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ISZ AMERIKOS
BAISI NELAIME ANT 

GELEŽINKELIO— 
30 UŽMUSZTI.

Memphis, Tenn. —

M'
APKRIKSZTINO BUS ILGAS

STRAIKAS.

DU KART SANVATHNIS LAIKRASZTIS “SAULE”* 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA.

Europoje Ir Lietuvoje |4.00 ant vieo meto.
Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto ft.Oi

• ........................ ..... ........................

Laiazkua ir Pinigus visada siuskite tik ant salo adresoI
< W. D. BOOZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY AND A ST. MAHANOY CITY, PA
F 1

W. B. MOCIKOWNII, Fne. A 
V. W. BOCIKOWUL BilWf M 37 METAS
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Isz Visu Szaliu
KŪDIKIS SU DVIEM 

GALVOMS.
Anglokasio mote- 

prie Bedlington 
Nori humberlande, 

pagimdė kūdiki su 
i , yra pa

prasto sudėjimo kaip ir vi.su 
vaiku.

Akvs, burnos, nosvs, ir ansvs 7 1 t y a*

yra iszsivystinia ir abi galvos 
yra kaip priguli Imti. Naujai 
gimusi kūdiki 'daktarai iszve- 

in Fleming ligonbutią in 
Newcastle, idant kūmutes ue- 
prikalbytu levus ant už-smail
gimo dvi-ga'lvinio kndikio.

URVOJE SURADO 
STOVYLA MOTINOS DIEVO

Manila, Filipinai. — Keli 
h’ilipinai užti'ko

7000 PRAŽUVO, 40 LAIVU 
NUSKENDO BAISIOJE

VIESULOJE.
Karashi, Indije. —

ISZ LIETUVOSTIKEJIMISZKAS 
PUSGALVIS NUŽUDĖ

SAVO VAIKUS.
Moskva. — Petras Cim įm

ink, mužikas isz Zitomiro ant 
Ubrajiuos, nužudė matiku savo 
keturis vaikus po tam juos su
degino ant lauko. Priežastis 
žudinstos buvo tikejimiszkas 
kvailumas naujo tikėjimo, ko
kis prasiplatina po Rosije. Ta
sai tikėjimas uždraudže sąna
riams turėti vaikus, tvirtinda
mi, buk vaikai, tai didele sun
kenybe del žmonių, nes
k a turi vaikus negales gautis 
in dangn.

Ketures- 
dosziints laivu nuskendo laike 
.smarkios viešnios kuri atlan
kė Persiszka iiilunkia. Žmones 
nepamena tokios viešnios ko
kia buvo praeita Subata. Žmo
nių pražuvo apie septyni tuks- 
taneziai. Du kariszki laivai 
tėipgi nuskendo. Salos Tamb ir 
Helijam likos užlietos.

Londone upe Thames iszkilo 
tris pėdas, nes per ketures die
nas 
viszkas laivas

LIETUVA PARDUODA 
ANGLAMS 36 MILIJONU 

KIAUSZINIU.
Kaunas. — Laikraszcziai 

skelbia, kad prekyba Anglijos 
su Lietuva tiek iszbnjojo, kad 
1924 metais Anglai isz Lietu
viu pirkę virsz 36 mil. kiauli
niu, sumoje kone puses milio- 
no doleriu.

Anglai nori insteigti banka 
Dancige, kuris tarnautu pre 
kybą i su Baltija ir Lenkija. 
Jie dabar nepaf itiki ypatingai 
Lenku bankams.

KOMPANIJOS KOVOS IKI ■ 
PASKUTINIAM. STENGSIS | 
UŽBEBTI TOLIMESNIAMS I 
STRAIKAMS, TODĖL ISZ-1 alia (iiel’ia 
RODO JOG STRAIKAS NE-1 dviem galvom kuries 
GREIT PASIBAIGS. ii

kūdikio 
•s, ku- 

nieko

BOBUTE
ANUKELIA PO TAM 

UŽSMAUGĖ.
Wcderburn, Oregon. — Kai 

mynai pranesze palicijai idant 
j>ztyrinct|» giminia
Marijos Stolažcviczimn 
rio po tam neinate ir ____

land ekspresinis tiukis, kn- apĮe jį negirch'jo. Kada palici- 
ris bego isz Floridos in Mem- | ■ 
phis, nuszoko uno sztangu arti I nra(|ei 
* ▼ • a___• % f • rti _ i • i i_  11 <’

I i

rio po tain neinate ir

I .oiidon, 
re gyvenanti

I kas} k Iii,
ris bego isz Floridos in Mein- ja atėjo pas Stalazeviezienia ir 

i<> jaja kvosti kur dingo
Victoiia, Miss, lame laike tin- j josjos kūdikis, prisipažino kad

valankis bego 60 myliu ant 
dos. Visi vagonai nusirito nuo 
sztangu in pakalniu.

Trisdeszimts pasažieriu 
kos nžmuszta arba 
mirtinu sužeidimu 
sužeisti, 
mingham ir Memphis.

Artimi farmeriai

josios motina, 
kndikio apkriksztin 
abrmu, užsmaugė
nesze lavonu in darželi ir užka

lni re nuo ’ S(1
li-

po priėmimui 
o ji ir sii 
po tam nu

Samuel 
Ant h ra-

o 46 likos 
daugiausia isz Bir

I

Philadelphia.
XVarriner, pi rinsed i s 
cite Operatorių Konferencijos, 
aiszkiai pasakė, jog taika terp 
anglekasiu ir operatorių ne 
greitai invyks ir lai žmonis ne
sitiki, jog straikas greitai už
sibaigs, pakol anglekasiai ne 
sutiks ant kontrakto, kuris už
bėgtu visiems st vaikams atei
toje, nės žmonim nubodo tieji 
tankus st raikai ir sklypas ant 
to ntrkenczia daug.

Warriner sako: 
gali visados būti,
kontrakta padaryta nuo 1902 i ' • t • t • •

tieji,

Ž(‘

lijo be paliovos. Jugo-Sla- 
“Vojslav” nu

skendo arti Lands End.
Laivai Beiliu, Berengarija, 

Sttutgart ir kiti turėjo labai 
pavojingas keliones per mares. 
Kapitonai sake buk vejas pute 
szimta myliu in valanda, o vil
nis užliedavo net visa virszune 
laivo. Visi pasažieriai buvo už
daryti per tris dienas.

PAVOGĖ 51 KINIECZIU 
STUDENTĄ HONGKONGE.

- Ta-
puoie Ame- 

misijos

ŽUDINSTA SENUKU.
Visi žmo 

neži- 
knris nužu

dė Minrod Shingleton

Sutton, \V. Va
iszgirdia ' nys isz apylinkes jieszko 

trenksmą ir kliksma sužeistųjų i nomo žadintojam.
atbėgo t nejaus in pagini ba, po 
tam pribuvo pagialbinis Imkis

BULGARAI SU GRAIKAIS 
NEPALIAUNA PESZTIS.
Zofije, Bulgarije. — Norints 

Svietine Taikos Lyga uždrau
dė Bulgarams pesztis su drai
kais, bet tolinus varo savo kru
vina szoki ir gana. Melu iki' at
sibuvo smarkus muszis kuria
me pražuvo keli žmonis.

(Iraikai Nedalioje užklupo 
isz naujo ant Bulgaru užmusz- 
Hami 28 žmonis ir daug snžei- 
do, užklupdami ant Petriczo, 
Pipericos, Petrovo, Lekovo ir 
Mariikos'tinovo. Paskuti ui uosia 
dviejuosia kaimuosia sudege 
visos grinezios nuo bombarda
vimo. Grai'kai dabar insikase 
ant Bulgariszko lauko ir plie
kia Graikus su anuotoms.

Graikai sutiko ant
paliepimo Lygos ir isztrauke 
vaiska isz Bulgarijos. Lyga da
vė tik 60 valandų ant iszpildy- 
mo paliepimo muszt is*

ISZ ŽELVOS PADANGES.
Szundaktariai. ~ Ukmergės 

apskr. Gal niekur nėra tiek 
szundaktariu, kiek pas mus. 
Czia pragarsėjusios szimtme-

T., kurios gydo 
zapalenijos

au daktarais. Sužeistus niive- lodant užslėpt
dintojas po tam pach'geže in ligoiibutias 

namo.
4 1 mirusius

NEAPTAIKE MOTINA— I

SUŽEIDĖ KŪDIKI. I kulkn>.
Hazleton, Pa. - Koturiu i 

metu Petrukas Dtfldavev isz į 
Beaver Meadow randasi ligon 
būtoje kaipo auka 
su pen keltu pakausziu. 
atėjo namon prisemtas 
szainiu, o kada jojo 
pradėjo ant jo bartis, pagriebė 
arbatini puodeli, ir mete in jo
ja, bet ne in ja pataikė tiktai sj]>are į 
in sūneli. Kūdiki nuvežė in li- 
gonbutia. o tęva uždare kaleji 
mc.

Koturiu 
I)4il a v ('v i

gvrto tėvo, 1 
Tęva-;
mnn-

moten'

MILŽINI8ZKAS BUROKAS.

savo

ir jojo1

1 paezia, tnrinezius po 80 metu, 
darba, žu- 

nama.
Norints juju suanglijusius la
vonus surado, bet daktarai už- 
tomino kunuosia revolve rini'H

BAISUS PRAKEIKIMAS 
- ABUDU UŽMOKĖJO 

BAUSMIA.
New York. — Juozas Kri- 

minskas nuo daugeli metu ra
dosi ant burdo pas Vlada Sie- 

gaspadorium 
sut ikime

I 4 9 9

i loni, gyveno 
dideliam sutikime ir brolisz- 
kai. Ana diena pirma karta su- 
....... ir susimusze. 
abudu perskyrė ir 
kalėjimu. Kada 
stojo priesz magistru ta ir ta
sai užklausos priežasti juju 
iK'sut i kimo Juozas atsake:

Sil

Pa Ii ei je 
nuvežė in 

ant rytojaus

J uozas
Scotts Bluff, Neb. — Farmc- “Snmusziau savo gaspadori už,

ris Hank Dubbį ant savo for
mos iszaugino buroką kuris 
svėrė 32 svarus.
džiauses burokas buvo

tai. kad mane
Kada paszaukc 
sudže paliepė

klausti kaip Vladas ji p ra kel
tas Kalifornijoi, kuris svėrė 26 ke. Tltirnoczius pasakė sudžiiti 
svarus. Dubbs gavo pirmutinia Angliszkai kad tasai prakeiki
dovana ant fern.

I 4 Szoip ne- 
Turejome

lyg 19w* idant anglekasiai 
dirbtu be porstojimo pakol ne- 
užga lindimas nebotu sutaikin
tas per arbitracija, bet angle
kasiai atmetė taji kontraktu 
1916 mete. Nuo 1920 metu, tu
rėjome

to daug nukente. 
apreikszti, kad

Lyg sziol di- i 

suras-

k e 
ežiu,

4 1

baisiai prakei-' 
t lumo- 

jam iiž-

ANGLIS ISZ VOKIETIJOS.
Portland, Me. — In ezionais 

atplaukė laivas su 4000 tonu 
anglių isz Vokietijos. Yra tai 
pirmutiniai anglis adgabenti 
in Amerika nuo kada užsibai 
ge kare. Anglis panaszus in 
Velszijos anglis ir yra 
egg ir nnt.

stove,

mas
‘ ‘toad
‘ ‘ frog.

tu rupūže” arbabuvo “
, kaip paprastai vadina

iszgirdes 
” sakvda- 

kad tai butu panasziai

sudže 
baisu keiksmą

9 9 

9 9

Nusijuokė 
trip “ 
mas
kaip Angli'kai vadytu viens ki
ta “hot dog,” o kad abudu su- 
bipesze be reikalo ir už teip 
maža priežasti, nubaudė abudu 
ant 10 doleriu.

hot dog,

Panamos Sumiszimas Apmalszytas 
Per Amerikonus.
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prezidento Chiari palociu 

prie kurio atsibuvo kruvinas sumiszimas. Panamos preziden
tas Chiari iszleido dekretu, kuriuo didžiuma policijos vyres
niųjų ir apie 50 nuosz. policininku paszalinamd isz vietos. Po
licija kaltinama, kad ji nesuge bėjus,'kaip reikiant, užbėgti už 
akiu riauszems, kurios nesenai invyko Panamos Mieste, ir ku
rioms malszinti reikeje szanktis Jungtiniu Valstijų kariuo
menes pagialbos. Panamos mieste yra viso 600 policininku, ir 
tai vienintele Panamos ginkluota jėga. Ji bus visai neorgani
zuota. Riauszes Panamoj buvo kilę del to, kad immu savinin
kai pleszia isz žmonių brangias nuomas. Prezidentas Chiari 
dabar szaukia namu savininku, nuomuotoju ir Darbb Federa
cijos atstovus konferencijon nuomu klausimui iszsprensti.

nuoltinius straikus ir 
neužganadinimus ir žmonis ant 

Noriu ir tai 
operatoriai 

drueziai stovi ir nesutiks ant
nieko pakol anglekasiu unije 
nepadaris kontrakto kad atei
tojo no bus jokio sustojimo dar
bo, pakol visokį ergelei no bus 
sutaikinti per arbitracije. Mu
su kantrybe iszsiseme lyg pas
kutiniam. Dabar laikas užbaig
ti tuos visus ergelius. Nutarėm 
užbaigti tuos ergelius ateitoje 
ant visados. Terp anglekasiu 
yra teipgi neužganadinimas isz 
savo vadovu kurie darbininkus 
laiko nut st raiko, norints dar
bininkai yra geri unistai, bet 
yra neužganadytais isz pasiel
gimu savo vadovu, kurie nepa
siduoda del savo naudos. Su 
mielu noru moketumem dau
giau darbininkams, jeigu žino
tumėm kad tieji nuolatiniai 
ergeliai sustotu isz ko butu di
desne nauda ne tik jiems, bet 
ir visam sklypui. Visi paska
lai užbaigti straika yra netei
singi ir užginezinam, jog ope
ratoriai sutiko ant nekuriu pa
reikalavimu — tai vra melas. 
Laikysimės lyg paskutiniam.” 

Pagal iszsireiszkima Warri- 
nerio, tai isz rod o ant ilgos be
darbes angle-kasyk losią,
teisybei nuolatinei straikai ne- 
atnosza niekam jokios naudos, 
tik bledes darbininkams, biz
niams ir žodžiu visas sklypas 
ant to nnkenezia. Geriau butu, 
kad straikus visai panaikint.

urvoje dideli 
stalagmitu (suakmenijusi la- 
szai vandens) kuris buvo pana- 
szus'in pavidalu mot eres, ap
rėdyta in puikia’szlebia. Leng
vatikiai Filipiniecziai prapla
tino paskala, buk tai stovylas 
Motinos Dievo. Daugybe žmo
nių dabar snvažiuoje in kaimu 
Samaug, paviete l’oledo, gu- 
bernijoi Cebu, kur gyvena apie 
milijonas gyventoju.

Tasai stovylas randasi t ne
jaus prie inejimo in urvą, o 
kada ant jojo saules spinduliai 
nupuola, visas stovylas buna, 
apszviestas nepaprasta balta 
szvieša.

Dabar manoma lenais pasta
tyti koplyezia del žmonių, ku
rie ai važinėje isz visu Filipi
nų regėti taji nepaprasta “ste
buklą.”
PANAIKINTI PASAI IR VI

ZOS TARP LATVIJOS IR 
ESTIJOS.

— Latvijos vyriausy-

inejimo

Kvga, 
be pasiūlo Fstijai panaikinti a- 
bieju szaliu piliecziu tarpusa
vio susiekime vizas ir užsienio 
pasus. Estijos užsieniu reikalu 
ministerija pranesze, kad pa- 
siulyma svarstanti. Spėjama, 
kad Estija pasiu lynui pri i įlį
siant i ir tuo budu abieju val- 
stbiu pilieeziai gales keliauti 
isz vienos valstybes in antra be 
jokiu kliueziu.
LIETUVA SUSIVIENIS

SU LENKIJE?
Kroso va Agent u-

danesza: Pagal aplaikytas

Po

angldka-

Kunigas Curran isz Wilkes- 
Barre, Pa., kuris tiek pasidar
bavo ant sutaikymo 1902 strai- 
ko, pasikalbėjo su gubernato
rium Pinchot kokiu budu butu 
goriausia sutaikint 
sius su operatoriais.

WaiTiner neatstojo nuo savo 
užmanymo, kad tolei nesusitai- 
kųrs su anglekasiais, pakol ne- 
padaris sutarties, kad ateitoje 
ne bus jokiu straiku.

Tai tau, operatoriai nuo savo 
neatstos ir galime tikėtis ilgos 
bedarbes.

Connousburg, Pa.
ginklavia szorifai patruliuoja 
No. 1 kasyklas Midland Mine 
idant užbėgti maiszatis kokios 
ozion atsibuvo praėjusia Su- 
bata Houston, kur keli likos 
sužeisti o vienft's užmusztas 
muszije terp unistu ir skobu.

Apsi-

Hongkongas, Kinai, 
riami “banditai”, 
rikos Presbiterijom! 
lakoma. Kantone Pui Ching
Akademija ir suėmė penkias- 
deszimt viena Kiniecziu stu
dentą ir keturius mokytojus 
Kinieczius. iszsigabeno. Daro
ma pastangų 
atimti.
VELNIA-BOBA ŽUDINO 
LENKISZKUS KARISZ- 

KU8 PABĖGĖLIUS.
Mnžum mieste*

surasti juos ir

Vied ui us. — 
liję Izluvkojė, Czekoslovakijoi, 
prasidėjo teismas velnia-bobes 
su josios vyru ir septynių

Atėnai.

Ryga. — 
ra ’ ’ 
informacijos, tai Lietuvoje su
siorganizavo slaptos drauga
vęs, kuriu tikslai yra priskyri
mo Lietuvos prie Lenkijos ir 
platinimo tos propogandos 
terp žmonių. J’oji organizacija 
siunezia savo slaptus agentus, 
kurie inkalbineja žmonim 
idąnt spirtųsi nuo Kauniszkes 
valdžios, 'kad iszsi austu in

tos

i n knibinėja

iszsiunstu
Lenkije delegatus su praszy- 
mii kad Lietuva susivienytu su 
Lenkije.
TRŪKIS NUKRITO

NUO TILTO.
AsztuoniBatavia, Java, 

žmonis likos užmuszti o 48 ne
surandami, laike nelaimes ant 
geležinkelio arti Medalio, Su
matros salos, kur visas trūkis 
nukrito nuo tilto in upia. Bu- 

nes visi 
vagonai sukrito vienas ant ki
to.
ERGELIS TERP PERSU IR 

TURKOMANU.
London. —

šiai užeina Persijoi. Turkoma- 
nai pradėjo eiti ant Pezino, o 
Persai teipgi nusiuntė savo 
vaiska ant atmuszimo užklu- 
pimus. Ba'dai bolszovikai nu
siuntė tejipgi savo kareivius in 
Turkestaną. Manoma, kad ten 
neužilgio kils musziąi.

vo tai baisus reginis 9

Kariszki debe-

T

josios vyru 
draugu už žadinimą daugelio 
žmonių. Josios pravarde yra 
Dvoraczkiene.

Toji szetonas su savo drau
gais žadino Len'kiszkus karisz- 
kus pabėgėlius. Jiji nužudo du 
brolius Poieekius ir apie ketu- 
resdeszimts 
1919 mete.

Prikalbindavo jiji savo au
kas in savo urvą, pasiulinda- 
ma jiems nakvynia, j)o tam nu- 
žudindavo ir apipleszdavo nuo 
visko, o lavonus sukapodavo ir 
degindavo. Žadintojai prisipa
žino prie kaltes.

Vokietijoi darydavo pana
sziai tokios žinogiszkos besti
jos, kurios prikalbindavo savo 
aukas 
apipleszdavo 
lavonus ant “ 
ria parduodavo 
vargszu.

80 MASKVOS SOVIETU 
VALDININKU

KALEJIMAN.
Maskva. — Asztuoniasde- 

szimt Maskvos Sovietu staty
bos departmonto valdininku, 
tarp jn daug inžinierių, 
tektų ir statytoju tapo suimti 
ir f ukiszti kalėjimai!. Visi jie 
kaltinami del suktybių ir ky- 
sziu lupinio. Sako, kad jie pa- 
szlave 700 tu'kstancziu rubliu 
(350 tukstaneziu doleriu), pri- 
klausancziu Maskvos inunici- 
nuo trijų motu kalėjimo iki 
paliteiui. Jiems gresia bausme 
siĮszaudymo.
PRANCŪZAI TURĖJO

DIDELES BLEDES.
Madrid, Iszpanijc. — pran

cūzai norėdami pasirodyt di- 
deleis ga'lincziais prioszais 
Riffus Moroko paneszc tenais 
dideles bledes. Petaino karei
viai per greitai apleido Sidi 
-nepalikdami vaisko ant apsau
gojimo tosios vietos, isz ko tuo- 
jaus pasinaudojo Riffai, už
klupdami ant viso abazo, uŽ- 
muszdami daugiau kaip 75 
aficierius ir tūkstanti kareiviu.

PAVEIZDINGAS
JAUNIKAITIS

tines paneles
nuo plaucziu “zapalenijos” ir 
kitu ligų, kokiu tai, labai inta 
rainos spalvos manualu, imda- 
mos po 10 litu isz kiekvieno. 
Nemažiau pragarsejos Maino
mu kraujolaidis; jis leidžia 
krauja nuo visokiu ligų ir toip 
nuleidžia, kad net gj'dytojas 
negali pataisyti, 
ja” teip pat ir
vietos asaba, kuris ypatingai 
gerai gydo moterėlės. Paczia- 
mc miestely yra užkalbėtoju 
nuo rožes, gyvates inkandimo. 
pasiutimo ir 
bobueziu

“bonkomis” ir kitais bu
dais traukia įsz Amoniu oeute- 
lius, o vietoje sveikatos in varo 
neiszgydonuLs ligas. Visokiu 
yra. Ar nevertėtų kam prideru 
musu apylinke nuo tokiu isz- 
naudotoju apvalyti ?

*i 

visai
Daktarau-

ŽJT11US

U.; yra visokiu
— žydelku. kurios

savo

kitu pabėgėliu

pas juos, sukapodavo, 
po tam sudino 
pekelfleisz” ku- 

pigiai del

SUKISZTA

valdininku 
archi-

ga'lincziais

Pažinau tūla jaunikaiti, ka 
daug už dirba, fabrike kaipo 
mekanikas, nes labai prastai, 
rėdosi ir pinigą czedija.

Karta patikau ji park i a ir 
kalbėjome apie szi ta, ant galo 
parėjo szneka apie darbus ir 
uždarbius ir paklausiau kur 
jis deda savo pinigus jaigu 
tiek dąug uždirba ?

Tasai nesisvarstidamas at
sake:

— Dali uždirbtu pinigu pa- 
skiriu ant iszmokejimo skolos, 
o daly neszu in banka kas ne
dėto.

— Asz žinau, jog tu jokiu 
skolų neturi, ba giveni prie tė
vu, o volei ne maeziau tavos ne 
viena karta karezemoja ar ko- 
kiama snejimia!

— Lsztikro asz teisvbe kai 
bu, turiu skola, katra turiu ka- 
necz iszmoketi. Kokie pinigai 
atlieka neszu in banka.

Reikia tau mano prieteli ži
noti, jog tėvai mhno, maitino 
mane nuo užgimimo ir dėjo ant 
manes pinigus, kada pradėjau 
eiti in mokslainia. Sziadien gi
uždirbu ant Nedalios apie $28, 
tai negaletau na'kti užmigti, 
jaigu tuosius pinigus praleis
tai!, teip kaip daro kiti.

Tėvai mano nesigailėjo nie
ko, idant prigulineziai apsi- 
szviesti, tai noriu 
mokėti.

jiems nžsi- 
rg sziol daviau del 

juju jau suvjrsz $350 ir to nesi
gailiu, ba tai užmoku skola.

— Jaigu kožnas mano me
tu, jaunikaitis jaustųsi to pri
valumo, tai sziadien seni tėvai 
no reikalautu sunkiai fabri
kuosią dirbti ir da suaugusius 
sūnelius szorti kaip penimius.

Tokiu jauni'kaicziu mums 
daug reiketuį^'pamififtinau sau, 
ir suspaudias jam gerai ranka 
nuėjau namo.

Daug tėvą del vaiku viską

k 4

atiduoda,
O vaikui ant senatvės tė

vams duonos neduoda!

vals.
19 diena

NETIKĖTA MIRTIS.
Berootiszkes, Ūdrijos 

— Rugpjuczio men. 
gale Bernotiszkiu kaimo prie
vieszkelio rastas isz po nakties 
negyvas Serebieju km. gj’ven- 
tojas Liudvikas Zakareviczius. 
Paaiszkcjo, kad pasimirė grj'ž- 
damas isz Alytaus. Matyt mirė 
isz senatvės, nes buvo 72 m. 
amž.

UŽ PINIGUS VISKĄ 
DASTOSI.

Jūžintai, Rokiszkio apsk. 
(“V-bes” kor.) — Jurgis^kiu 
kaimo A. K. mergina staigiai 
pasimirė kad nosepjo ir kunigo 
atvesti; ligos priežastis — sa
ko norėjus pa.sijrvdyti nesztii 
mo. Jos tėvas nuėjės pas kle
boną ir davės 60 litu, kad gra
žiai palaidotu jo dukterį, 
kunigas ir į 
daug žvakių, atlaike Pamaldąs 
ir prie duobes pasako grajįu 
pamokslą, kad dorai gjrveno ir 
tt.

i, ka 
padare: sudegė

Po kiek laiko klebonas suži
nojo, kad A. K. mirė ne isz ge
ros valios, dėlto Szventadieny 
isz sakyklos eme bart davat - 
kas ir tėvus, užtai kad neprą- 
nesze, isz 
mirė, ir kad ji

kokios priežastięs 
“apgavo,” sa

kydamas: “Vistiek duszia Inis 
pragare. ’ ’
ka: “kaipgi klebonas, pinna
pasiuntė dangun, o dabar pni- 
garan?”

Dabar žmones szne

*
VILKAI.

Nasiedai, Sžakiu apskr. — 
Musu - apyinkejo
Įninku atsirado gana daug vil
ku. Rugpjuczio 22 d. nakti vil
kai papjovė ūkininko P. Astr. 
kumeli. Buvo užpuolė 
liūs ganiusi berniuką,

pastaruoju

ir ark- 
liet tas 

atsigynė. Szunu vilkai iszpjo-
ve jau net keletą. Žmones vil
kais susirupine ir laukia, kad 
kas padarytu medžiokle,

»

r

4

: '.i

I

ii

N

1

M

■ I
I

r«iE ■

vi.su


"I

' Ui..

m
K SAULE

\ e

r ■ *
B'1
Į

rr ■ tr
B

W 'iJi•!'
•i 'pihl Įi 1

k ' -Lj,

Ir i W

Kas Girdėt
vynes. VakHe duba r ketina ra -

Czionais

R
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Amerika tankiai 
duodasi girdėt szitokius .iszsi- 
tarimus levu: “Per sunku dar
bu ir paezedunui d as tojau tur
to ir pagiKnlones; geidžiu idant 
mano vaikams butu lengviau 
ant svieto gyvent.”

Bet kas isz to, kad tieji vai
kai po smart levo sunkia pro- 
cia praszvilpia ir ji nepaguo- 
doje ne ant jojo kapo niekad 
neatsilanko sukalbėti poterėli
už palikta turteli kuri sutaupė ir mane su 
per kruvina p raikai t a.

ginti svetimžemius idant atve
ži polu in Francije vesti taisės 
nulindusias kandidatės ant ap- 
sivedimo.
Europoje
tojo l a voro, kurios gejdže su
gauti szioki toki vyruką.

Isz Lietuvos * ,*■*■■> , >«ii 11>« »< n «n i*fc»fcn i ifu—......... . B. i—«*i.
’' •, . > $ ?S. < "•

Lietuviszkos, Pasakos.
f % >

žinia 
vežt u

V'

♦

**

Bet sziadien visoje 
randasi užtektinai

pa rodoatsitikimai
nekurios motinėlės isz-

savo senas dukreles

, i>fc»d .m ■■ t*.* i    i■om į

ka iszpasakojiis, ta tuoj puo-
“kad tu

Ka iszpasakojiis, tas 
lesi ant jos ir sako: 
likai g v va, ta-i turi sakyt, kad 
asz tave i.szgel’bejau J r 
prisiegti, o ne — 
darysiu ežia gala, 
dama gauti jokios

kad 
szia-

kad gavo karalius 
jis savo (lukteri 
dion del prarijimo smako. Teip 
jis; iszgirdes tokia naujena, 
painislino sau, ar ne galėtu jis 
su savo<pulku žvėrių iszgelbet 
tos karalaites — o tas karalius 
buvo prižadėjus, jai kas isz- 
gialbetu jo dukterį, paimtu ta 
vyra už žentą. Gerai; tas van- 
dra liniukas paprasže 
riaus, sako: “ 
negaletau gaut kur pasilsėti?

szinkorius

man 
tai asz tau pa 

Ir negale r 
pagini bos, 

turėjo ta pripažinti. Ale po vis
kam insedo in 
žiuoja namo; ežia tuoj f Urmo
nas davė žinia, kad karalaite 
parveža gyva: ežia tuoj, po pri
sako karaliaus, 
džiausiu mynia žmonių ii* fnr- 
moiias pripažino kad jis ja isz- 
gelbejo nuo smerties ir smakui 
galva nukirto. Tada karalius, 
pagal savo prižadėjimu, 
szaifk(‘ dideli svodba 
vestuves. 0 tas vnndranninkus 
su savo žverelem iszsimiegojes 
žiuri, kad nėra jo iszgelbetos 
panos — nėra ka daryt! Tuoj 
jis parasze 
katram žvėreliu

Mahanoy City bus košna Utar
ninka, 30 E. Centre Bt. ant 

antro floro. nuo 9 vgl. 
ryte iki 8 vai. vakare.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialist*.

SURINKO Dr. J. BASANAY1CZ1US.
*'* * -'r'»'.*,> v ’k A, . V 4’"•1'» .i,'*' 'Kl*'OV' *.»’

t '_____ - - ■■ ..... ....L....—.........

i,
apskr. —

12 d. nakti 
ūkininko V. Se- 

ark- 
Pir-

karieta ir va1.

Se 11 o ves gady ne je

VILKO GRUMTYNES SU 
KUMELE.

Lekecziai, Szakiu 
Rugpjnczio 11 
Kuro k. ties
niuno namais edanezius 
liūs staiga puolė vilkas, 
minusia užpuolė kumeliuką. 
Kumele, panlacziusi draskoma 
jos vaika, puolė prie vilko, 
smarkiai ji spyrė, ir tvėrė dan
timis. Vilkas pasitraukė. 
Vargsze motina džiaugėsi 
priesza nugalėjusi ir vaika ap
gynusi. Kad pasitraukti isz 
pavojingos vietos, kumele in- 
szoko kieman. Kumeliukas ne- 
instenge sekti paskui motinos. 
Vilkas antru kartu puolė ku
meliuką, o kumele 
ateiti in pagolba: 
sudraskytas, 
vilką nuvijo.

Musu valscziuj 
kumeliukas ir 
jautas, o aviu ir 
skaitomai.

Lietuvos 
žemojo gyveno seni žmones ir 
jie susilanko du sunu; žemes 
per mažai, tik tris margus tu
rėjo, daugiaaše užsiimdavo žu
vininkyste ir isz to maitinosi; 
užaugino savo vaikus, leido in 
mokykla. Simus užaugo, biski 
pamokinti, gerai savo tėvu 
klausė, alejiem ne buvo ramus

Sztai 
kaip 
stumia 
laukan ?

Mrs. Furgeson isz Kansas 
Uity, turėjo tris dukreles: 19, 
30 ir 34 metu “panaites.” Jau
niausia atlankydavo jaunikis 

jaja apsipaeziuoti. 
Ant galo atėjo prie to, kad tu
la diena nuėjo in spaviedni, 
kaip priguli geriems katali
kams ir davė ant užsnku. Atėjo 
diena szliubo ir laikas važiuo
ti in bažnyczia, atėjo jaunikis 
ir svecziai, o nuotaka da ne bu
vo pasirėdžius. Jaunikis melde 

, i/cs jau 
laikas. Nuotaka nubėgo ant 
virszaus, kur kambarije lauke 
draugo su motina josios vyres
ne sesuo 30 metu, kuria parode 
ir apdengė galva su velionu. 
Greitai visi nuvažiavo in baž
nyczia, kunigas suriszo jauna
vedžius ir visi gryžo namo.

Vyras pradėjo kalbėti su sa
vo myluma jjacziule, bet toji 
jam nieko neatsako, tiktai ka 
tokio po uosiu mikezioja. Kas 
su 
naši ?
tai ne ta pati su kuria ketino 
apsipaeziuot, tiktai 
Kilo didelis armideris, 
dalus, Imt buvo už vėlu i.
paeziavo su lajų, kurios nemy
lėjo ir nekente, nes buvo žvai
ra, truputi kuprota ir (Insuline. 
Dabar josios ne nori.

Sztai geras budus motinoms 
ant atsikratymo dukrelių isp 
namu. Tasai būdas gali visiem 
pasisekt, nes jaunikiai nežiūri 
kokis veidelis randasi po velio
nu iszvažiuojant in bažnyczia.

Yra tai puiki istorijele, tik
tai, kad tokis szliubas ne yra 
tikru, nes buvo paimtas apga- 
vingu budu.

Furgeson isz
Vilkus 

motina

szinkn-
esiu nuvargęs, ar

Teip, szinkorius davė jam 
kambari, ir jis su savo žverc-

priemc di-
I

Isz Madrido, Iszpanijos, da- 
nesza, buk aplinkinėje Golada, 
provincijoi Fontevedra, 
nužudintas 
vaikas, kurio
duoti džiovininkui idant pa
sveiktu. Nelaimingo vaiko la
voną surado 
Žadintojas 
Isz pa n i jo i
šiauši žmonis tikinti 
kius burtus,

likos 
metuasztuoniu 

krauju ketino

užkasta tvarte, 
likos

gyvena

idant pasiskubintu 
Nuotaka

suimtas. — 
gal tum

iu viso- 
raganes ir vel

nius. panasziai kaip Airisziai.

surasza, tai

ne

4 i nmralisz-

Pagal surinkta
60 procentas Amoriko gyven
toju ne yra iržganad.vti isz te- 
byrios prohibicijos. Nėr ko ste
bėtis, juk apie tai kožnas žino
jo seniai, jog prohibicijos tie
sos pagal sziandienini būda ne 
yra guodotos per žmonis, o ku
ri padare daugiau blogo 
kaip gero.

Didesne dalis iszreiszke sa
vo nuomonia, jog prohibicijos 
tiesos ne gali turėti pasekmes, 
bet jaigu butu pagerintos, kaip 
per paveliniina pardavinėjimo 
gero alaus ir vyno, tai konia 
visi gyventojai užtvirtintu ta- 
ji pagerinimą ir nereikėtų sam
dyti tukstanezius sznipu su il
goms nosemis ant prispyrineji- 
mo žmonių gyventi 
kai.”

Jaigu kongresas apmaustytu 
taji dalyku protingai ir taisės 
tiesas pagerintu ir neklausytu 
patarimu visokiu fanatiku, ti- 
kejimi.szku kvailiu ir veid
mainiu, tai lengvai taip galėtu 
padaryti ir apsisaugoti daug 
nesmagumu, o pelnas nuo par
davinėjimo gero alaus ir vyno 
atnesztu valdžiai didelia nau
da ir palengvintu žmonim mo
kėti taksas ir atnesztu di-desnia 
gerovia visam sklypui ir vi- 
suomeniai.

Laikraszcziai pranesza, kad 
20 metu amžiaus Petras 
kauskutis isz Indiana Harbor, 
Ind. tapo nuteistas mirti elek
tros kedeje už nuszovima kito 
jaunuolio, kuriam norėjo 
vogti automobili.
nuosprendi, Petras pareiszkes: 

“Asz mirsiu todėl, kad ma- 
no’niotina nemokino mane būti 

bet mano

jaja atsitiko? Gal sarmati-
Ant gido pasirodė, kad

vyresne, 
skan- 
Apm-

Ateinanti Utarninka, 3 die
na Novemberio, atsibus Elec
tion Day, rinkimas kandidatu 
ant visokiu u red ii.

Paimkime toki Szenadori, 
kur balsuoja apie 70 procentas 
ateiviu kurie lyg sziam laikui 
balsavo kaip jiems politikieriai 
paliepdavo ir stumdė kur juos 
norėjo. O ka už tai gavo? Vos 
kelis mažesnius urėdus ir tai 
numestus kaip szuniui kaulas. 

Jan- Tas pats ir Mahanojui, kur vos 
iszrinko kelis konsulmonus ir 
daugiau nieko.

Mums Lietuviams daugiau 
nieko nepasilieka kaip: stoti 
tvirtai prie kandidatu kurie 
mums gerai vėlina ir savo duo
tus 
Parodykim

pa- 
Iszneszus

geni. Asz nekaltas, 
tėvai kalti.”

Tuos žoždius munszaine da
ranti, gerianti ir vartojanti tė
vai turėtu ypatingai insitemy- 

tėvai, kurie at- 
gyvenimo

ti. Taipgi tie
szala nuo Lietuviu
ir leidžia vaikams pilna valia 

jokiosaugti l>e 
t ikslo.

tvarkos. ar

nesepejo 
kumeliukas 

Žmones vėliau

ne 
verszelis

pirmas 
pap

simu nesu- 
Kadangi žmonėms

szautuvai uždinusti laikyti, o 
lazdų vilkai nebijo, tai žmones 
turi ganyt diena ir nakti 
žiuose, nes diena ir nuo 
mens jau pradėjo neszt. 
neszta V. Tarnulaiczio 
ūkininku aviu.

dar- 
pie- 
Nu- 

ir kitu

PAROELIUOS.
Isz Kamajų Padangėse, Ro- 

kiszkio apskr. 
pjuczio m. 10 d. iii
atvažiavo du matininkai, ku
rio parceliuos 

vienkiemiais

Sz. m. Rng-
Ka majus

skirstys 
ukninkus.

Kamajų d v. ir 
miest.

GERAS DERLIUS.
Abeliai. — Sziemet apylin

kėj buvo numatomas labai ge
ras derliin.
Rugpjnczio men. dienomis 
tiek daug ežia prilijo, kad pot
vynis didesnis, negu Pavasari. 
Dirvose žlugsojo apsemtas Va
sarojus; puvo bulves ir dar
žuose kopūstai.
ūkininkai 'negalėjo dirvų pri- 
ruoezti. Nuo oro atezalimo ir 
maisto netekusiu, galima buvo 
matyti palėpėse stimpanezias 
kregždes.

Sziemet

Bet paskutinėmis 
men. dienomis,

bulves
Rugiams soti

SUGAVO PABĖGUSI 
PLESZIKA.

Kauno apskr. policija sulai
kė pabėgusi isz Raseinių kalė
jimo pleszika Juozą Liepuoni, 
padariusi vėl tris pleszimus.

aps.

virs z

gyvenimas — visados jie misli- 
no, kad ju tėvai numirs, jie eis 
vandravoti, kaip ir dabar dau
gelis užaugintu vaiku tėvus 

kur lai- 
dangiause in 

Amerika. Jau jie buvo suaugę 
vyrai ir meilei vienas su kitu 
gyveno ir maitino savo tėve
lius, kolei jie sulaukė senos se
natvės, ir pasimirė ju tėveliai, 
---- ------------ ’ b

apleidžia ir leidžiasi 
jeszkotimes

abudu vienais melais. Žinoma 
kaipo geri sūnus tėvelius pa
laidojo, paskui jiem teip ne
smagu buvo ant tu trijų margu

mistino jie parduoti savo, kiek 
turėjo turto ir eit ant vandrau- 
kos jeszkoti laimes. Kaip pa
mielino, teip ir padare: iszpar- 
dave viską, kas liko po senu te
veliu; žinoma, isz tokio mažo 
turto, maža ir suma paėmė, 
kada dar senuose laikuose vis
kas buvo pigu, užteko jiem tik 
ant geru drabužiu ir gerus 
szarvns
iszeiti, susitaisyt. Viską jie sau 
susirengė ir apleido savo gim- 
tyne nors su giiile szirdžia ir 
ėjo sau laimes jeszkoti — ėjo,

ir isz žuvavimo gyventie

drabužiu 
sau, kaipo in svietą

ėjo 
kur ju mislys ue^ze. Eidami il
ga kelione, nieko inerasdami, 
daejo in dideliu giria ir pama
te pirmiause voverį ūke, jie ta 
voverį norėjo szaut, ule ji su
stojo ir prąkalliejo:

ko
meldžiu

asz

p r i ža de j i m us i szpi 1 d y t u. 
savo galybių ir 

tvirtuma ir ateitoje statykime 
savo tauto:kanuodą ilgiausia 

žmonis ant urėdu.
ų

PAVOGĖ PINIGUS IR PATS 
PERSISZOVE.

pa 1 n i ii k as, U k m e r ge s
— Buvęs Balninkų policinin
kas Katliorius pasilinosuoda 
mas isz tarnybos turėjo
dvieju tuktaneziu lit. valdisz- 
ku pinigu. Liepos menesio pa- 
bagoje Katliorius atvyko isz 
miszko perszautas ir pareisz- 
ke, kad ji užpuolė pleszikai ir 
atome valdiszkus pinigus

Tardant paaiszek jo,
Katliorius pats ]>ersiszove, o 
pinigus paslėpė pas uoszvi. 
Kaliorius su žmona ir uoszviu 
suimti

kad

(“ V-bes”

' lem nuėjo iii ji pailsės labai ir 
užmigo. Ale jau atėjo ir pie
tus, o tai turėjo antra valanda 
karalaite but vietoj: 
dvylikos vėže
(lukteri ir žinoma, kaip tokio 
didelio žmogaus,
žmonių ir vaisku lydėjo, kad 
teip butu biedno, niekam butu 
nei galvoj tas dalykas.

jau' po 
ta karaliaus

didele myne •v

SU-
ir kele

liepėlaiszka ir
neszti ir pa- 

Teip jis miega ir vi.si žvėrys, | duot karalaitei: lapei, levui ar
ba meszkai 
sako: “ 
dasileis.

ale lape, kaipo budriau.se Imda
ma, ji pabudo, 
treszkejirna ir barszkejima ant 
ulyezios, eme budyt savo driru- 
gus ir poną. Tada ponas paszo- 
kes su savo žverelem tuoj no
rėjo iszoiti isz to kambario ir 
eit aipgiut ta karalaite — ale 
ežia durys užrakytos to szin-

girdi dideli

koriau^! Ale jis liepe meszkai 
su vilku iszmuszt duris, ir jie 
iszejo ir nuėjo pažiūrėt, kur ta 
nelaiminga karalaite paliko 
del smako prarijimo, bijodami 
tos dideles žvėries. Jis prisiar
tinęs prie jos užsznekino ja; ji 
atsake liūdnu balsu: “esiu ne
laiminga, jeigu galėtai mane, 
prieteliau, gelbėt su,savo žve
relem, jai tu mane iszgclbetai 
—asz tavo pasiliksiu verna ir 
tu mano, iki mus gyvasties...” 
Teip tas prižadėjo, kiek galė
damas ja, 
ge i be tie. Pa szn e k u cz i u oje 111
O

karalaite

jaiigu pasiseks, isz-

Neserganti bet vis-gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

— ale tie atsisakė, 
mus žmones bijosi, ne- 

Patskui liepe vilkui;
‘‘ mane su lazdom

uzmusz 
kis —

> >• 
7

pa .'-'kiauše
apsiėmė nenzt: tuoj

? j

vilkas sako:
lape szunu bijo, zui- 

me< Ii nežili;
vo v e rūke
nubėgus, po sodeli lakstydama, 
inbego in pa ka j irs, palindo po 
suolu ir grepsztelejo karalaitei 
koja — ji pasilenkė ir pamate 
kad duoda koreziuke. Karalai
te perskaiezius, tuoj suprato, 
kad tai jos iszgidbetojas jei at
siuntė — tuoj davė žinia tėvu; 
karalius, dasižinojes, tuo su- 
aresztavojo 
dino ant smert ies 
vaiiska ir 
žentą su žverelem ir su didele 
paroda ir apženino.

(TOLIAUS BUS.)

, tUO 
furmona ir nusu-

o
parvežė

pasiuntė 
savo tikra

Jeigu tšaate ailpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paazalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMAT1ZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu kataro, du
suli, bronkaitis, užima galvoju, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverga ir Patn/caia 
galima matyti daktara Pottsville, 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

Antraa^loraa Bausum name.

■no
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PAJESZKOJIMAS

SI,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanetio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos boi viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogul ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi eone 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanesiu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gau«i 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimo, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu 
“Nervu

mano broli Joną 
paeinantis i.>z 
Starapoles Ap- 

Pincisku 
Turiu

Pajcszkau : 
Paitariavicziu 

’Suvalkų Red., 
skr., Gudeliu gmino, 
Kaimo, Skrandu Para, 
labai svarini reikalu, jeigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszt. 
Alos nešima t ern apie 13
Girdėjau gyveno apie Ansonia 

Tegul atsiszaukia 
lt

tai buvo pa marėje ant kranto 
u pamate vandeni siubuojon- 

ti, ir nepoilgam iszlindo dide
lis smakas ir, pamatęs daugiau 
kaip jis buvo prisakęs, iszsita- 

rnislinau ežia tik vienas, 
” Ale jisai at-1

tyk'k, mažam užmigsi 
” Teip smakas sako: 

dar tu nenori pasiduoti, asz 
tave ežia tuoj prarysiu!... 
jisai tuoj 
meszka

4 i

norėsit, 
’ Teip jie susilai- 

žvorelio ir

jus neszaut i, 
jum duosiu, 
ke užmuszim'o to 
melde duoti po vaiku; tada vo
veris jiem davė du vaiku arba 
voveriliktis. Pasiėmė jie ėjo to
liau; paskui pamate zuiki, la
pe, vilku, meszka, levu ir nuo 
visu po pora pasiėmė ir vedesi 
keliu. Ėjo tolyn, daejo kryžine 
kėlės ir rado ant kaupo ąžuolo

J
re: “ 
ale radau du... 
sako:
ir vienu.
i •

4 4 met u.

medi ir susikalbėjo jie skirtis: 
vienas vienu keliu eiti, kitas— 
antru, ir padare ženklą, kirsda
mi in medi su kardais — eme 
kraujai teket, ir vienas in kita 
pasakė: “ 
sugrysziin

su kardais

kada katras pirmiau 
in szita vieta, jai 

bus kraujas nudžiuvys, tada 
jau busim vienas negyvas.” 
Teip atsisveikino k nuėjo kas

- _ . • *   : « r J.

> J 
levai

— grivoKiie žveri!” 
Teip visi supuolė ir jisai savo 
kardu jam eme ir galva nukir
to. Tada jisai apvajavojes sma
ką, priėjo prie karalaites ir są

matai, a'sz tave iszgclbe- 
jau nuo smerties; dabar turi 
būti mano pati.” Teip vienas 1 • . • • • 1 J

susznko: 
griebkite

i €

ko: i i

Ale
ir Bostoną.
ant adreso.

Geo. Pa liana vieži us
389 S. Empire St., 

Wilkes Barre, Pa.

PRANESZIMAS

patrūkimo,

iuot in Kalifornia
is žiemos ir

Proga 
iszvengt i 
karsztos vasaros? 
kiailsiame klimate

žiemos 
gyventi svei- 
». Informaci

jos dykai. Priežastis tame jog 
noriu Lietuviu kaimynu, 'l'eip- 
gi jeigu 
konvertu su stempomis pri
siimsiu isz Lietuvos, Rosijos ar 
isz kitur prisiunskite man o už 
atlyginimą priiunsiu jums la
bai gražu Kalifornijos atviru- 
cziu su paveikslais. Adresavo- 
kite

»7/a

gausius vaistus, taip vadinamus 
Preparatas.” Nervu liga JTa 

labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 G diet Rd. Spencerport, N.Y.

kitam prisiege ir ji jam davė 
žiedą ant prižadėjimo savo 
prisiegos, tada jis prasiszalino 
už kalno ir atsigulė ant grynos 
žemes su savo žverelem ir už
migo. Jau in vakaru atsiuntė 
karalius furmona su karieta, 
ar no ras kokio ženklo palikto 
karalaites; prisiartinęs furmo- 
nas žiuri, kad karalaite sėdi 
link’sma ir pasilikus gyva. Teip 
jis nusižeminęs užklausė, ko
kiu budu liko gyva ir, jai vis-

kas turi kares laiko 
su

%
k

savo keliu su savo pulkais žvė
reliu ir per ilga kelione daejo 
vienas in giria, ale niekur nėra 
jokios stubeles, tiktai rado dik- 
cziai akmenų' pakalnėje.
tai buvo rudenio laikas, 
sumislino jisai susikurti ugni 
ir susisziklyt sau vakare, kiek 
užkąst — tnom laiku ateina se
na boba isz krumu suszalus ir 

ar ne leistai ponas su- 
; Teip geras žmogus

Jau 
vešu; A. RAMANAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Dependable Garage, 

Encinitas, Calif.

MILL & PATTERSON STS
ST. GLAIR, PA.

Roki i zkis.
— Rokiszkenuose 
vienas kunigas, 
szes ii* nudėvėtais rubais. Tan
kiai ant atlaidų drožia basutis. 
To kunigo pavarde — Stakeie, 
Rageliu klebonas. In atlaidus 
važižuoždamas jis irgi nepasi- 
puoszia. Taigi szimet jis nuva
žiavo Rokiszkin in atlaidus ir 
del suplyszusiu rubu, vietos 
kunigas ji snvre koja in užpa
kali ir iszstume isz zakristijos. 
Tai buvo teip. IRykitzkio dzie- 
konas pradėjo bartis: 
tu, Stakeie sau ir žipono 
silopi; tu mums
matu darai!” Tuosyk
raštija inejo Abelių kunigas 
Virkutis, ir Stakeie, ji pama
te.', sako:4‘Vot kad apsitaisęs, 
kaip pauksztis. Ei, Vilkuti, 
gal manai ženytis! Vo kai asz, 
tai jau senas, man ženytis nesi - 
nori,*tai man geras bile žipo- 
_nas. Bet tu, dzjekone, .irgi ne* 
jaunas, apsitaisęs, 
morgu eidamas.' ’ 
tada sumupo Stukel 
ežiu, koja įn užpaka!» i r 
Adomai isz Bojau*.”

kor.) 
maiszosi 

labai apiply-

•f

Nusipirkite bonkij už 65c šiandien 
75c kuomet 

laboratorijos.
pas tavo vaistininką.
siumiiama tiesiog ii

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Raudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikiu* 
žvilgančius plaukus.

Ruffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi įį/ 
prielą gražių plaukų. ^'į

•’■ft " 1 • * M •‘k •'"« 

.. ....

praszo: ‘ ‘ 
siszildyt?” T 
būdamas, pats nuvargęs, nieko 
pikto nein is lydumas liepe eit 
ir szildytis. Boba, nusidavius 
tokia sena, lazduke pasirams- 
cziuodama, kaip tik priėjo prie 
ugnies, kur jisai apgulos apie 
ugni su žverelem szildesi, mos
terėjo lazda pirmiause ant jo, 

— iv-visi

laidoja nrirUtithiIszbalsamuoja ir laidoja mtriilius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pbrtfo-VEDYBOS LIETUVOJE.

Statistikos žiniomis, per 
1925 m. pinu uosius tris mene
sius Lietuvoje buvo 7,420 ve
dybų. Per ta pat 1924 m. laika 
inregistruota 8,694 vedybos.

žiniomis,
szia nuo papraseziausiu iki praHl- 

Parsamdo automobilius del 
, veseliu, kriksztyniu ir 

t 

41’ Ii. 

■

niausiu.
laidotuvių, 
kitiems pnsivaainCfjimams.laikraszcziu

Q i OI•
Anglu 

praneszimu, Amerikoje 
ra Ia‘<>do buvo ligiziol mato- 

Kalba-

Anot

e
mas keistas dalykas. Kalba
moje vietoje yra daug beždžio
nių. Vietiniai gyventojai pasi
naudojo tuo ir siftematingai 
dresuodami, pavertė jas genais 
taniais. Tie tarnai beždžiones 
iszmoko vgik/zezioti kojomis, 
malti grūdus, “nęszioti vandeni 
ir, bendrai imant, dirbo visus 
namu mošzos darbus. Be to tie 
nepaprasti. < taniai 
savo szeimininkus 
szposais endami juokdariu pa
reigas.

linksmino 
visokiais

Frakcijai ant 40 milijonu gy
ventoju randasi du milijonai 
moterių tinkamu ant apsivy- 
ravimo, kurios niekadosnepa
siliks motinoms, nepildydamos 
savo priderystes del naudos te

.i

Kad 
nesu- 

sar-

4 4

visiems
in žak-

Vot kad apsitaisęs,

lig prio 
i iziekomts
e UŽ pe- 

uvon

Va-

AMERIKIETIS SUSIŽEIDĖ.
Ponas Pranas Rimkus, gry- 

žos nesenai isz Amerikos, už
vakar isztiktas nelaimes,
žinodamas dviraeziu sugriuvo 
ir lūžo ranka bei susižeidė gal
va. Ligonis guli pas spaustu- 
viniiika'^zaultiiski Klaipėdoj, 
kur jis gydomas D-ro Didžio. 
Nors liga sunki, yra vilties, 
kad p. Rimkus pasveiks. Lin
kime jam tad ir isz savo puses.

" ii - ' ♦ • ‘

PADEGIMAS.
Karpio,jai, Vilkuvisz.kio ap,

H * — •

- Rugpjnczio 17 d. ežia sude
gė ūkininko Kezevicziuus 
kluonai ir tvartai.
padegus. Intariamas ūkinin
kas Pleczkaitis suimtas

ūkininko
Intariama

i

paskui ant žvėreliu 
iii akmenis pavirto. O tai jau 
buvo daugelis žmonių tos pra
keiktos bobos raganos iii ak
menis paversti: ka daryt? jau 
ežia turėjo jie ir pasilikt ir gu
lėt su kitais a kineliais drauge!

gi brolis, nuėjės su savo
pulku žvėreliu in kita szali ir 
eidamas tolyn, daejo karalisz- 
ka miestą ir inojo in ta miestą 
ir pamate visur želaba 
traukta. Teip jis ėjo gilyn in
miestą ii* užėjo in traktirnia, 
užsitranko, kaip nuilsės buvo, 
gero sznapso, paklauso pas 
szinkoyiu: “kas yra do prie
žastis, kad miestas yra po že
laba?’” Szinkorius iszpasakojo,

Kitas

uz-

kas yra do prie-

f

— —
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

- ---------------$—-------- . j.;; ,(■

3'Cdąs Procentas už jusu pinigus ir saugumas del juau 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del/žmogaus kuris dirba ir esedina. Džkite savo 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite 

... kMP W pinigas atjga su padauginimu Procento.
J. ’.n," ' ~ , į1 ,į, ‘ į./?:-7''. ' ■.-'b 1 ''' :■ : ~ — ■’"r-

finilfcimi llll !■■■■■■■ ■will Olfc m I ■ĮKIMBI >1111,1 Ii ill^Įlfcll mm OIĮfcfc

del žmogaus kuris dirba ir esedina. Ddkitesavo

M

Bell Telefonas 1373-M

PROFITS 1023,358.62

CAPITAL STOCK
SURPLUS IR UNDIVIDED <

c Mokame B.czia procentą ant į 
'> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
c dam prie juau pinigu 1 Sausio r 
J U* 1 Liepos. Mes norim kad ir 

•? jus turėtumėt reikalą su musu 
C batika nepaisant ar matas ar 
> didelis.

H. BALL, Prezidentes
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
J? E. FERGUSON, Kas.

t

e
♦",

■Ilv

v

f

"•r

'>

i

''■Si
V" M

budriau.se


tilt:

X
■rtb'KĮili

j

*
■ ii

<

r

IllttBBIIIMlWI
tik 1 f

ISZRINKTASIS
Universiteto Studentu 

Bausme
N*

t

Buvo Kovo menuo 1917 me
tais. Musu misijos miestui Ta- 
ming-fn (Kinijoje) mokyklos 
vaikueziai liūdnoj procesijoj 
lydėjo in amžina poilsio 
savo mažutėli 
pora dienu atgal 
šauliu atsiskyrė Vaikutis 
iv jo vos 8 metus.

Vaikucziu laidotuves Kini
joje atliekama labai paprastai. 
Mirusioji, kūnas invyniojamas 
in sziaudus,

vieta 
dranga, kuris 

su sziuo pa- 
tu-

užkasamas byle 
kur, negiliau kaip pora 
žemėje ir viskas. Ceremonijos 
užbaigia, aiszku. szuns 
nos.

Taigi 
hnvo

coliu,

ir var-

pilnai
Ta-ming-fu 

nusistebėjimas, kai jie pamate 
iszkilminga procesija, kuri po

>

suprantamas 
gyventoju

Szv. Misziu ir egzekvijų iszej< 
isz Misijų koplyczios in Krikš 
czionin kapines.

Priešakyje neszta 
vėliavos, toliau buriu 
Misijos gyventojui, 
czionys ir Pagonys.

kryžius, 
ėjo visi 
K riks z- 

Paskui gi
ijuos kamžutemis pasirėdžiusių i

ininistrantu būrelis, dvasiszki- 
ja, o už ju — mažutis grabelis 
su mirusiojo vaikelio kimu. 
Galop ėjo mirusiojo tėvai ir gi
mines. Einant chorus 
pakaitoms *u dvasiszkija.

Visa taj dare rinito

rengtu sužiedotuviu, 
paklaust*“Kodėl?“ mo 

tina. i
“Kai užaugsiu,dnisiu Kutai 

liku kunigas” — atsake nia-į 
žas Tsing-jun, j

Motina nesuprato, kas. tai’ 
reiksztu. Vaikelis . vis karte 
nuo karto pakai;tudgyo.' moti
nai savo praszyma, dargi 
gindamas, > kad motina atsij 
verstu in Kataliku tikėjima i

Viena Sekmadieni 
kad kažin kas beldžiasi in ma4 
no duris. Ineina Tsing-jun iri 
katekietas.

‘ ‘ Teveli,

-jun žiuredainas in inane- 
nekaltomis a.<zaruotomis

n tea k e

ra-

girdžiu,)

Tsing-jun ir
' t

suteiki man 8zv? 
—r praszo mažuSi

i

■>.:

Pradiniai studentai Cincin

“BAUUB” _____________________________
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Rutfu, 
Anglu, 469,284

Sulig 1920 metu cenzos, Su
vienytos Valstybes turėjo 105, 
710,620 gyventoju, isz kuriu 
13,920,692 gimė svetimoj-e sza-

natnralizuotu 
naturalizuotu 

Kanadiecziu, 452,753 natruali 
zuotu Italu, 431,556 uaturnli- 
zuotu Szvedu, 319,383 naturali
zuotu Lenku, 224^743 natūrali - 

natų- 
165,997

512,670

priėmė s ve- 
y 

nenoromis sudre-

Atsitiko tai Prancūzo revo
liucijos metu. Mynia, bedieviu 
vadu sukurstyta, puolė nai
kinti visa 
jiems Dieva. Dras'kyta bažny- 
czios, bet dar labiau žudyta 
bažnyežios ta rnai, 
vienuoliai.

Viena tamsia nakti revoliu- 
cijonieriu gauja užpuolė Saint 
Aubin vienuolyną, kuomet visi 
vienuoliai buvo sumigę, 
pabudo, jau 
vienuolyną ir žudė žiauriausiu 
budu nekaltus vienuolius.

tlauniausis' Vienuoliu gyveno 
paskutiniame ilgo 
kambaryje.
ma, suprato, kad ežia padaryta 
užpuolimas.
mas iszszoko per Įauga iu soda 
ir pasislėpė krūmuose.

Isz krūmo mule jisai, kaip 
žmogžudžiai, lyg laukiniai 
žvėrys, kankino jo brolius, 
kaip draskė vienuolyno rakan
dus, kaip vogė visa, kas tik 
jiems in rankas papuolė.

Tik sztai žiuri, du revoliuci- 
jonieriu jo kanibaryje garsiai 
ginezijasi del sidabrinio laik
rodėlio, kuri jisai buvo palikes

. V’ienas plesziku isz- 
kiszo galva per Įauga. Vienuo
lis pamate baisu

ant kurio raudonavo 
gana plati senos žaizdos rau
dis.

’Pas veidas atrodė taip bai
siai, kad vienuolis jau nuo to 
laiko negalėjo jo pamirszti. 
Jam nuolat stovėjo lyg priesz 
akis žmogžudžio randimi 
bjaurintas veidas.

Kuomet

lni,
puolė 

kas primine

kunigai ir

Kol
plėšikai drasko

isz

šve

” — įa|.e sau 
juk tai tas pats

lyse. Mažiaus kaip puse 
timžemiu, arba, 6;493,088, bu
vo naturalizuoti. 1,223,490 isz- 
sieme “pirmas popieras”, ir 
5,398,605 neeme žingsniu tapti 
A me ri kos pi I icczi uis.

zuotu Norvegu, 216,968 
ralizuotn Austrioeziu, 
naturalizuotu Czeku, 154,931 
na t u ra Ii zuotu Kžkot u,

Sekanczios szalys turi augi-z naturalziuotu Szveicam, 
cziausius iiuoszimczius Ameri- 
ko naturalizuotu- pilieczin — 
Vali ja, 67.3; Airija 65.7: Szvei- 
carija, 64.9; Anglija63.1: Szko- 
tija, 60.9; Kanada, 57.9; Fran- 
cija, 56.7; Uolandija, 56. 
tos szalys su mažiaus kaip 
nuoszimti naturalizuotu 

yra — (,’zekoslavakija, 
Suomija, 41.3; Rusija 

Vengrija

pirmas popierių*

76,957 
130, 

Danu, 115, 
61,

Vienuolis noriai 
ežius, bet pažvelgęs in viena 
v^yrosiii ji — 
bėjo. Priesz ji stovėjo tas pats 
baisus veidas su randimi, kuri 
jisai mate ta atmintina i lakti.

“Dieve mano! 
vienuolis — “
pleszikas, ka ana įnikti buvo 
u’Ž|moles rnusu vienuolyną.“

Taezinn tuojaus nurimo ir 
maloniai pakvietė pakeleivius 
pVle stalo vakarienes.

I*o vakarienei senosnvsis 
svecziu tuojaus pradėjo reng
tis in kelione. Keistas neramu
mas matėsi jo veide.

lakite ežia ir pernakvoki-
- Audra 

dar nenutilo. O ežia pas mane 
vietos užtenkamai.“ 
bariai tuszti.

“Taip, taip 
pakeleivis. — 
tai, l>6t mes jau galime eiti.

“ — pa- 
— žiūrėk

vakarienei

826 naturalizuotu
736 naturalizuotu Vengru, 
902 naturalizuotu Finu, 42,686 
naturalizuotu Jugoslavu ir 34, 
627 naturalizuotu Lietuviu.

Skaitly nes parcflo, ypatin
gai iki 1920 metu, jog yra dau
ginus naturalizuotu 
tarpe senesniu negu

Kad naujesnieji

*» !4i

Ki-
50 

pilie-vienuolyno v

Užgirdės t riti k sz-
pilieczin 

naujesniu
natti Universitete yra baudže- 
ma studentai per senęsuius už 
mažiausius prasikaltimus prie- 
szais moteriszkas studentes, 
jeigu jujn ndklauso. Szita 
mergaite Petronėlė Ziska likos 
nubausta važiuoti ant vaiko 
arkliuko pdr dvi Valandas.

Krikszta.
Tsing 
savo 
akelėmis.

Dar esi per mažas“ — at
sakiau jam, valdydamas kilu
si susigraudinimą.

Bet mažas Tsing kaip 
dės manės maldanti, kaip pra 
dės verkti, kad pagalinus 
sakiau jam:

Bent kol tavo levas neat si 
ir tu

Szv. Kriksztu.”
Iszejo labai nusiminęs.
Atėjo Kovo menuo. Karta 

Tsing-jun sugryžes isz Szv.

i 4

pra-

pa -

moteriszkas 
joju ndklauso.

Nieko nelaukfla-

lyg 
kankino

i i

te, — tarė vienuolis.

Visi kam-

4 C 
vers turėsi palaukti su

menuo, 
sugryžes

Misz-iu namo, pra,dėjo skusti 
inspu-1 kad jam labai skauda. Karsztis 

džio. Ne vienas Kinietis, kad ir pakilo, 
žymiausis. niekuomet negalėjo 
tikėtis susilaukti tokiu iszkil- 
mingu laidotuvių.

Bet kas gi buvo tas vaikeli 
kuriam surengta tokios 
mingos laidotuves 

Nabasznikelis buvo

giedojo isz
s,

Ak, tiesa, atfipraszau

y y

y r

4 4
- tarė skubiai 
Girdėjau apie 

>»
O, ne, palauk, leve, 

jaunesnysis.

Nabagelis 
Szkarlatina.

“Tetuk

susirgo

tari* ligonis 
man leisti 

priimt Szv. Krikszta. Prižadėk 
atsivers i te 
intencija.

Pora dienu praslinkus, atbe-

* >

! “szi karta tu turi
s,

iszkil- man, kad jus viti 
' mano pasveikimo 

turtingo j
! y

pirklio sūnūs vardu Tsing-jun. ga pas mane Tsing-jun tėvas ir 
Tęva® buvo užmezgės prekybos sako:
santykius su Protestonu, 
linu ir su Kataliku i
Net buvo jisai priemes Kriksz
ta isz Protestonu ranku. Bet 

ipiktines Protesto 
atsisuko 

linkti

o ve-
misijomis, j

netrukus pa> 
nu Priezeriu elgesiu, 
nuo ju ir pradėjo linkti prie 
musu mi>ijos. Ilgainiui pavede 
jisai net savo vaikuezius musu 
globai. Ju tarpe ir jauniausieji 
Tsing-jun.

Buvo tai ypatingas kūdikis. 
Nuo pat pradžios vaikutis bu
vo geriausis mokinys musu 
mokykloje. Pabuvos kelis me
nesius pas mus Tsing-jun pa- 
reiszkc noris mokytis poteriu 

’Povas nesiprie- 
lo

ir Katekizmo.
szino. Nuo
Tsing-jun pradėjo 
kasdien lankytis musu misi jo !

. Taidarvda
Vasara, bet ir 

Žiema. Nepaisydamas nei snie
go nei blogo oro, vaikelis anks
ti rvta 5:30 vai. 
koplyežioje ir p“r

je Szv. Miszioms. 
vo jisai netik

laiko mažas- 
regnliariai

jau būdavo 
visas Szv. 

Miszias klūpodamas dievobai- 
Szv.

nebuvo
minga i j u Klause, nors 
Krikszto vanduo dar 
nuplovęs jo duszeles.

Kartais, kai pasiteikus 
ypacz blokam orui tėvai ne tęs
davo Tsing-jun <*iti isz namu, 
jisai pasidarydavo 
altorėli namie ir Įiapuoszes ji 
Szvencz. Paneles paveikslėliu, 
dideliu dvasios susitelkimu at
likdavo savo rytmetines mal
das, nepaisydamas visokiu na- 

x miszkiu pasitycziojimu.
/Atėjo Kalėdos. Buvo labai 

szalta. Sziauros veja® smarkiai 
pute. Tėvas nenorėjo leisti ma
žąjį Tsing-jun in Pamaldas. 
Bet vaikutis teip inkyriai mal
davo, kad pagalinus tėvas nu
sileido. Tsing-jun jau isz vaka
ro nuvyko in misija Piemenė
lių Szv. Miszioms.

Kai, gryžo namo, kojos ir 
rankos buvo teip suszalusios, 
kad atrodė lyg leduos gabalai.

“Tai nieko!” — ramino 
Tsing-jun nusigandusia savo 
motina — “Mažutėlis Jėzus 

gulėdamas ant 
szieno irgi dreba nuo 
o juk nesiskundžia. ’ ’

Kinijoje yra paprotis 
sužiedotuves vaikucziams 
laukus 8 metu. Tsing-jun 
laukus to amžiaus ,pradėjo 
praazyti motinos, kafl jam ne-

klausė,

kai

čiu
namu 

pate

* i 1 
bažny ežioje

szalczio,

kelti 
su
su-

ežiu
45.8;
40.2; /Am trijų, 37.7;

28.1; Lenkija, 28;
Lietuva 25.6;. ir Jugoslavija 
‘)!j ») M* 9 t iJi

29.1; Italija,

41 ) 
) imigrantu.

imigrantai dar neturėjo pilnio 
progos ingyti Amerikon pilie 
tystes, nes daugumas isz ju m- 
gan ilgai atvykę in zita
neapsipažine su jos kalba, ir 
negalėjo prisilaikyti prie 
natūralizacijos instatymo 
kalnviimi.
dauginus
iszsieme pirmas popieras.

--F.L.1.S.

szidi.

||

ii
H

■b

t;Nuoszimcziai neperstato tei 
siuga paveikslą 
pilieczin buvusiu tautu, 
.skaitliu matome, 
227,713 naturalizuotu 
ežiu, 681,362 uatrualizuotu 
Airiu,

naturalizuotu
Sulig 

y ra 1, 
Vokiv-

visu 
re i 
jaukad 1920 metais 

naujųjų Imigrantu“Ak, tiesa, ateipraszau“ — 
szaukia ligonis susigraudinęs. 
— “ Paprašykite teveli, 
dar turiu atlikti Iszpažinti.

Galu gale Kovo 17 diena po 
pietų su nuszvitusiu 
szaukia Tsing-jun 
na: 

i »
“Kur gi tu eini, 

keli?“
“In dangų, in (langu, mamy

te!”
“Ne, neik dar, lik su mumis, 

nepalik mus vienus!
le,

eiti, bet ir jus turite atsiversti, 
tai tuomet susitiksime dangu
je. ’ ’

’Fa, valanda inejo 
ri vienas isz musu tėvu 
Kinietis. Jisai atnesze ligoniui f r

asz
y y

veidu (ant stalo.
savo meti

Motin, jau einu ! ’ ’ 
mano vai-

i 4 )

y y

mamyte, asz turiu jau

veidą y

su žvere jusi

su

Pasinaudokimc 
vaiszingumu.
senesnysise

y y

pa-

4 4

sake
kai}) tamsu. Mudu galime dar 
kur paklysti.
szeimininko “

’Fa valanda
keleivis iszeme isz kiszenes si
dabrini laikrodėli, bet tuojaus 
ji inkiszo atgal ir pažvelgė in 
vienuoli. Ju akvs susitiko. Se
nas pleszikas nuleido akis.

“Ne, sunau, negalime ežia 
liktis. Asz uetiireeziau ežia nei 
valandėlei ramVbes.

“Gerai, eikite, 
in iu kambari,

nekaltųjų kraujas.

sūnau,

! *

681,362
562,930 na t ural ižu o t u

i

>:■

'I
patys atsiranda, 

Bet ilgai ne būna, tuojaus 
gala randa.

Tok is vyrueziai progresus,
Tai ne kas,

Sziadien Lietuvyste teip 
parkele, 

Kai}> rodos meszla aut 
szakes pakele.

Isz pradžių musu vadovai. 
Padare neprotingai labai, 
įteikėjo su kitokiu mokslu 

pasirodyti, 
Ir reikėjo ateiti permatyti.
Keikejo remtis ant pamato 

tikvbes.
daigu norėjo apsisaugoti 

piktybes.
Sziadien toji apszvieta(I) 

vaisi iszduoda,
Moteres pametineja vyrus. 

Apsirenka sau kitus, 
Zuja in platu Amerika, 

Nepaisydamos nieko.
Vaikai pavirto in szunije, 

Pnaugia nuo tėvu iszrunije.
Priglausti ne nori tėvus 

senatvėje, 
Savo artimus apgaudinėjo. 
Ir krepszelninkams karvute 

jau isztruko.
Ba kaip pinigu prisilupo, 

Svetimas paezias prisikalbino, 
Kur ten paskaliję apsigyveno,

Koszes privirė, suvalgyt 
nevaloje. 

Ir da dabar ant Lietuviu 
rugojo, 

Lietuviai nekalti, nes juos 
teip iszmokino, 

Kaip tai važinėdami tauta 
gaivino, 

O tikėjimą naikino. 
Taigi, žszliulavo tauta?

iszcziucziavo, 
O ežia vaikine, viskas gala 

gavo, 
Dabar vieni kitus kaltina 

O kožnas save teisina.
Dabar sveikinu visus labai, 

, Ant sziadien bualygvaliai.

asz jus nu- 
kurnebuvo

Ten galesite ramiai miegoti. 
Ten ti'k gulėjo ant stalo sidab
rinis laikrodėlis.

Užgirdės tai 
leivis, puolė 
vienuoli.

ves
t (*k ėjusi

ramini

■H

revoliucijonieriai 
apsidirbę iszejo, anas vivnuo- 

ryžo namo. Pasikvietęs g(*- 
die-

J 1 I
senesnysis ke

en t keliu priesz

r n11 CVU 
ves.

, Tsin 
Jitai nenori

vaistu, kol tu jam neliepsi.
pas 

kambarėly jt*
“ kang’es ” (Kiniecziu 
isz olytu) guli nm.sU 
Tsing-jun. Jo akys nuo 
ežio padidėjusios. Szale 
ant stalelio pastatytas gražus 
Szvencz. Marijos

“Teveli, ar turiu
tuos vaistus?“ — klausia ligo
nis mane, rodydamas in maža 
buteliuką su skystimu.

“ Be abejo,
— atsakiau.

Tsing-jun 
raukdamas, iszgeria. 
vaistus iki dugnui.

Savaites laikui praeju 
atbėga pas mane tėvas, nusi
minęs ir nulindęs.

‘ ‘ Tove, 
Tsin g 
tinai, 
mei. “

Tuojaus einu, 
ligoni, 
jau suskaitytos, 
dart*
Kaip bematant apkriksztijau, 
duodamas jam vairia Stasys.

Po pietų ligonis truputi pa
gerėjo. Daviau jam paskutini 
Szv. Patepimą ir pažadėjo ry
toj atneszti Szv. Komunija.

Su kokiu dievotumu ir susi
graudinimu eme jisai Angelu 
Duona! Kuomet norėjau jam 
pagolbeti po Szv. Komunijos 
padurti padėkojimu, Tsing-jun 
tarė: . gi neturiu pasninkauti? Argi

“Žinau, teveli, žinau, kad 
Jesu tsai siun”, tai yra, Je-

* t <r

Skubiai 
Szvariame 

kang’es T *

-jun szaukiasi la- 
imti jokiu

♦ 4

ligoni.
ant 

lovos
mažutis 

karsz- 
lovos

emu

s.
♦szi-

paveiksią 
imti

mano vaikeli,

t no jaus,

y y

nesusi-
karėžius

H, ve]

rn
greieziau, greieziau i 

jun mirszta: praszo bu- 
kad ji pakriksztytu-

Pažvelges in 
matau, kad jo valandos 

Veidas pasi
ilgus, o vifa kurni tašo.

, žinau, 
“Jobu tsai siun”, tai 
žus yra mano szirdyje.

Ant rytojaus dar syki ligo
nis galėjo priimti savo numy
lėtąjį Sveczia Szv. Komunijo
je. Po tam apėmė ji toks ramu- 

valan-mas, kad užmigo porai 
du.

Pabudęs, Tsing-jun nekalbė
jo jau apie ka kita, tik apie 
laime,
Krikszto ir Szv.

U

Teip? Tu mama, 
Krksezione ? ’ ’ 
sineti ligonis.

kuri teka

in kamba-
Tsali.

Angelo Sargo ir Szv. Tercsiu- 
tos, pre kurios Tsing-jun turė
jo didelio 
veikslelius

I Jgonis dievotai 
paveikslėliu 
szneket is, 
menimib.

Treczia

pamaldumo.

S"
kaip

pa-

pabueziavo 
ir pradėjo su jais 

su gvvais as-

valanda l>o pietų 
dar syki aplankiau mirsztanti 
ligoni ir sukalbėjau maldas už

— Merdėjimas 
tęsęsi iki 8-ai vai. vakaro. Ma
žas Tsing-jun tankiai kartoda- 

“Einu in dangų!
Prie>;

Tsing-jun paėmė tęva

mirstanczius.

vo: y i

z pati mirimą

— dan-

levas ka tik isz

staiga 
už ran

kos ir pasznabždomis tarė:
“Iki pasimatymui

gujo!...’’
Ir atidavė savo nekalta siela 

Dievui....
Vargszas

proto neiszejo, žiūrėdamas in
savo mylimojo sūnelio lavona. 
Isztisomis valandomis gulėjo 
pas graba ir lyg lauke, gal sū
nelis atgys.

Vėliau nusiraminęs dažnai 
ateidavo pas mane ir kalbėda
vo apie vaikeli. Tai buvo jam 
vienintelis suraminimas.

diena
tėvas

savim Szv. Raszta
man Dovido karaliaus žodžius, 
kuriuos jisai buvo taros mirus 
sunui; “

Viena 
Tsing-jun

gal su-

pagalinus 
atsinesze su 

ir parode

Bet dabar kai mirė, ar

galiu ji dar sugražinti? Geriau 
asz eisiu pas ji nes jisai jau ne- 
grysz pas mane. ’ ’

Ir nusiszluostes 
pradėjo uoliai lankyti Kate
kizmo pamokas. Metams pras
linkus, Tsing-jun tėvas priėmė 
iszkihninga Szv. Krikszta mu
su Misijoje.

asza ra b,

lis
ru
vobaimingai palaidojo savo 
draugus, o pati vienuolyną su
tvarkė ir apvalė.

Vienuolis pasiryžo gyventi 
vienas tame vienuolyne ir tar
nauti apielinkes žmonėms, kiek

(p 
žmonių isz apielinkes, 

palaidojo
Dovanok man, leve 

tu
i 4

dejavo — 
esu.“'

su
I i žinai.

1

kas afZ

galėjo.
Ilgus metus 

vienuolis dirbo ir meldėsi, vie
nu vienas gyvendamas dide
liame vienuolyne.

Viena vakaru buvo pakilusi 
baisi audra. Žaibavo, griaudė, 
lijo, vejas nže... Vienuolis ra
miai kalbėjo savo vakarines 
maldas. Tik 
sai, kad kažin kas pabar&zkino 
in duris. Vienuolis atidarė du
ris ir in vidų inejo du pakelei
viu,

pnsiszventes

“rEaip! - - atsake 
maloniai. -
minta pažinau. Bet visa szirdi 
mi 'Pamstai dovanoju

& i
vienuolis

Asz tuojaus Ta-

vienas

savo
sztai iszgirdo ji

pra szy( I a m i n a k v y nes.
lf'

y y

Nuėjo tad senas žmogžudis 
su saVo suiĮumi in ana kumba
reli, bet nugalėjo užmigti. Isz- 
pažino savo sunui visa savo ne
dorybe, kuri per ilgus metus ji 
t ai p baisiai kankino.

Anksti ryta atsikėlęs nuėjo 
vienuoli, atliko gera isz-atlikopas

paginti ir susitaikė su Dievu.
Atrado tuomet jisai ramybe, 

kurios veltui jeszkojo per tiek 
metu.

J ..T -

Kūdikiui Maitinimas.
Vaikai, kaip ir maži gyvu- 

.liai, reikalauja daugiau kūno 
budavojimui medžiagos, negu 
pilnai suaugę žmones. Užtikri
nimui kūdikio normalio augi
mo ir iszsivystimo, 
turi susidėti isz 
dalyku ir kitu.

Nokurios daržoves ir ricszu- 
tai turi savyje kuna au'ginan- 
cziu dalyku, 
pamainomi pienisz'kais daly
kais, kiausziniais, mesa ir žu
vimi.

Minorą Ii u dalyku
piene, kiausziniuose, mėsoj, ža
liose daržovėse ir vaisiuose, o 
kuomet kitokie augima regu
liuojanti dalykai randami pie
no riebumuose,
ir lapinėse daržovėse.

Pienas turi savyje mineralu, 
augimo snbsta nei j n 
ir cukraus.

jo valgiai 
mineraliniu

bet jie turi būti

randama

kiausziniuose

isz Szv.
Komunijos.

Juk jus visi atsiversite?
tikrai busi

— pradėjo klau- keseziu. . Taipgi lotai minėtam

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmo-

mieste, ' Apie dauginus daaiži -
Tuo tarpu sopuliai padidėjo, nokite ant adreao.

V, Lapinskas
601 W. Mahanoy Ąve.

Ligonis pradėjo rodyti net ne
ką n trumą. Tėvas primena jam
pažadėjimu apkrikaztyti.

* * ,

(t.f.)

gauti valgyti vidurdieny.turi g .
Jis turi gauti mėsos arba kiau- 
sziniu, daržovių, sriubos, žu- 

bulviu, makaronu 
ir 1.1. Invairios kruopos, pie
nas, vaisiai, 
ežiai ir vakariene.

Norint daugiau informacijų 
apie kūdikiu auklejima raszyk 
Vaiku Biurui,
meni of Labor, Children’s Bur
eau, 
siaut

vies, ryžiu y

geriausi pusry

U. S. Depart-

Washington, D. C., klau- 
“Feeding the Child,” 

Children’s Bureau Dodger No. 
8, arba “r ”“Child Care.

—F.L.l.S.

r

V, Lapinskas

Mnhntioy City, Pu.

riebumo 
Todėl nėra kito 

svarbesnio kūdikiui ir augan- 
cziam maisto.

Turi būti duodama užtekti
nai lengvai suvirszddnamo val
gio, gerai isz virt o, reguliariai, 
bet nie'ko nereikia .duoti tarpe 
reguliariai duodamo Valgio.'
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Hnimentaa
0'Garaa abĮlniUn AmtJojlmui 

ilnimenta*

\PaindE^pelleris
' .....................

1

Pabaigoje pirtim jti metu, kadi-
kis. turi gauti valgyti keturis

— . . j . ■ '’.'A ■i’’' U

sykius iu diena, bet pabaigoje 
antrųjų , metu,
valgiu dienojo.

užtenka trijų
.... , . ;■ *’ "v

' 4 Ha

’, Kttatibti Kuonttt rwnutWU .a 1. HArsIcija 
skaudamas 
fetaynlnlu

Jaunas kūdikis daugiausia- /

linlupntu ir tuojau pajausite palang
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Nvkurie darbininkai laike 
straiko bedavoja, 

Krepszelninkai kaip velnei 
juos pakurstineja. 

Geriau Aidirblista'ms tylėt,- ‘ 
Savo žiotis uždarvti ir nieko 

nekalbėt, 
Ne. in szalis nesidairyt, 

Kada kasyklos dirba, tai dirbt 
Pinigėlius rinkt, 
Malsziai tūnoti, 

Czedyti.
Be to, da ana, 

Užmirszau pasakyti, 
Vyrukus biski nubausti. 

Kaip namo girti parsivelkate, 
Nuo vaidu susilaikykite, 

Tankiai gaspivdineles barate 
Arniiderius stuboje nakti 

darote.
Valgyti provijetes, 

Ir lyg dienai trankotes. 
Jau ir del jus ragueziai auga 

Ne reike ant gaspadineliu 
rugot, gana, 

♦ Teisybe, yra niekszu gas- 
- pauliniu, 

Bet yra ir visokiu vaikinu.
Kaip kalmuku, 

\Tepraustsnuki u 
Iszsižioja,

Kaip szunes loja, 
Moterėlės visai neguodoja. 
Jaigu busite davadnais, 

Ir gaspadines geriau apsieis, 
Vyrucziai, su piktumu nieko 

nepadarysite, 
Da daugiau sau ptigadysite, 

Isz visur iszvys, 
Niekas ant bui’do nelaikys. 

Visi geri, gaspadines ir vyrai, 
Kad tiktai niekszu butu mažai, 
O tada vieni ant kitu nerugbtu, 
Malsziai gyventu ir sau tūnot u.

# *
Koks ponas, 

Toks kremas, 
Koks kunigas tokia viera, 
O terp 'bėdusziu jokio 

tikėjimo nėra. 
. Jau ant tiek nuslinko, 
Kur ten koki tai pastumdėli 

apsirinko,
• tai rots

i

y

y

Beproeziai — tai rots 
krikszezioniai, 

Ir da vadinasi Lietuviai, 
Nettžilgio. uždės stalyc2ia, 
Katalikams ant piktumo — 

; tyuzra.
O jus vaikai,^vaikai, 

Argh. jus ne esatbjhtožnai, 
Kvailiu niekas me soja, 

/

GEO. J. BARTA8ZIUS
Lietuviszka Uieigos Vie 

Arba Hotelis.

c Pinigu ir Laivakorciiu Siun-J 
{ timo in Lietuva Agentas.-J

’ W ■» 'll I* ■■ m , h 4* **» f • ** 4, *.' *

(George J. Bartasnus' 
!< 498 WASHINGTON, ST 
t NSW YORK, N. Y. .
/Teloponas: Wakor 4385 '

*1

LiclMviaako Graboriua
* .V. f .1 y* Ji•* "r * *- n ■*. ii, s Ik

K. RĖKLAITIS
bu id o.i u .nunUrelius pagal 
naujinusia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

«*
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* t* II.

516 W. SPRUCE .STR., 
MAHANOY C! Y Y, PA>
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ŽINIOS VIETINES Paskutines Žinutes. SHENANDOAH, PA.
Sziandien 4 •> Mitchell

Dav.
tr

diena— Xedelioj pirma
Lap k r i ez io— N o v e m be r.

— Subatoj pasninkas.
— Nedalioj Visu Szventu.
— Panedeli Vžduszines.

Jau du menesiai kai Į) 
anglekasiai st ra i k no ja.

— Kita utarninka rinkimo
diena.

— Ar Lietuvei duosis save 
trauktis už nosių vela ! Pažiū
rėsime po rinkimu kaip jiems 
saldus politikieriai atsimokės.

— Praeita seredos nakti 
biski pasnigo ir oras daug at- 
szalo. Isz vestu ir apie (’hieaga 
pranesza kad tena is randasi 
sniego apie 6 coliai.

— Pranaszai spėja buk po 
rinkimu 3 Nov. straikas užsi
baigs. Tokiu pranaszavimu bu
vo daugelis, bet ne vienas 
iszsipilde.

— Kun. Czesna
FA't a surisz.o mazgu motervstes 
p. Kazimiera
Coaldale su pana Beatricije 

Per niiszes kun. (’zesna 
pasakė puiku pamokslėli jau
navedžiams. Svodba atsibuvo 
pas nuotakos tėvus ant 316 W. 
Pine ulyczios.

— Kalnas vedantis ant ka
piniu arba “Pottsville Hill 
likos pataisytas 
smagus del gyvųjų 
mirelei važiuos ant kapiniu ra
miau. Kele® yra gerai padirb 
tas.

ne-

Ketvergi)

Kasia vieži u isz 
pana

Žalis.

Pottsville Hill” 
ir ne tik bus 

bet ir nu-

FIRST WARD CASH STORE 
(Nauja Buczerne ir Groseriu 

sztoras)

Ka tik atidarome nauja sztora 
ir buczerne, po No.

511 W. CENTER ST.

Gausite 
rūkytos mėsos, 
ir 1.1, teipgi visokiu valgomu 
tavoru už labai pigias prekes.

Subatoj parduosime 
nuo ‘28c iki 35c švara, 
szolderei po *28e švara., pork- 
czaps po 32c svaras, tauku 22e 
svaras, visokias deszras po 23c 
svaras, ir <
pirkiniu. Ateikite 
site pinigo.

JONAS ZEIJONIS, Mgr.

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
IR BALIUS!

visokio-.
c

>zvicžio> ir 
leszru, tauku

laug kitokiu pigiu 
o ^uezedin-

Bengia (»edemin<> Kliubas 
isz Mahanov (’itv, Panedelio 
vakara 2 Novemberio, ant Nor- 
kevieziaus sales. Priesz balių 
apie 7 valanda l»us visuomenes 
susirinkimas ir bus apsvarsto- 

rinkimus, to
dėl visi ukesiai privalo atsi
lankyti ir dažinoti 'kaip apsiei
ti rinkimu dienoje. Tuojaus po 
susiriŲkimui 
Grajis pirmos

(ledeiniiK 
Mahanov ('itv.

a

m i dalykai apie 
u kėsini

prasidės balius, 
klasos orkestrą. 

Bus visokiu užkandžiu ir gerv
inu. I užauga tik 50c. Mot e rems 
ir merginom*. *25c.

4 Reading 
. lines ,

NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELPHIA
Nedelioj 1 N0VEMBERI0

Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel............................ 1:30
Ashland ................................... 2:21
Girardville ...............................2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.26) 2:49
Tamaqua (Preke $3.26) . . 3:11 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grįžtant specialia treinaa apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

DU SELIAVAS 
TIKIETA3

egzaminuoti, mstergtos specia
les klesos saryszi su Darbo 

| Departamento Natūralizacijos 
Biuru, kur pilietybe iszdesto- 
ma. Mokiniai gali prisidėti bi
le kada, ir užbaigia kuomet 
tinkami, nežiūrint reikalauja
mo laiko. Užbaigus, jie gauna 
certifikata, kuri iszduoda Na 
turalizaeijos Biuras ir Chica
gos Szvietimo Skyrius, ir tas 
ccrtifikatas yra geriausiu pa
tvirtinimu aplikanto mokslo 
tinkam u m o. N e re i k a 1 a ujama
jokios mokesties. Mokinama

, elementarines Anglu kalbos ir 
mokiniui duodama szios szalies 
valdžios sistemos tikras supra- 
irnas. Taip pat mokinama geo

grafijos ir Jungtiniu Valstybių 
istorijos.

Žinoma, 
mok v k los 
vien tik
ežiai Amerikonu — vyru ir mo
terų — jas lanko kad pageri
nus savo mokslą arba iszmokti 
koki nors mena ar amata. 
Daug ateiviu 
amatu klesose, atranda, kad jie 
padidina savo kalbos turiniu 
guma naujais žodžiais. 1924- 
1925 metu tarpe, augsztasias ir 
pradines mokyklas lanke 63, 
660 mokiniai, isz kuriu 36,509 
buvo vyrai ir ‘27,141 moterys.

Prezidento Narna Perkrauste In Nauja Vieta.
■r*—s ’ >■.„ jį

Waterbury, Conn. — Patiko 
nelaime viena isz Waterburio 
veikėju, Vinca, Bogdanavicziu. 
Spalio 10 d. vakaro važiuojant 
jam rado apsivožusi po auto
mobiliu negyva, 
žino, kaip jam 
vieni sako, kad vėtra apverto 
kiti, kad kita 
verte.

Velionis buvo apie 49 m. am
žiaus ,doras ir geras žmogus; 
priklausė in L.U.P. Kliuba ir 
in D.L.K. Gedemino dr-ja Ve 
lionis buvo vienas 
kiaušiu Lietuviu 
kur priklausė bene nuo jaunu 
dienu, ir visados grajdavo Lie
tuviu parengimuose.

Nabaszninkas paliko 3 bro
lius ir 2 seseris Waterbury, 
taipgi aunu ir dukterį. Su žmo
na buvo persiskyres del tulu 
szeimvniszku nesutikimu.
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Idant užlaikyti istoriszka narna, kuriame gimė proziden-

I
i

Du jauni pleszikai insi-W. Va.
Coal savo in garadžiu Andriaus Na- 

Co., sudege lyg pamatu. Ble- rejaudko, 
dės padarvta ant $50,000. Ba-1 ulyezi
i . i .i \ . i I *:u.o,.

U Springfield, 111. — Mink 
ne teip

11 Morgantown, 
Tipelis No. 6 prie Davis

dai kas tokis padegė.

sZtu augia kasiklos 
dirba kaip kas mano. Darbi
ninkai ne turi jokios geroves 

visokius nesmagu-

M t. Vernon 
ežios, apie 2:30 isz ryto 

tiksle aipipleszimo. Motore Kri- 
žinauckiene gyvenanti skersai 
užtemino vagilius ir paszauko 

palys!” Vagys tuojaus pabė
go-

208 E. 
apie

ir niekas no
tas atsitiko:

maszina ji a p-

4 4

Mfel fi
&

ir keneze 
mus.

U Philadelphia. — Edward 
Hester, likos nuszautas ant 
smert per savo 17 metu myli
ma kuria suvadžiojo ir ne no
rėjo su jaja apsivesti.

J uozo 
Roaring 

nežinomos 
priežasties drauge su visokiais 
ukiszkais padarais. Kaimynai 
prigialbejo iszgialbet gyvulius.

Didelis tvartas
Czikanavicziaus, 
Creeik, sudegė isz

isz smar- 
muzikantu,

PRANESZIMAS.

Subatoj 31 Oktoberio 1925, 
bus paskutine diena mokėti 
randa už vandeni pakol da ne
uždėta bausme. Po virsz-mine- 
tai dienai bus uždėta bausme 
ant 5 procento ant visu neuž- 
mo’ketu randu ir visos neužmo- 
ketos raudos bus sukolektavo- 
ta pagal musu tiesas ir regula- 
cijas.

Mahanov Cit v Water Co.

— Kada Vladas Medley ir 
.Juozas Sinkeviczius

likos sulaikyti per 
terp Weigh Seales 

ir Paxinos arti Shamoku ir
abudu drauge su alum ir (roku 

nugabenti in

su t rok u, 
steitinius

vėže alų

likos nugabenti in Sunbury 
kalėjimą. Badai alus turėjo ge
ra “kika.”

ANT PARDAVIMO

Namai ant keturiu familiju, 
du bizniavi o du del gyvenimo. 
Norinti pirkti atsiszuukite ant 
adreso.

John Stravinsky 
465 North St. 
Minersville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

— Utarniuko ryta ntsibu 
vo laidotuves Onutės, keturiu 
metu, mylimos dukreles Povy- 
lu Makaucku, 1144 W. Coal 
uli. Pamaldas atlaike kun. Ste
ponaitis ka tik pribuvęs isz 
Lietuvos.

— Ketvergo ryta sudegė 
lyg uamatu Ajrisziu Katali- 
kiszka bažnycze, kuria nesenei 
pastate. Parapija aplaike mil- 
žiniszkas bledes. Priežastis už
sidegimo nežinoma.

Oregon City, Ore. — Szis 
miestelis randasi link 12 myliu 

Portland, Oregon. Yra 
dvi popieros iszdir- 

viena

fe

Ir'7 
f ***^ / i

vakarines 
užlaikomos

vieszas
nėra 

ateiviams. Tukstan-

t.88)
PARSODUODA

Namas ant dvieju szeimynu 
ir garadžius del vienos maszi- 
nos. Vienas lotas 150 pėdu, ant
ras 75 pėdu. Viskas parsiduoda 
už $7,000. A t si sza ifk i t pas

K. S.
134 Greenwood St. 

Tamaqua, Pa.
FARMA.

105 akrai geros žemes, viskas gerai 
auga-dera. Parduodu su viskuo, kas 
tik ant farmos randasi; su javais, gy
vuliais, maszinomis, rakandais ir vi
sais kitais daigtais. Turiu 17 žarviu, 
isz kuriu yra 11 melžiamu, 1 olstein 
bulius, 5 jauni verszai, 4 arklei, 12 
kiaulių,50 karveliu, 5 žąsys, 200 Visz- 
tu, geri budinkai, 7 kambariu stubn, 
visose triobose yra investas vanduo. 
Farina randasi tik mile tolumo nuo 
miesto ir geležkelio stoties. Budinkai 
kasztavo $4,000, žeme verta $3,150, 
gyvuliai, maszinos, rakandai verti 
$3,000. Viskas sykiu verta $10,150 
o parduosiu viską už $G,800. Ininoket 
reikia $2,500, likusioji suma reiks isz- 
mokėti bankui per 30 metus, 
greitu laiku prirodys kupeziu,
gaus $150. Esu priverstas viską pi- 
gei parduoti, nes noriu tuojaus iszva- 
žiuoti in rusija. Adresavokite

FRANK BARTAŽCZIUS,
R. F. D. 4. Bradford Co. Ulster, Pa.

Kas
tas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numetreliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
320 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi kreko, 
automobilius

Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kreko. Teipgi 
pristato automobilius visokioms 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksito POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau goriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City 

Valgiu Gaminimas 
r-*--- ir—

Namu Prižiūrėjimas 
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai .... 11.50 

W. D> B00ZK0WSKI-00., 
MAHANOY CITY, PA.

Frackville, Pa. — Magazinas 
Kazimiero Pikezileno ant 138 
N. Railroad ulyczios likos ap
vogtas ant 700 svaru cukraus. 
Kaimynas mate kas insilauže 
in magazina ir pranesze apie 
tai locnininkui, kuris vėliaus 
apskundė savo broli ir Villima 
Lunczi.

Montello, Mass. — Superior 
Court teismas ežia perkosze 
bylas sokaneziu Lietuviu Ka- 
zvs Katkauskas ir Julius 
“Kelley” gavo užsimokėti po 
$110 už užpuolimą ant polic- 
mano, kada buvo girti. Jie pir
miau buvo priteisti po 4 mene- 
sus kalėjimo. Antanas Masonis 
užsimokėjo $100, kad girtas 
važiavo karu. Teodoras Kini- 
lis rastas kaltu degtines parda
vinėjime. Dargenis užsimokėjo 
$100 už tokia put kalte.
/---------

Chicago, Ill. — Szv. Bernar
do ligoninėj randasi pavojin
gai automobi liaus sužeista

Apolina Paulauskiene, 
4240 Artesian avė.

— Mrs. Marie Kovacks, 28 
m., 1933 Sheffield avė., kuone 
visa nakti szoko savo giminai
tes namuose. Parėjus po szo- 
kiu namo susirgo ir staiga mi
rė.

gai 
Mrs.

ežia

automobi liaus

Hazardville, Conn. — Marti
nas Tarei jonas Maigai apsirgo 
pendesaitis ir likos iszvežtas in 
ligonbuti ant operacijos.

— Lietuviai gyvena mal-
Darbai einasziai ir sutikime.

gerai ir kožnas yra užganady- 
tas.

nuo 
czionais 
bystds ir viena atidinyczia. 
Sziuom laiku darbai eina ne- 
blogiause. Czionais randasi isz 
Lictuviszku szeimynu link 30 
ir yra dvi kuopos S.L.A. Abi 
kuopos gerai gyvuoja ir visi 
Lietuviai gražiai gyvena. Ke
linta® turi savo ukes, kiti visi 
savo namus ir visi sutikime gy
vena. Laikraszcziu pareina vi
sokiu. Czia tik viena .szeimyna 
yra atskira nuo visu kurie yra 
dar tik keli metai atvažiavę isz 
Rytiniu Va'lstiju. Sztai 4 diena 
Oktoberio buvo mitingas S.L. 
A. Vienas naris negalėdamas 
būti ant mitingo, ba turėjo ta 
diena dirbti; parėjės nuo dar
bo atnesze 
užsimokėti savo mėnesinės 
duokles in Susivienijimą, bet 
kada tasai vyras buvo ka tik 
inejes in stuba pas sekretorių 
po No. 502 Roosevelt St., tuo
jaus inpuole artymas kaimy
nas in stuba ir atradęs ta vyra 
sėdinti, nesakęs nieko tuojaus 
kirto in veidą f Tas vyras visai 
nieko nežinojo link musztyne 
ir ežia sekretorius su motore 
teipgi nieko nežinojo kas do 
priežastis ir kas pasidaro. Tas 
kaimynas musze ta vyra kiek 
jisai norėjo, 'ftors tasai gulėjo 
ant grindų kraujuose, bet ne
paliovė mnszes. Motore tos stu- 
bos persigandusi matydama 
toki baisu muszima, puolėsi

Pametusi abudu ma- 
vaikuczius 

vos ne vos adgyne.
jaus paszauktas daktaras in 

M usztynes priežastis 
nereikalinga. Jie 

buvo kada susipykia dirbtuvė
je. Ant rytojaus buvo musztu- 
kas W. M. aresztavotas. Jisai 
turėjo užsidetie kaucijos 1000 
doleriu lyg tei'smo ir už kiek 
dienu po tai musztynei buvo 
a t siaust a pa lie i ja kad padary
tu krata del mini'szainos toje 
s t ūboje kur buvo musztyne. 
Yra spėjama, kad tas kaimy
nas ta krata insteigo kad jisai 
galėtu lengviau iszsiliuosuotie 
ant teismo, bet tuose namuose 
nieko nerado dauginus kaip 
tik vandenio cinko. Teismo ne
buvo. Tarp saves susigadino. 
A. G. gavo atlyginimo už jo su- 
muszima 200 doleriu ir daug 
kitas iszlaidas viską apmokėjo 
kaltininkas.

sekretoriui S. L.A. 
ksavo

tai boseliai geidžia

Parsons, Pa. — Gyvenimas 
czionais malszus ir straikuoja- 
me ramiai su kantrumu, sumi- 
szimu jokiu neatsitinka, tik bo
seliai eina su didelėms dinor- 
kems in darba. Kaip duodasi 
suprast,
idant st vaikas užsibaigtu.

— Parsono Lietuviai prigu
li prie Miners Mills parapijos 
Szv. Franciszkaus. Diena 18 
Spalio prasidėjo 40 Valandų 
pamaldos ant kuriu pribuvo 
daug svetimu kunigu. Atlaidai 
buvo labai iszkilmingi isz ko 
žmoneliai pasinaudojo.

— Naujai susitveręs koras 
kuris gyvuoja jau du metai, 
puikiai pagiedojo per atlaidus 
su pagialba aplinkiniu vargo
nininku, kas labai patiko vi
siems. Tik gaila, kad in kora 
nepriguli, daugiau jaunuome
nes kuriu caion randasi užtek
tina i su gerai® balsais. '

—Parapijonas.

gelbėti, 
žus

namus.
buvo visai

klykanczius, 
Buvo tuo

Cleveland, Ohio. —■ Pereita 
savaite Cleveland isztiko*tik
ros kunigiszkos sorkes. <

Isz kur tai atsirado ežia 
koks tai misijonierius S. B. 
Kryszczunas, kuris ilga kunl- 
giszka sutana pradėjo sukinė
tis Lietuviu bažhyczios apie- 
linkej. Ta pajutęs Kun. Vilku- 
taitis pradėjo ji gaudyti gat
vėse ir pasiszaukos policija 
tempo misijonieriu savo klo- 
bonijon, paskui policijon ir su- 
sžaukes kelis savo parapijomis 

policijai kad
Kryszcziunąs hera jokia kuni
gas tik latras, ir teip misijo- 
nierius nieko nepeszes apleido 
Cloveldana, nors jis jieszkčjo 
sau draugu tveri ‘ ‘ parapija1

prirodinėjo

sau draugu tveri

tas Suv. Valstijų James Munroe, 
draugove kuri taji narna pirko, perkrauste ji 
ant 65 Crotfby uli. Name talpysis muzejus.

VAKARINES MOKYKLOS 
IR KA JOSE MOKINA.

Daug ateiviu szioje szalyje 
nežino kad .Jungtinėse Valsty
bėse yra daug instaįgu kur 
mokslą galima in'gyti^ veltui. 
Nesiranda nei vienos kitos sza- 
lies, kur mokslo parankamai 
butu taip sk-aitliugi ir pigus. 
Amerikos žmones yra labai už
silikę j e mokslui,
autoritetai daro kiek gali kad 
patenkinus reikalavimus kurie 
ju domėn atkreipiami. Dažnai 
sutinkama ateivius, kurio isz- 
sivaizdina, kad jie ežia tik pa- 
keneziami, ir kad visos moks- 

ir kitos i n st a i gos yra 
gimusioms ir pilie- 

klaidos jie 
Fa k t i na i

New Yorke63 Prince* uli., a 

in nauja vieta

nori tapti piliecziais. Arba ga
li lankyti invairias amatu kle
sas'kur gali iszmokti naujo 
amalo, jei savo užsiėmimu nė
ra patenkinti. Namu szeimi- 
ninkes kurios negali vakarais 
iszeiti, turi proga rnokinties

mena
besimokindami

Dauguma, kurie norėtu nau
dotis ta gera Amerikos vieszu 
vakariniu mokvkhi sistema ne
žino kur eiti ir kaip užsiregis
truoti. Jie turėtu nueiti in ar
timiausia mokykla, ir jei jie 
bijosi kad ju pa klausymai gali 
Imti nesuprasti, ju laikraszcziu 
redaktoriai tame mieste visuo
met bus pasirenge juos nuro
dyti ir duoti jiems reikalingus 
patarimus. Atsiradus keblioj 
padėty galima kreiptis in vie- 
szaji knygyną.
miestuose vieszi knygynai vi
suomet laiko darbininkus ku
rie supranta ir kalba kitas kal
bas. —F.L.I.S.

t uri 
dienos laiku.

Chicagos miestą galima im
ti kaipo pavyzdi didelio darbo 
kuris yra daromas užaugusiu j u 
szvietimo dirvoj. Vieszos mo
kyklos, kur mokinama veltui, 
po Szvietimo Skyriaus 
žiūra, duoda proga kiekvienam 

, arba siekti 
langiau. Yra tam speciales 

kur mokinama Anglu 
kalba ateiviams.

Szvietimo Skyrius taip pat 
turi Anglu kalbos ir pilietybes 
klesas bile dirbtuvėje kur ran
dasi tam parankamai. Dabar
tiniu laiku Chicagoje randasi 
63 dirbtuves, ir vieszbncziai 
kur tokios klesos laikomos, 

autoritetai turi 
dienines klesas ateivėm, kur 
randasi užtektinas 
mas. Nekuriuose atsitikimuose 
ju vaikai esti prižiūrimi, kuo
met jos lanko klesas.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
nori paduoti praszyma, kad ga
vus paskutines pilietybes po- 
pieras ir turi būti natūraliza
cijos egzaminuotojo ir teismo!

BALLBAND
Guminiai del Kiekvieno Reikalo

it* szvietimo

Didesnes

1 isz ko s 
tik ežia 
ežiams, 
negalėtu padaryti, 
szvietimo autoritetai visuomet
stengiasi pasiekti ateivius, su
rasti naujus ju mokinimui bu
dus, ii* sutraukti juos in vaka
rines mokyklas.

Nėra nei vienos kitos grupes 
szioj szaly, kuri galėtu taip pa
sinaudoti szvietimo paranku- 
mais, kaip naujai atvykusieji 
isz kitu szaliu. Jie gali veltui 
lankvti vakarines klesas kur 
iszmoks anglu kalbas, arba bū
ti instruktuoti pilietybei jei

(6
%.

prie

dasidkti mokslo
(

klesos,
Yra

Szvietimo 
k lesąs

re i kala v i

Dideliuose

4

PARSIDUODA
GERAS NAMAS.

Turiu tuojau-s parduoti gera 
narna su visoms vigadoms. 9 
ruimai ir maudykle. Galima 
tuojaus insikraustyti. Atsi- 
szaukite ant adreso.

John H. Yeingst
(t.90

220 W. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

i

Pažysti “Ball Band’4 (Raudona Bolč) kojinius reik menus, kurie įgijo tokią 
reputacijų per pereitus tris-desimts aštuonius metus.

Gal ncapsipažitięs su įvairioms madoms gu
minių ir kojinių reikmenų, kurie turi Šitą gerai 
žinomą rūšies ženklą.

Tavo krautuvninkas 
jeigu tik jo paklausi.

Visuomet žiurtk del Raudonos Bolės 
reiškia daugiau dienų nešiojimo.

tau parodys,norusu

Mishąwaka Rubber & Woolen 
Manufacturing Company 

460Watcr Street Mishawaka. Indiana
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