diemanto la

pais ir anksineis obuoleis.” — 
‘‘Dar ko nori?’’ — ‘‘Noriu to
kios kėdės, kad kaip atsises- 
cziau ant jos, nieks nugalėtu 
pajudinti.“*— “Gana jau -r- 
užbaige Dievas — viską turė
si.“ Ir nujojo tolinus.

Metams praslinkus, ;
ežia velnias savo viena velniu-Į Y 
ka, Jokūbo duszios pargaben-Į Jį

4 4

4

tu. Joknbas-gi turėjo savo kai- 
veje visas Dievo dovanas su-1 It 

“Sėsk, sako

Kolonijališkosios Dienos l!h 
Dienoje AVartiingtono ir Lafayetto; I Jp 
KoudulkoR ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojanėiu papročiu puikiom# \\\ 
ponioms ir gražini apsirėdė usicrm \\ 
\ ynuns papuošti savo galvas su g ra 
žjata bėrukais. Jei Aita« paprotys galio 
tų ligi Aiolf tai šiandien daugeliu 
įmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas 
Tačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

Rtiffles
Pleiskanų mirtinoji prlcSą, kuri#, jei 
Išteki juomi galvą kasdien per sa- 

vait$ ar deiimtj dienų ir vėlUuu tik rctkarčfaU sulig reikalo

r
I 11

7

valt^ ar deJHmtj dienų ir vėlUuu tik retkarčiaU sulig reikalo, gnHtai ap 
valia galvos odą nuo ftių erzinančių baltų lupynų; nieže j imas tuojau* 
pranykti ir plaukai tuojAus atgiun savo natūrali, normai j gražumą.
Kuftley galima gauti visow a pliekose po 65o, bonką, arba už 75e. prhluu 
člume pažtu tiekiai 15 dirbtuvės.

F. AD. RICHTER A CO., 104-114 So. 4thSt., Brooldy., N. Y.

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS <623,358.62

Mokame 8-czia procente ant 
<udėtu pinigu. Procente pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jut 
rurėtumet reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-Pres.
Job. E. FERGUSON, Kaaierfua.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
►

lUsiun-

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

vohnui, t
'« "'H • I

statytas.
ant tos kėdes, pakol asz arklius 
pakaustysiu. ’ ’
do; luktelėjo biski norėjo atsl-

- negali, pradėjo tampy-
— negali isztrukti,

Velnias atsiso-

kelti
ties“, — negali isztrukti, ant 
galo neszinas kede, net kalves 
kerte isznesze ir
pekla. — ateina tada kits vel
niukas reikalaudamas kalvio 
duszios. “Tuojaus, sako jam 
kalvis, tik pirm paduok man

sugrįžo in

Tuojaus, sako jam

viena vini isz tos tarbos mek 
Velnias inkiszosime sykiu.

ranka in tarbą — negali isz- 
traukti; tamposi, tamposi, ant

IJ

traukti nulėkė atgal in < pekla 
su tarba. Ateina treozias 
velniukas ir sako staezei ' kal
viui: ^lįinam, 
pekla, gana jau to apgaudinėji 
mo.” ‘M

nelauksiu, in

Apsirosze Jokūbas ir

X X 
i

Turime garbes sziuomi pranešati kad 
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

persikėle isz senos vietos 1707 S. Hoisted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

■-■T.n-i- r . - b

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 

’ . • I t |1 ... r , •! .

jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

pits mane niekas no ateitu per praszo velnio:“nuskink” nuo

f*.

T

639 W. 18th ST 
Telefonas: Canal 6417.

' : , ■ it iį. ■ 1'' • ' 1
♦

V

1
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Dept. 18
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Laidoja hunus Numirėliu pagal Nao-
• ausi a mad*. Pigi preke. Taipgi 

automobilius

II

▼iaokiemapristato 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, (to
dėl jeigu pirksiu POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nee ass galiu Jo
nis pigiau gerlaus parduoti negu kiti. 
<33-336 W. Centre St^ Mabanoy City

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

* » ....
Lietuviszkas Bankieriut 
ir Laivakorcziu Agentas

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAH ANO Y CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pa*~TWl<» 
automobilius del laidotuvin arlkam 
tintu, veoeiiju, pasiva*1 rfimo ir tX 
•20 Mahaaoy, City flm

filį'
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UŽGESO SVAJONES
(Apysakaite)

ir Vilkimos pa-Apsiniaukė
dange... Agute buvusi lyg sziol 
linksmute, su visais lygiai kal
bėjosi, pasilinksminimuose žai- 
džiusi, dabar vaikszcziojo nu
liūdusį, maža ka sznekejo, o 
dar mažiau juokėsi... Sumenko, 
iszblvszko. Atliko savo darba, 
atbėgus mergnieziu kambarė
liu atsisės ties szoniniu langu 
insmeigs akis rytu szalin, žiū
ros žiūros... pailsta akys, tai ap
sikniaubs, mastys.
Žiūrėk kada, ir žiba dvi 
ros, kai perlai akyse...

Visi ta atmaina pastebėjo.
Alatomai sloge kas 

siela. Bet kas—niekas
jo; klausiama nieko neatsaky
davo. Tik seseriai paklausus, 
Agute užraudo savo žydriąsias 
akutes nuleido žmnyn, szirdis 
pradėjo smarkiau szokineti 
krūtinėje*. Valandoje tylėjo, bet 
paskiau susijudinusi tarė:

— Asz mv... liu Vosilku Juo- F*

mastys...
asza-

Agutei 
nežino-

smarkiau

maž;

VU-
Agute toj 

Mylėjo visr 
juo la

8AULK I

/

za.
— Tai kodėl tu man pirmiau 

nesakei? Alanai, kad asz tave 
barsiu? Tai tik dorai mvlistos; 
ir Dievas dorai meilei padeda. 
Bet tik žiūrėk, kad butu dora!.

Agutes sesuo buvo suaugus 
mergina, gerai žinojo tas gyve
nimo valandas, kada tik
pauksztele — jau dega szirdi 
ir meile — kankini tad gimsti 
krūtinėj. Tai ir nebare sesers.

Agute prisipažino, kad meili 
jos szirduže kankina... Dabai 
taip lengva tai szirdužei, tavy 
turn didžiausias akmuo nuo jo: 
nukrito! Nors ta kankvne su * 
mažėjo, nes ka tik pati jaute 
pasako ir sesulei, tat jai rodosi 
kad ir ji padeda kentėti, mylė
ti, džiaugtis... bot meiles ugni: 
nesumažėjo — didinosi: 
grimzdo ir grimzdo 
meijes sukuriu,
szirdžia savo Juozeli...
blau, kad jaute ir jo meile.. 
Ir nemat(* ji nieko daugiau pa
saulyje, tik ji viena... 
nas — jai viskas. 
džiaugsmas,ir paguoda...

Vėl kilo karsztos 
in dangų, kad Dievas suteiktu 
jai Juozeli...

Nors vienas ir kitas geriau 
šiai atjauto ta tarpusavio mei 
h*, bet ne vienas mažiausio žo
delio apie tai neprasitarė.

įtaikąs bego. Ne vienas už
merkė amžinai akis — persis
kyrė su sziuo vargo pasauliu 
Daug daug gražiu gėlėliu pra
žydusios nuvyto, xlaug dau^ 
vandens upėmis nutekėjo in gi
liąsias juras, kol Juozas, vienr 
karta atėjės taruaieziu kamba
rėliu, rado Agute viena ir isz- 
reiszke, ka jo szirdis senai se
nai jauezia...

— Agute, — 
spausdamas jos ranka ir žiū
rėdamas in akis, tarytum norė
damas pirma laiko atsaku su
rasti — Žinai... asz tave mvJiu! 
Jei nori būti mano 
laime, sakyk, 
mylit..

Juozui žodžiai nutruko... 
žigu te stovėjo, kai dvasios 

pagavime, nejautė, kas aplink 
darėsi, nieko daugiau neinate, 

“mvliu...*

Bet lupos ne

j r

Jis vie- 
ir laime, ir

maldom

tare szi rd ingai

gyvenimo 
ar ir tu mane

I

I

*W* .y*

č y 
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ISZBARSTE JOJO PELENUS ANT MARIU.

i, 
I

d . / ’ ■

i

tik ji... Norėjo tarti: 
myliu... myliu...”

Tik po valandėlei 
tarė tyliai “Žinai ir tu, Juoze
li, mane”...

* 8
Užtekėjo raudonoji saulute 

ankstu ryteli, bore dideli dide
li pluoszta aukso spinduliu pa
sauliui — praszvito; krisztali- 
niai rasos laszeliai lenke žolių 
galveles žemyn... Džiaugėsi pa
saulis...

Agute gyveno pas savo uosz- 
vius mažame, skurdžiame kam
barėlyje, bet ji nemato to skur
do — ji pridengė josios Juoze
lis. Dabar abu laime kvėpavo.. 
Jautęsi laimingiausiais pasau
lyje; žiurėjo ji szviesiomis aki
mis. Agute pamilo savo Juoze
li dar labiau. Jai rodosi — be 
jo negalotti pasaulyje gyventi...

prasivėrė.

.*

'.V-v'Vs.*

11

Priesz. mirti admirolas Sir Percy Scott, garsus Angliszkas 
kareix is, paliko testamente paliepima, idant jojo kunasude- 
gyt u <> peh'nus iszbarstyt u ant mariu. Paveikslas parodo isz- 
pildyma jojo paskutinio noro. Laivas iszplauke 20 myliu nuo 

ir iszbarsle pelenus ant keturiu veju.Portsinoutlu Anglijos

Agute iszsi- 
tartum kelis metus ne- ris.

<r

.Jis pareis dirbės, 
ilgusi, <Y
maeziusi, sveikina, 
džiaugiasi...

Bet... kaip giedria 
diena po dideliu kaitru

■. _ y- _

KŪDIKIO MALDA.
I

“Alkūnes Szmeras”

budo, kai jis sugirgždino du- 
Sudeja- 
- perbe-

Klauso sustojęs.
lamoneja, vo kas... (Tai serga ji ?

go per galva baisi mintis. Puo
lėsi prie Agutes lovos, budina 

Agute, ar tu scr-
vasaros

”Agute,

“Mano motina mane prike
lia, paežiu užkuria ir pusry- 

mane isz- 
—- kalbėjo

užkuria ir 
ežius pagamina 
sinnezia in darba,’7 — 
man jaunas vaikinas.

“Paskui ji prikelia mano tę
va; duoda jam pusrydzius ir ji 
iszsiunczia in darba. Kaip tęva 
iszloidžia, ji duoda kitiems vai
kams pusryczius ir juos isz- 
siunezia in mokslainiu. Jįjį ir 
mažiauses vaikas, turi pusry
czius paskiausia.”

Kiek metu t tiri mažiauses 
vaikas?” — asz užklausiau.

O, ji kmiia dvieju metu ir jiji 
kalbėt i, 

teip kaip ir mes suaugusieji. 
Asz gaunu 
ant sau va i tęs 
penkis ant dienos.

‘‘O kiek tavo motina gauna? 
Motina? O, ji niekam nedirba. 
Bet asz mislinau kad tu dabar 
sakei kad ji dirba už jus visus? 
Teip, už mus ji dirba bet už 
savo darba neaplaiko jokio už- 
mokesezio. —E. B.

ir

l 4

4 i 

gali vaikszcziotie. ir

septynis dolerius
o tėvas aplaiko

Kada asz buvau maža mer
gaite, ir kartais mano darbas 
buvo sunkus, mano motipa kaL 
bodavo: “vartok 
“alkūnes szniero” 
tu galėsi pkdaryti kaip aszMa
ra u.

Kiek kartu tas-sakymas man 
skambėjo ausise? Tas žodis 
reiszkia narsumo, atnaujinimo 
pajėgu ir drūtuma kad gerai 
darvti savo darba.

‘‘Alkūnes szniero” — koks 
negražus sakymas, bet kaip jis 
yra reikalingas kožnai mote
rie ? (lai ji ne graži ar mokyta, 
bei jai reike žinoti kaip dirbt, 

‘‘alk įmes szmero ’ ’ 
vis prigelbsli žmogui apsieiti 

' su‘neiižleklinai pinigu, ir kar
tais aplaiko gera užmokesti. 
Tas žodis reiszkia daug mano 
motinai, ba asz nežinojau idant 
kita kokia ypatų galėtu teip 
sunkei dirbti ir būti teip mei
linga kaip mano motina.

— E. B.

užtektinai 
dukrele, ir

3 i

Užtek tinai

afsi-1 ja: 
randa ant dangaus vienas kitas j gi t... 

juodas debesėlis, paskiau ir di- 
sii lietu-

perkuni jomis
taip ir ant jos gyvenimo skais- ^diinai prataro, 
cziosios saulutes . atsirado dė
miu...

Szit, Juozą kariuomenėn Juk asz gyvas!... Tu sergi?!... 
szaukia... ir skiriasi dvi mylin- 
cziosi szirdi per
aszaras. Juk karas... 
ž i n a i ne besu gry sz!...

delis didelis debesys 
mi, griausmais,

Agute praplesze akis, pažino 
mėnesienoj Juosti ir nusigando.

— Dvasia matau! — vos gir-

kas t au T

J uoza

skausmus ir 
Gal am-

palydi keliu... Atsisveikino... Ir
seka Juozą aszarotom akimis 
in miglota toli;
nyksta jis
amžinai liko atmintyje:
eina Juozelis liūdnas... nusimi

pa galia u isz 
isz akiu, tik vaizdas 

sztai
Juozelis liūdnas., 

mines... jau nyksta...
Agu t e k u k c z i od a m n

pagarbintas...
- pagarbino se- 

moteriszke, iiiėjusi Viisil-

— Agute, Agute,
i Ar gi tu manės jau nOpažinsti ?

{

DVASE PACZIOS NEDUODA
RAMYBES KALVIUI IR 

ANTRAI PAOZIAI.

i
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Pennsylvanijoi in viena apy
garda pribuvo asilas, 

Badai didelei mokytas, 
Ir tasai krepszelninkas,

Ka i p sk u d u r n i n k a s, 
Lietuvius suvadino.

Ba apsigarsino,
‘ ‘ spy ežius ’ ’ lai k ys,

Moksliszkus daigius apsakys.
Nugi k a jis pasakė ’ 

Apie dvasi’szkus sake, 
Ant szventuju ir Dievo lojo. 

Bjauriausia aplojo.

Jog

Tai ne dyvai, kad ir szuniszkai, . • 1 1 I* t • v
m

Miestelije Maleszy 
c uosi a, gyventojai yra labai iii 
Imugyt i nepaprastu aisitikimu. 
I’ame mieslelijc apsigyveno ge
ras kalvis, apsivedė su vietiniu 
mergaite su kuria gyveno mei
lėje per koki tai laika, ]Kikol 
vėluos nepagunde kalvi ir ne 

su kita inoteria. 
pati nesze sunku 

kryžių turėdama pekliszka gy- 
venima su vvru. 
vyras pasielgdavo 
bjanroi visokois budais. Visas 
kaimas, ypatingai moteres, gai 
lejosi nelaimingos kalvienes, 

'kuri nuo didelio rnpcsczio ap

Braga. -

susipažino 
Pirmutine

kita

su mot oria

i
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sirgo mirdama kelis 
adgal. Prie
\o idant nubaustu josios vyra, 
vėlindama jam kaniiosuiikiau- 
sio gyvenimo už padaryta jai 
skriauda. Po miiezei pirmos 
paezios kalvis miaukdamas il
gai apMvede su savo antra my- 
lema.

menesius 
z mirti melde l)ie-

..L

I
I

I*

Bile tik moksliszkai, 
Juk dabar supuvusiu kiauszn 

no šio k a s.
Jeigu in kur atsivilks rokis 

beibokas, 
Ant tokios prakalbos užteks, 
Jeigu kožnas po kiausza ar

si nosz, 
Tegul loki smirdailais apmestu 

Kad ant ilgo aptemptu, 
Tegul tok is kalbėti publikai 

nebandytu, 
Geriau kad savo snuki šu

va 1d v t u.
Lietuvei turi ja\i susiprasti, 
Ant tokiu rakalin nepaisyti, 
Pamokslu tokiu neklausyti, 
Krepszelninkus ant plynių 

iszvaryt i.
* *

Ar žinote vyrnezei, jog povas, 
Pauksztelis ne kas, 

Gražus, puiki uodega, 
Bet kada iszsižioja tai gana, 
(t kiek mes czion panasziu 

povu turime, 
Kožnoje apygardoje matyt 

galime,
O ir su bruslotais, 

Baltais,
(J puikybe, 

Kvaila mandrybe. 
Lupas patempia,

Kaklus isztompia, 
Kaip nebylei tyli, 

Ba kalbėt iszmintingai negali. 
Tokiu povu czidn nestokas, 

Bile beibokas, 
Vyro neatstoja, 

Povu greit pastoja, 
Jau geriau žvirbliu būti 

Žvirbliszkai czirpyti, 
Savo tikras plunksnas dėvėti 

Ant povu nežiūrėti. 
Žinau apie miestą Paryžių 
Ir ten nepadaro isz avižų 

ryžiu, 
Panaszei ir povas bus be

♦ garbes, 
Jeigu puikaus balso neturės. 
Paliksiu apie tai ant kito 

karto, 
Ba neturiu žodžiu ant žerto. 

Asz ir manau kad povu busiu, 
Kaip savo panosia nuskusiu, . 
Tada ponaieziu apsiszaukshi 
Nosi augsztyn riost galėsiu, 
O ir balta kalnieriu turėsiu, 

Kaip povas iszrodysiu.

*
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Keli menesiai praėjo mal- 
szei, kad .sztai tūla vakara ka
da ponas kalvis sugryžinejo su 
dviems gizeleis isz artimos 
karezemos iszgirdo kalvoje pla
kimą kuju ant priekalo. Isz 
pradžių nenorėjo tikėti savo 
ausimi. Miegkambari kalvis 
užtiko apalpusiu paezia kuria 
vos atgaivino, o kuri jam pasa
kė, jog jai pasirodo mirusi jojo 
pati, su balta szlebia, paleistais 
plaukais su sudėtoms rankomis 
ant krutinės. Kalvis stengėsi 
apmalszyti paezia,
mus, jog tai gal tik sapnas. Ka
da isz ryto nuėjo in kalve, rado 
viską iszmetyta ir neparedkia. 
Ateinanczia nakti kada kalvis 
sugryžinejo isz karezemos pats 
mate savo nebaszninke mote
rių. Apie tai greitai žine pa
sklydo po visa aplinkinia; žmo
nis kalve praminė “Dvasiu 
Kalve.”
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— Tai tu 
szove tavęs!

Gal
Agute ji mudviem skirtis... 

m erke akis
Juozas pūole ant 

lova griaudžiai 
4 4
dus vaitojimas visus iszbudino. 
Sukilo. Žiuri visi nusigando — 
vyriszkis apsikniaubęs pas lo
va verkia...

Juozai, ar tai tu ežia? — 
liūdnai paklausė tėvas.

Jis pakele galva.
Tote kas Agutei yra?
— Tu gyvas?
— Kodėl? Agute ir jus klau

siat, ar asz gyvas. Kas ežia to
kio v ra ?

— Mums pasakė, kad tu bė
gai isz kariuomenes 
perszove; mes visi nusiminime, 
o Agute nuo tos dienos vaiksz- 
ežiojo rankas 
galvos ir verkei 
Dievuliau, mano

Paskiau iszejo pas 
ir ten tik verke... 

Gryždama namo nuszalo; parė
jo, kaip gule,
Žmones pas mus sziltine serga, 
gal ir ji...

— Asz gyvas... 
A glite..

Vėl paskandino galva pagal
voję,.
rojo isz akiu...

Iszaugo rytas.
Agute ka tik

Pirmiau žydrutis jos veidelis
3 

pajuodo, žyd-

ant amžių.

Grvžta
namo...

Ir vėl aszaros, nuliūdimas... 
vilt is,..

Tegul bus 
Jėzus Kristus- 
n y va
ku kambarin. Sustojo pas du
ris. Jos veide kaž—kas ypatin
ga slėpėsi.

— Ant amžių, 
praszom areziau — atsake se
nis Vosilka. — Na, kas girdėt, 
kurna, rodos buvai miestelyje!

Buvau, kur busi nebususi. 
bet... naujiena, tai naujiena at- 
nt'sziau... Tik nenusigąskit!

Visi sužiuro isztempe akis; 
Agutei smilktelėjo per szirdi. 
ar tik ne jos Juozeliui kas bai
saus atsitiko? Stovėjo nutirpu
si, lauke kokia naujiena pasa
kys; tos kelios sekundos tylios
— jai metai.

— Kokia naujiena girdėjai ?
— lyg su baime klausė ir senis.

Senoji žmonele dirstelėjo in 
Agute liūdnomis akimis.

— Ka gera girdėsi? Einu per 
miesteli namo,
jautai ir sznekasi:
Juozą Vosilku perszove bėgant

Kitas klau-
“ Nežinau, 

ir asz taip girdėjau žinom 
bant”
Daugiau negirdėjau — nuėjau.

— Ka?.. Alus Juozą perszo- 
isztompes 

akis, tartum perkūno 
din tas, kalbėjo senis
— nejaugi jis bego ?

— Taip, taip, 
jus Juozą ne milicijantai szne- 
kejo: sake isz Vilkunes...

stovi du miliei- 
‘ ‘Gi rdejau

>>
\r teisybe?”

isz kariuomenes.
šia; “7

‘s kai
pirmasis bamtelejo.

ve ? — dar labiau
i szgaz- 

Vosilka.

kumuti, apie

užlaužusi

Dievu-

Pakilo dūsavimai, aimanavi- 
vai Vosilku szeimynoje. Agu
te kai stovėjo, taip ir liko, tik 

rankas ant galvos, 
kartojo ta viena dejone, pilna
giliausio nusiminimo: “ 
liau, Dievulėliau, mano Juozeli 
perszove”...

Ir vėl aszaros, nusiminimas..
* *

Graži rudens naktis. Žvaigž
dutes mirguliuoja 
dangaus erdvėje. Teka raudo
nas, kai kraujas menulis. Visur 
tylu... tylu...

Girgžt atsidaro Vosilku du
rys — inejo kambarin Juozas. 
Bailiai apsižvalgo. Visi miega, 
net knarkia, niekas nei nepa

gU...

gv’A-as?... Neper- 
, Asz sunkiai ser- 

jau amžinai reikės
— Vėl už-

užmigo.
keliu pas 

verkdamas:
Agute, Agute”... Tas griau-

szove”... 
savo tėvus;

j

tvirtinda-
i

ir tave

užsidėjusi ant 
‘‘Dievuliau, 
Juozeli por-

tai ir dabar...

bet mano

o griaudžios aszaros by-

gyva gulėjo.
3 

kaidabar buvo iszblyszkes 
drobe, paakiai,
riosios akutes inpuolusios gi
liai, vos spinksi — tai gestan- 
czios gyvybes ženklas... Lapu
kes, kurios dar nesenai laime 
szypsojosi, dabar pasmėlusios 
prasivėrusios....# «

Ketvirtadienio ryta liūdnas 
varpu gaubimas 
dan-gaus, dan-gaus

berybeju

dangaus 
skelbė

i 4

3 3

pasauliui, kad jau vienas jau
nystes žiedas, vos prasketes la
pelius, nukrito... Ir skrido liūd
nasis “dangaus” toli toli per 
tamsiuosius miszkus, per pla- 
cziuosins laukus... Atsimusze 
upelio skardyje... Ir upelis liud 
nai pliuszkeno... — risdamasis 
per akmenėlius, tyrasis van
denėlis kartojo:“ Užgeso jau
na gyvybe — užgeso jos svajo
nes”... ■ '

3

:: GALAS ::

SZVENCZIAUSIO3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Visas pilnks aprassymas apie
Gyvenimą Sxv. Merijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prisiuntimu tiktai 25c. 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
mąhamoy ęmr/ pa *J

DIDZIAUSES VANDENTRAUKIS ANT SVIETO, 
bus užbaigtas didžiausesDiena 1 Gegužio 1925 mete, 

vandentraukis ant svieto, kuris yra 29 mylės ilgio nuo Great 
Falls, Md. in Washington, D. C. Per pa i pas galėtu važiuoti di
delis t rokas, nes paipos turi po 10 pėdu aplinkui ir 150 pėdu 
ilgio.

Užsimoka Garsintis 
Laikrasztijc.

man pasakyti, 
j garsvt i ir rėkt i. Į

kad užsimoka

Motinos garsi ii imas

praminė

Nesenei pribuvo iisz Pragos 
in miesteli tyrinėtojas dvasiu 
ir hipnotistas, kuris apreiszke 
kalviui buk jisai apmalszys 
dvase nes tai jojo užsiėmimas. 
Tyrinėtojas užsidarė kalvoje, 
po tam davėsi girdėt daužymai 
kuju in priekalą ir visoki bal
sai. Kada ant rytojaus kalvis 
atidarė kalve, rado tyrinėtoja 
negyva gulint ant grindų. Dak 
tarai nutarė buk jisai įniro 
nuo smegenų paralyžaus, bet 
gyventojai miestelio buvo ki-

f
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Nereikia mokyto profeso
riaus idant pasakytu ka reisz
kia tas kasdieninis priežodis: 
“užsimoka garsintis.” Mes 
matome jo iszsipildima kožno- 
je dalyje svieto.

Kožnas geras ir pasekmingas 
biznierius žino ta: jog dideles 
krautuves ir fabrikai iszmoka 
tukstanezius doleriu ant garsi
nimo savo ta voro. Yra žinoma 
kad in viena meta Wrigley 
Gum dirbtuve iszmokejo $1,- 
00,000 ant apgarsinimu, 
tėvas žino verto garsinimo. 
Asz atsimenu 'kaip jis viena 
karta sake mano broliams: 
“.Vaikai

mano

** 4

ir v ra 
geras ir teisingas skelbti tuos 

užsimoka garsintie. ’ ’ 
tingi dirbti 

Vaikai, jeigu jus 
’ savo darbo greieziau nepabaig

tai negausite pietų. Gran- 
pamatysite ka 

Tada vai- 
greitumu dirba, kad

žodžius: ”
Kada josxvaikai 
tai ji sako: i 4

J

tokios nuomones. Žmonis lenko 
isz tolo “Dvasiu Kalve” nes 
daužymai kuju vis nepaliauje. 
Antra mote re apleido kalvi.

Dvasiu Kalve 1

Mano

paimkite popiera ir 
alaveli ir žiūrėkite katras isz 

jalesite iszmislyt geriausia 
būda kaip apgarsyti apie musu 
miltus. Alano mažiauses brole
lis tuojaus norėjo < žinoti, kam 
reikėjo dėti ta in laikraszti? 
Tėvas atsiliepc:

jus O‘

šit, 
dy sites, kaip 
asz turiu ant piet.
,<ai su 
gautu pavalgyt tu geru pietų.

Todėl yra matoma, kad isz 
visokiu darbu ir užsiėmimu vi

gą rsy t is 
atnesza dideli 

-E.B.

sados “ užsimoka 
locnininkui tas 
pelną.

3 3

3 3 
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APIE ŽENKLUS MOTERYSTES.
— Kas pQ veseilei tuojaus 

buna? — Ęrgelei pribima.
— Ka meili paežiule pada

ryti gali 
tyti.

& Pinigus iszkrapsz-

Kas buna priežaste, jog 
moterystėje atszali ? -1 Ugi pa
ti.

bėdos? — Niekados.
* •— Ar vyras pasilikias nasz- 

Nieka-

“sūneli, atej- 
teje tu pats žinosi arba supra
si, kiek biznio mažas garsini
mas atnesza.”

Asz teipgi ir atsimenu, kaip 
.vienas vaikas prasikalto ir jo 
motina ji subarė. Ji turėjo ma
ža lengva ryksztele, bet pakol 
da jam neuždavė kelis ypus, 
tas vaikas vartojo savo plau- 
czius kuriuos jam Dievas davė? meile/meile atiduoda? 
Po tam atsitikimui asz erzinau 
ji ir kartu užklausiau ar tas 

i'rt»' ■ i1 A ■ —. * .j. ii

Ar gerai būti vyru nuo

alesi kati įr norėsi.
Kada moteres myli vyra

— Katra turi vyra plika. 
Katra pati in savo vyra 
‘Guano, brangus? — To

kia turi ragus.
— Kada terp poros buna 

sutikimas? - 
persiskyrimas

<r

kita ?

sako: mano, brangus ?

Kada užstoja

<.,wi im»n*»

liu nubusta visada ?
da.

— Apie ka kožnas turi ži
noti? — Kad apsipaeziuoti.

Ar, moteres tikrai
1' m »■ «n«

u z 
No 3

tiktai vis nuduoda.
— Katros mote re s savo sįy-

mpszimas buvo teip skaudus, ra garbavoja? — Katrie pinigu 
“Ne,” jis atsilįepe, “bet kaip rieszkadavoja.

Ar visada apie paeziaasz rėkiu, tai mano motina su
stoja.” Arba kitaip, norėjo jis 

' ■ ■ a ■■ ■
tupinės!?'

<4

Ne visada brolyti;
i.

.

MOKYKLOJE.

- Daraktorių: — Na pradekite 
giedot: .

“Ketvirta diena isz numiru
siu prisikėlė...

Vdikai paszauke: —Vdikai paszauke: — Donas 
profesoriau, ne ketvirta tiktai 
treczia diena.

D./— Na jau tylėkite, tylėki
te, dpi© tiiena ne eina, tiktai

ii
Na" jau 'tylėkit©; tylėki-

• . J i A.' . • V ■ •

giedokite.
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Sžis In dusu kuuigaiksztis 
v ra parodytas (?) tikrai kara- 
liszkai, nes jojo rubai (jeigu 
teip galima pavady t szifa pa
veda) susideda vien isz brangiu 
žemeziugu ir aukso. Ant nese
kei laikyto apvaikszcžiojpno 
Madras, Indijai, “jojo szviesy-
be” pasirodo padonams pirma 
’karta.
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ŽINIOS VIETINES.

■ f I
— Girdot kad p. St. Gegu

žis truputi sveikesnis po opera- 
atsibuvo Filadelfi-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Isz Lietuvos. SIERATELIO GYVENIMAS.
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— Jonas, sūnūs p. .Juozo 
Rudžio, saluninko ant XV. Ma
hanoy Avė. pribuvo ant vaka- « w • 1 •

/

Scranton, Pa. — Kas tok i s 
užklupo ant Tamosziaus Picz- 
kinio, 205 Lylert uly., Jessupo, 

peiliu

Jonas prigulieiju pas tėvus.
prie Dėdės Šamo flotos ir ran
dasi ant laivo New York, kuris 
atplaukė in Norfolk, Virginia, 
tomis dienomis.

— A. a. Petro Navicko lai
dotuves kurios atsibuvo szi ry
la, buvo iszkilmingos. Daugelis 
p a ž
X* i i
11* »t II 5

4

žystamu ir giminiu dalyba- 
laidotuvosia. Kūnas palak

ant senu kapiniu.
Edvardas, 13 metu se

nimo sūnūs Stanislovo Kubi
liaus, likos iszvežtas in Shamo- 
ku ligonbuti ant operacijos.

— Juozas Kaspvra viržius, 
48 S. Eight uli., likos sužeistas 
Park Place kasyklosia. per nu
puolimą augliu.

— Tegul sesuo Amileviczie-
nes ateina in redakcijos ofisą, 
nes jai prisiunsta gromata nuo 
josios giminaiezio isz Detroito

LINKSMAS BALIUS!
f

Rengia 
Sunu.

Laisves

kuri mirtinai sužeidė 
jog net viduriai likos subady
ti. Likos tuojaus nuvežtas in 
ligonbutia.

>

Fairhope, Alabama. — Nuo 
keliolikos metu czionais 
gyveno ant fanuos 
Normantas, kuris 
pasisekimu auginime
paukszcziu. Fermeris Adomas 
Benikas vra kitas musu tautie
tis kuris pasekmingai 
riauje.

np.si- 
Vincentns 
turi dideli 

visokiu

farme-
Sziam valstije Alaba- 

moH randasi t iktai .dvyleka Lie 
gyvena 

Ponas 
patarė

tuviu isz kuriu szeszi 
aplinkui. Birmingham. 
Normantas ir Benikas 
ir kitimus Lietuviams czionais 
apsigy venti.

LIETUVISZKAS KONSULIS 
PAJESZKO SEKANCZIU:

AMERIKIETIS APGAUTAS, 
PASILIKO BE CENTO.
Rokiszkis. — Amerikonas

Barbauckas, atvažiavęs isza t \’ažia ves 
Amerikos nusipirko Rokiszky- 
je puikius namus, 
davės, pirko 30 h. 
pirkimo popierių
Dabar B. nuo žemoji pavarė, ir 
vat isz turtingo,
Tai pamokinimas visiems bro
liams amerikonams, kad apsi
žiūrėtu su popieriais.
NUŽUDYTAS KUNIGAS.
Traku apskrity (lenku oku- 

puotoj Lietuvos daly) nežino
mu piktadariu nužudytas kum 
Baneviczius.

Klebonija apipleszta. Bažny- 
czi oje sz v < * n 1 e n y b o s 
108.

Vienas piktadaris 
ir pavestas karo lauko teismui. 
Dvejetas kitu slapstosi giriose.

Namus par- 
žomeš, bet 

nepadaro.

liko elgeta.

iszniekin-

suimtas

keloapszviete
Juozukas stovėdamas už

Nedora moezeka iszvare ma
ža Juozuką, laukan. Vaikiukas 
buvo vionmarszkinis. Menulis 

mažiuleliui. 
grin-

czios grnudžei verku ir szauke: 
“Motinėlė, mano mieliause 
motinėlė - - - - Bet motinėlė ton 

‘augsztai, kur menulis szviete, 
augsztai - - -

Motinėlių, 
b rangi aušo. -------

Juozukas eina’ir eina 
damas Motinėlių.
grinezios ne bažnytinio boksz- 
to.

Priėjo prie ežero ir

mano

motinėlių J mano

szauk-
Jau nemato

9

žiurėjo 
kaip mažos žuvytes po ji plau
ki nėjo. Sieke su rankute idant 
pagaut viena isz sidabriniu žu- 
vyeziu, bet tosios nuo jojo 
pabėgo pasislėpdamos ant dug-

nuo

St..
Pradžia 6

Draugyste
Invyks Petnyczioj, 26, 

Gruodžio (Dec.) 1924, antra 
diena Kalėdų. J. Aidukaiczio 
Sales, 1139 E. Mahanoy 
Mahanoy City, Pa.,
vai. vakare. Szitas balius invy
ks pirmas po advento, užtad 
bus visiems malonu pasilinks- 
myti ir pasiszokti.
Imliaus griesz puikiausia lietu-
viska orkestrą. Užkvieczia vi
sus Draug. L. S. Komitetas.
Inžanga X7yrams 50c, Moterims 
ir Merginoms 25c. (D.25)

Ant szio

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 XV. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
4p2 W. Pine St., su buezerne ir 

\Tiskas persiduos
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera,
4Q1 XV. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pa.
PAJE8ZK0JIMAS.

garadžius.

1 ) Borl keviezaite-Boguszie- 
ne-Panl. Atvyko Amerikon ro
dos 1907 metais ir gyveno 
Amsterdam, N. Y.

2) Liut kauskas, Vincas (Wil
liam), atxykes 
metais ir 
Barre, Pa..
ton St.

3) A’orona viezius, Ambrozie- 
jus, atvykęs Amerikon 1909 m., 
ir gyvenęs po 
312 N. \\’ater St. Brooklyn, N. 
Y.

4) Sarapinas, Juozas, atvykęs 
Amerikon 1912 m. ir gyvenęs 
Shenandoah, Pa.

5) St romilaite-Jariene, at vy
kusi Amerikon priesz 17 metu. 
Gyvenusi po antraszu 248 Con
gress Ave., New Haven, Conn. 
Rodos buvo 
Harris.

6) Stromila, Adomas, atvykę 
Amerikon 1913 metais 
po antraszu 63 
Haven, Conn.

I‘ajeszkomimnš Iurima 
bin žinių, todėl jie patys, arba 

apie juos žinantis praszo- 
sziuo antraszu:

Lithuanian (’onsulate,
38 Park Row 

New York (’ity, N. Y.

i;i d.

ir

Amerikon 1910 
gyvenęs Wilkes- 
656 E. Northamp-

sziuo antraszu:

pasivadinę 'Pony

.‘S 
gyvenos 

York Si., New

s va r-

u z ga šPajeszkau moteries 
pndine, katra galėtu prižiūrėti 
įtuba, ir mano du vaikuczius: 
mergaite 9 metu, vaikutis 5 me- 

guodota ir ap- 
nno jos moH b 

r u

4 u
a u, a r ha

: u. už ka butu
keta paskirta
u.

l oipo-gi tiktu, jaigu atsiras- 
senvva pora ženotu be vai

su paaugusiais vai
kais, galėtu aplaikytie už pri
žiūrėjimą vaikucziu st ubą, szi- 
luma ir szviesa už dvka.

Terpo-gi duodu užtikrinimą 
ant szesziu metu gyventi pakol 
mergaite paaugs in metus. Stu- 
bos yra mano locnos. Meldžiu 
atsiszaukite tuojaus ant adre
so: (t.103

jimas Pavlavicziu.s, 
108 XV. South St 
Mahanoy City, Pa.

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

• f

Pas mane rasite visokiu naminiu 
aaigtu, kaipo tai fornycziu, geležiniu 
ir elektrikiniu daigtu, karpetu ir kli- 
jonku, teipgi visokiu kitokiu daigtu 
ka dabar priesz kalėdas galite pirkti 
už specialiezkas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigtus. 
Atsilankykite in mano sztora o patis 
persitikrinsite kad pas mane galite 
viaka pigiau pirkti negu kitur.

L. WASCH (VaazkievicziaJ 
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS"

r reikalingi
Ir t.t. Paikiair apdaryta minkastah 

> ekwriaala apdarais, auksuoti krautai. 
* Praka prisiuatlma tiktai $1.50.

maldos, Litanijos,

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

•»

kas 
ma atsilii‘pti

1

PADEKAVONE.

li ra n gus re-

SLAVIŲ KRAUJO ESAMA 
KARSZTO.

Vilnius. — Szio men.
Vilniuje butą tokio atsitikimo.
Musu skaitytojai jau žino, kad 

tam tikra 
patai kuoja 

lenkams ir varo akcija už tai,
kad gudai nesiskirtu nuo Leu- " ir

Vilniuje susidarė 
gudu taryba, kuri

kijos. Žinoma taip pat, kad gu
du tarpe yra ir kitokiu pažiū
ru, kuriu "szalininkai 
skaitlingesni. Lenku orientaci
jos lenkai daugiausia 
būro apie gudu klubą.

Taigi sz. men. 13 d. 11 vai. 
nakti. jaunuomenes būrys apie 
50 žmonių ginkluotu lazdomis 
ir net revolveriais puolė klubą 
insiverže vidun ir emc visa 
daužyti ir.laužyti. O kai pasi 
painiu jo klubo szeimyninkai, 
tai ir juos kai-kuriuos 
Ir tik policija paszaukus 
testantai ome bėgioti, 
be nedeszimti ju sueini*, 
kiszkuju ” 
(“ilram.
jog tai buvę padaryta Minskui 
insakius.

SziaiĮ) ar taip imsime, bet 
karszcziuotis” taip 

ui slavini temoka: kad jau ne
kęsti tai bent ligi galui.

gudu 
Holas”)

4 i

vra net

vra sii-

apkūlė.
‘ ‘ pro-

1 aeziau
“ Len

ki ik raszt is 
aiszkina,

irali vie-

Skaitykite “Saule
❖ ❖ ❖

K

!

H
v?

laukti Szventu

Dekavoju jum 
daktoriau už jusu smagu laik
raszti kuri aplaikau du kartu 
ant sanvaites. Vėlinu jums su-* 

Kalėdų ir lai
mingu Nauju Metu, lai Dievas 
jums padeda ir sveika užlaiko 
per ilgus metus. Man 
daug kartu brangesne 
angliszkas laikrasztis. Da kar
ta szirdingai: vėlinu jumis už 
teip puiku laikraszti ir vė
lindama viso gero, 
pagarba.
No. 11241. Mrs. D. K.

Detroit, Mich.

Saule
negu

laikraszti ir
Lieku su

kas Sereda,

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku,
Trejais Ekspreso Laivais

AQU1TANIA 
MAURETANIA

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

BERENGARIA

Musu ofisas Lietuvoje

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

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

2S Broadway

New York

no. ’
Sztai ant kitos puses ežero 

staigai pasirodė szviosa, o tojų 
szviesoje pasirodo jojo mylema 
motinėlė, kuri atsiliepė in Juo
zuką:

— Eik szen, pus mane
lemas vaikelį -------

— Eik, cik, szen, pas 
moti nei i a - - - -
s __ Pag Motinėlių! — -

I sztra ūke mažiu I e I i s
sustingusias rankeles ir i nėjo 
in ežerą.

Vanduo nunesze Juozuką iii
savo giluma, o baltoji lelijėlė žąsys, 3 antys, 3 kalakutai, 200

ANT PARDAVIMO.
, awiumi.i I   

Vyrai pasiskubinkite nes 
kas pirmesnis tas laimingesnis, 
jus gilukis laukia. Parsiduoda 
graži didele farma 105 akeriu

panišku binkite

m\y-1 geros žemes ir viskas gerai už-
' i -i • i • tiri •

savo

ji

s n v o

auga. Geri budinkai. Tik viena 
myle in miestą ir markele, ci- 
mentuoti kolei. Parsiduoda su 
Adskiiom kas tik 
raudasi, 
nflftfS, vežimais,

ant farmos 
su forniezeis, maszi- 

javais, gyvu
lei??, 4 arklei, 4 jauni verszei, 11 
karvių, 10 kiaulių, 1 bulius, 3

kuri augo ant kranto, visa so
il rebejo ir verke
sieratelio. Jiji tik viena verke 
jojo.

Ant rytojaus žmonis surado 
lavonu mažo Juozuko, 
vargingas sierai ūkas pas savo 
motinėlių. — F.

nelaimingo

Nuėjo

viszlti, 
pardavimo jog savininkas nori 
važiuoti greitam laike in Lietu
va ir parduos už visai pigia 
preke $6,300. Kas pri rodys 
kupeziu tas gaus $100 dovanu.

Frank Bartašzins
R.F.I). No. 4

50 karveliu. Priežastis

u z ’ 
Kas

Lehi JKValley Service
fe

V

T

h

77/'

v*

L
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u.

In Mahanoy [City Gyventojus

UDEDAM szirdinga aeziu visiems szioj ape- 
linkeje gyventojams, už ju kooperacija ir 

suszelpinejima Lehigh Valles geležinkelio, 
kuris teipgi stengėsi duoti kanuogeriausia 
patarnavima del visu žmonių. Tikimės jog su 
ateinaneziu 1925 metu panaszci stengsimės 
būti vieni kitiems paszialpoje visame ir vien 
kart vėlinamo laimingu ir pasekmingu Nauju 

"It I
Metu musu prieteliams, darbininkams ir gerai 
vėlinantiems.

I I

Lehigh Valley Railroad
CIlic Route of The Black Diamond

-<5*0^*

B A L LB AN D'M

Ulster, Pa.
' (t.104

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Uentre St. Atsi
szaukite in “Saules” ofisą.Saules

—11 X

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas • 
Visi linksmi!

*

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

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

BAMBINO yra kndikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus'

(PaAkelMman)

.4
1

DR. T. J. TAC1ELAUCKAS

Pirmutinis Lictuviszkns 
Dentistas Mahnnojui.

2-ra* Flora* Klino Namo 
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Itįgr’Kas dabar pirks baksa ar 
daugiaus szitu cigaru tai gaus 
gražu kalendorių del kito meto.

A merican 
Beauties 
Cigarai

IMI
k

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

•, ...mr-
______ rfll

i-f. ) (t“-""
Ir I

-i.

J. Penkunas
ST, CLAIR, PA
Bell Telefonas

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. IIODGENS
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY but kozna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare. ,

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS IIODGENS
Philadelphia Speciali»ta».

Užsieeneir Chroniszku Ligų.

Eikite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikotc nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti,: nedarykite tos klaidos ka kiti

f

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

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

ir f

*UR*

žiūrint į jį.

i

Paklausk

HIMINER

/

fl

“Ball-Band” 
Čevervkai. del

(?)

(s)

Paklauskit Seniausio 
Angliakasio Kasykloje
Jus negalit daug ka pasakyt apie gunuį 

Budas del pirkimo guminių čeve- 
rykų tai pareikalak vardu.

(Raudonos BolOs) Guminiai 
angliakasių turi gera varda 

del ilgo nešiojimo per daugelį metų.
bile kasyklos darbininko kuris 

nešioja juos jis jums pasakys kad jie t virt i, 
drūti ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit.
Žiūrėkit del Raudonos Roles, 
k vieno Če very ko ir Čebato.
Lopac ir H i miner čionao parodo yra padirbti 
del sunkaus darbo kasyklose. J uos galite gauti 
baltus, raudonus arba juodus stori drūti pus
padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
4G0 Water Street Mishawaka. Ind.

Nam ai kurio užmoka milijonais už rūšį

įjUSU GIMINES IR JUSU > 
> DRAUGAI LIETUVOJE S 
i LAUKIA JUSU < 
{ PAGELBOS ?

Siuskite saviszkiams pinigus 
in Lietuva dovanas del Ka
lėdų, per GEO. J. BARTA- 
TASZIUS SENIAUSIA A- 
GENTURA. Siusti pinigai

Yra ant kie-

!

&

« ■
I< •>

per Musu Agentūra nueina 
greieziausiai. In Lietuva ke
liaukite tik per mus. Visus 
kelionei reikalingus doku
mentus padarome ir užtvir
tiname. Uužlaikome savo 
VIESZBUTI del keleiviu pa
togumo. Reikalaukite pas 
mus laivakorcziu kainu ir 
pinigu kurso. Pas mus pir- 
kusiems laivakortes ir siun- 
tussiems in Lietuva pinigus 
dabar mes duosime puiku 
Kalėdų dovana. Nepraleis
kite progos.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

esą padare, atejkiu pas .^pa

slaptingai pasikalbėsime.-’LaiAti yra 
pavojinga.’" 4 \ *

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, iszbcrimai, 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 stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkintai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszbcrimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pccziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

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

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

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

k <
\
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. ’ . ' 1. M




