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SENA PATI SULAIKĖ 
SAVO JAUNA VYRA.

Berwjek, Pa. — Keli mene 
šiai adgal Juozas Solomon. 
(Mt ne tttrejo Solomono isz 
minti) 34 metu sziauezius, ap- 
sipaeziavo su 74 metu moterių 
isz Roanoke, Virginia, 
dvieju menesiu suprato
kvailybių ir pasimetė. Juozas 
ana diena norėjo persikraustyt

Berwick’o 
bot pacziule nusiuntė 
konsztabeli su prisakymu 
idant ntslrvslu krausi v t is ir 
kad .sode t u ant vietos pakol ji • • • 1 • •

1 t ruko.

bet po
savo

in Hazleton’a, 
pas ji

SU

ji nepriims pas ji.

SURADO LIETUVI 
SKENDUOLI.

— North upėj"
gnus.

New York.
tapo surasta lavonas žino 

vandeny jau apie 
laiko, ir sulyg rastu 

pas ji popuriu, susekta ji esant 
Lietuviu — vardas Antanas 
Kovera, isz Washington 
pot, Conn. Sakoma, kad jis bu- 

važinoli Lie- 
neturejes tinkamu 

neinleido

ifzbnvnsio 
menesi

De-

vos pasirnoszes 
tuvon, tik 
dokmentu, dėlto jo 
laivan ir jis palikes Hoboken, 
N. J. Manoma, kad jis pats nu 

susirūpinimo.siskandino isz

BAISI KOVA MOTINOS 
SU KIRMĖLĖMS.

: Fort Lupton, Colo. —
JI. Sloutberback,

Pati 
“ranezerio,” 

gyvenanti ne toli ezionais pa
ti viena užmusze 140 barszku- 
eziu po dvieju valandų sunkios 
kovos idant gialbcti savo trijų 
įlietu kūdiki. Motore jojo per 
taukus, laikydama kūdiki ant 
balno priesz save. Nulipus nuo 
arklio kad atidaryti vartus, 
parego.įi) bar^zkuti (kinnrlia) 
pasirengus mestis ant josios. 
Pagriebė stora lazda ir vienu 
y.pu užmusze ja.

Po tam atslin'ko, antra kir
mėta. treezia ir paskui visais 
pulkais slinko isz visu szaliu 
prie moteres. In ketas miliutas 
motore buvo apsiaubta per 
daugybe t uju kirmėlių, kada
kūdikis laikosi josios andaro- 
ko, motore be paliovos kovojo 
su kiiinclems. Ant giliuko mo
tore ne inkando.

Ant riksmo adbego du ber
nai ir kaimynai kurie priliudi- 
jo taji atsitikima ir nutraukė 
fotografijų nuo užmusztu kir
mėlių. Buvo juju viso 140, nuo 
dvieju lyg szcsziu pėdu ilgio.

MERGAITES, 
APSISAUGOKITES TOKIU 

AGENTU.
• Brockton, Mass — 11 io> A.
Fontaine, agentas kancelarijos 
kuris jeszkojo visokiu darbi
ninku o ypatingai patogiu mer
ginu del krntamuju paveikslu 
ir kitokiu darbu likos areszta- 

ant pato
Gladys Gillie.^.

p r i žadėjo jai
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volas už užklupiina 
gįos 17 metu 
Tasai iszgama 
gera darbu, pasuki', kad pirma 
turi ja ja “is’/imieruot ” ar bus 
tinkama ant tojo dinsto. Na ir 
pradėjo “mieruot,” bet mergi
na turėjo protą, gynėsi kaip le
vas ir ant galo pasiseko jai isz- 
bėgti pusnuoge laukan kur jaju 
sutiko palicijantas kuriam vis* 
ka a/psake ir Fontaine areszta- 
vojo.
DU VAIKAI SUDEGE

DEG AN OŽIAM NAME.
, ... * 41 M

J' Scranton, Pa. Du vaikai 
Mjkolo Pctoskio (gal Petraus
ko), sudegė ant smert degan
čiam name. Vaikai buvo už
daryti namie vieni. Tėvu tame 
laike nesirado namiojo. Koro- 
•mm. m ^3 a ' z « a v n

mieruot,

* Scranton, Pa.
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KANADOS ALUS NUBODO 
AMERIKONAMS.

Detroit, Mielu 
salini i n kas iszeme laisnus 
Windsor, Ontario, aut parda
vinėjimo 4.4 procentinio alaus 
ir tai motore.

Windsor guli skersai 
ano Detroito, 
paskalas apie taji alų, tai ko 
nia isz vi.-o Ameriko plauke 
žmonis in Kanada kaip ant ko
kio atpii-ko, bet in laika persi
tikrino kad tasai alus ne taip 
geras kaip sau mane ir grei
tai karpute iszdžitivo; salimai 
likos uždaryti, Amerikonai 
daugiau nekeliauna in Kanada 
gerti alų, nes sako kad namie 
Imi geresnio, na ir biznio nu

Pik vienasf p

iszeme

upes
Kada pasklydo

VIRSZININKAS

I

20 Užmuszti, 50 Sužeiste, Nelaimėje Ant Geležinkelio
, ”V.*.
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prūsinis treinas likos 
sužeisti.
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.Nusiritęs nuo kalno 40 pėdu žemyn, Mississippi valstijoj 
visizkai sunaikintas. Nelaimėje

I

•v;- 
o

STRAIKINIS PAEDJIMAS Isz Visu Szaliu
Vieni pranaszauja kad strai- 
kas greitai užsibaigs, kiti sa
ko, kad tesis iki 1 Apriliaus.

W ashington, D. C. — Prana- 
szaujnma, kad straikas kieto- 

angliu-kasyklosia, 
menesi, ketina

PUIKUS
PRIEGLAUDOJE SIERATE- 

LIU; TIK PAKART TOKI 
BESTIJE.

Xew York. — Wilson John- 
supredentasson, supreoentas sierateliu 

prieglaudos, užlaikyta per bab- 
tistu bažnyczes ezionais, kuri 
randasi po 
Brooklvne, likos
už sužagejima daugeli mergai- 
ezid. Po sliectvai pasirodė, buk 
tasai bestije 
mergaites —

I urejo

2300 Ocean avė.
a restf S

asai bestije subjaurino 
visas s i era teles, 

nuo 12
" * n 

kurios 
met u.

Dctektvva^ 
tarė, buk da tokio atsitikimo 
negirdėjo idant teip pasielgtu 
žmogus, kuriam buvo, atiduota 
u (įleisi i siernt ukai. *

Jbbnsonas suviliodavo mer- 
su saldu- 
s sub ja n 

rindavo. Mergaites nedryso ir 
bijojo nubaudimo ir tik tada 
viskas iszsidave, kada teta vie
nos mergaites aplaike groma- 
ta nuo mergaites kuri danesze 
apie bjauru pasielgimą dažiu- 
rotojo prieglaudos. Detektyvai 
pradėjo tyrinėt, ir ant galo vis
kas iszsidave. Ba blįsta i tuom 
skandalu labai inirszo.

Ivg 16

Boekarer iszsi-

gaites in savo ofisą 
mynais ir tonais jaisc

NEGRAS MIRDAMAS
PALIKO 100,000 DOLERIU

MOKYKLOS VAIKAMS.

t

I

(•K S 
maž-daiigiaus

BADAI SŪNELIS SUPLAKĖ į 

MOTINA ANT SMERT.
Plymouth, Pa.

riksmą

Į
— Kaimynai

Isz Lietuvos

negras, 
ir/rasze 

visa 
siekianti 100,000

testamente 
4 4

i astru k- 
Suvartė-

Mays Landing, 
senai mires turtingas 
John W. Underhill, 
vietos mokyklų komisijai 
savo turtą, 
doleriu,
tuodamaas ja teip: 
kito ta turtą teip. kad mano 
darbo vaisiais vaikai turėtu 
džiaugsmo.”

Jaunas Imdamas, 
insi kure maža saldainiu krau
tuvėlė, ir mokyklos vaikai bu- 

svarbiausi jo
Bet vaikucziu iszleisti 

pas ji et'ntai padėjo jam prasi
siekti bizny ir turtingam pa
tapti.

vaikai

Underhill

vo
* * 1 I 

nai

r 11

4 4 koštame-

mirdamasl’at dabara 
simas negras mokvkln vaikams 
visa savo turtą ii" paliko.

KUNIGAS NEGUODOJE 
r

PROHIBICIJOS.
Xew York. — Kunigas 

na s L. Belford, 
ga rsy t i bažnyczioje

Jo
apatsisako

del savo 
parapijom! idant balsuotu už 
kandidatus kurie begu ant sau- 
sotikioto. Kunigas staeziai pa

iko: 
h

“Prohibicijos tiesos pa
liepė ir privertįlieja žmonis ant 
juju pildymo, bet niekas negali 
žmogų priversti ant pildymo 
tokiu tiesir kurios žmogui nt- 
nosza tiktai blode. Nesenei su- 
gryžau isz Europos kur nesi
randa jokios tprohibicijos o per 
visa savo lankymąsi tenaįs re
gėjau tiktai viena girta žmo
gų. Esmių prioszingas proliibi- 
cijai kaip ir kožmwi iszmintin- 

et !^m>wVTt et

vi

iszgiixlia riksmą inbegia in . 
st ubą, rado ant grindų 60 metu 
smukia Leleviczime, paezia 
Vinco Letaviczio, negyva su su
daužyta galva, 
tavojo josios s

Isz pra-

Palieije aresz- 
imu Stanislova, 

metu, kuris lame laike ra- 
dpyj. stuboje girtas.
d žiu pu ūglis sake kad nieko ne
žino apie mirti motinos. Moti
na turi* jo
pinigus prie saves. Kada pali- 
cijo perkratę sūneli
jojo ąpW devynis dolerius pa-

papratimu noszioti1

rado ant i

slėptus czeterykiiosia ir laszus 
kraujo ant ranku.

APGAVIKAI.
Alytaus Kronika. — Virtos 

szmugelninkai Ahrmmis Men
kinąs ir Szepselis Brongoleas ( 
savo I 
pas Lietuvius 
mis” ir sziaip žmom liii >

Kada t ir pra -

šia 
tęsiasi treezia

■ nenžilgio pasibaigt.
Visuomene spiresi idant 

t ra i k n užliaigti. K u u. Curran 
į i-.z Wilkes Barre ana dtana tu- 
| rojo pasikalbi'jima su guberna- 
j toriam Pinchotu kuris apreisz- 
I ke operatoriams idant stengtu 
si susitaikyt : .

I kanuogreieziausiu.

s pi rosi

kuris

Mexico City, Mex. — 
bi skapas 

su keturiolika kunigai- 
isz Tabasco, idant ap 
moteriszko jungo 
vaisi i jo tiesos privercz? 
kunigus idant butu pacziiioti,

Katalikiszkas
i.- 7.1 »O v;

* 4 K 
ne.

KUNIGAI TURI PACZIUO- 
TIS — BĖGA ISZ MEKSIKO.

Ba Im 
Diaz

lllgo' 
tanu* 
v i <U -

<)
katrie lojo paliepimu nepTta,

a r, 
klypo. Todėl btakupas Diaz

it keliavo ja M"k-ik 
prrziden! u 

profestavoli t prieszai- lokes 
tiesas ir tikejimiszka pernokta 
j ima.

Penki
jau likos uždarytais kalėjimo 
kurie ne norėjo apsipaeziuot.

buna bandžom i it D z

kunigais
dienomi-

i-zbego
c

su anglekasiais ^dy pasimatyti .

11 1' ■/.

Sll

t "Lilis

u

Isz Skrantono ateina žinios, 
buk kompanijos su angleka- 
siais sutinka padaryti kontrak 
ta ant ilgesnio laiko ir užbėgti 
nuolatiniams strai'kams. 
Pottsvilles vela girdot, kad pa 
dėjimas negeresnis nuo kada 
anglekasiu konferencijų užsi
baigė niekuom Atlantic City.

Washingtone eina paskalas, 
buk gubernatorius Pinchotas 
ketina su.szaukti opera torius ir 
anglekasius ant naujo post* 
džio. Lewisas vela daro dery
bas su operatorių virszininku 
Warrineriu ir tikisi daeiti prie 
sziokios tokios taikos.

Negana tu visu paskalų eina 
da vienas ir tai ketina būti no
vos teisŲigiauses, kad, streikas 
tonais lyg 
operatoriai turi užtektinai au
gliu ant raukei^ jtagu kietos 
anglys ir iszsibaigtu, tai siun- 
czia in szia, aplinkine minksz- 
tas anglis. In Shamokus ana 
diena adgabeno apie 60 karu 
t uju augliu, kuriuos žmonis de
gina nęs kitokiu ne turi.

Operatoriai szi kart ne ma
no teip greitai pasiduot ir lai
kysis ilgai, pakol 
neprispirs prie 
bet prezidentas Coolidge at 
kratė rankas nuo visko ir sako 

ne mano tai dalvkas. •n

su
katnlikbpzki kunigai

I
darbas, lai iki dugno visuomet 
iszgerti, ir susigrudus in stuba 

Į su panelėm iki auszros padai 
Sek

ti kiek ten 
anot ju 

— pesztyniu, klaiku

auszros 
plozyti, tas kiekvienam 
madienv rnvvksta. 
paleistuviscziu; kiek, 
“ramiu”

laiku buvo pasiskolino i įį- pa^a.lx’ot.
> —■ “Ameriko

no ’ n a -
za pinigu suma. 
<lejo reikalauti

To dar negana ; ežia dar yra 
du ‘'milžinai” 
ežiuose pasiuntė

skolos gražini-1 mlvsten) kurie 
mo atgal, tada žydeliai sumano] kaia liula...

.. .m j
ako-

langiau

i rbankrutuoli ir \ n toje keli 
tiikstancziu litu misirode I

S ( 
negu ju turtas isznesza. 
žmones kruvinai uždirbta 
tika paskolino tokioms 

nuoszimeziu

Ii ugi esą kelis kartu?

(viena Dauku- 
dangaus k a

virszi.ja ir a!-
a...

Jaunime, susiprask! Nes 
nieko gero neatnesz tie pyk- 
cziai ant vienas kito, tie

Dabar kitos ir drebėkit priesz
•* | J" b* '**■/'<* ^.„„Į ,

len- 
mus

4 4

f 1

•» f V 1 t'' • " *7w K »IR 1 4*. j • H* ' * ■», • ' »•*•"** *

sk;’ Pradek imt pavyzdi isz kitu

linos Apri liaus, nes

I’

RADO DINGUSI MIESTĄ 
ANT DUGNO MARIU.

- Dingusi mieMoskva. ta 
nuo keliu szimtu metu, surado 
tik dabar an* dugno Kaspisk.i 
mariu artimoje Szikov, per 
Aleksa Atrjeva, kapitoną laX 
vo, kada plauke isz Persijos iii 
Baku. Laivas buvo iszlcrypias 
isz. kdio. o kada kapitonas 
minavo giluma mariu, užtėmi 
no ant dugno namus, boksztns 
ir didelius nuirus. O kad taju 
diena saule puikiai szviete ir 
vanduo buvo czyslas, aiszkiai 
buvo matyt ulyczios.ir namai 

; azbd-ikin ion n ko
los ved" tiesiog in Baku fnrle- 
ea.

Arkijologai mano, 
seno v i sz k a s miestas 
dasheger, kuris 
szinitns metu adiral per mares 
po baisiam drebėjimui žemes. 
Pa.*i<alai eina, buk ir kiti mie^ 
tai randasi am dilino t uju ma
riu.

kada

i

J

vertei I kaimu jaunimo, kuris susibu-
i res in jaunimo kuopas, ir jei 

- : urnos, no, tai sziaip naudingai leidžia 
Gaila žino-1 laika.

pinigus, j
kisza. juos ^įvairiausiems

I goms, net ik
RADO KAULUS INDIJONO XI gaus, bot ir paezios

vargiai dali gaus.
I’pel u ko I 

an -1
imi. kurie turėdami

studentas Fra į

7*4 PĖDU AUGSZCZIO.
St. Joseph, Mo. 

lovije, arti Fairfax, Mo., 
t h ropologijos
nas Plumb surado kaulus seno- 
\'isZko Indi jono, kurie turi 7’j 
pėdu augzezio. 
tai kaulai Mavo 
rie gyveno Pietiniam Mexikol 

metu adgal. 
kitus radinius nu- 

muze

Sakoma,
P*

kad

m> ■.

...... i no, tai sziaip naudingai leidžia

ežiams ir 
drjlis jll 
met ir

apgini kains
bankan, kur 

niiosziinezius t
DS

suk-1 
užuot I 
visiio- 
iiitii ir

I palys pinigai Imlu geriau
. • t saugoti. Laikas butu susipras- ;vventom, ku- . , . x . ... 1 .. .

(i \ I < ’ T lt i n L ■ 1 i . i < i i t 1 . i Ii. . 1 i

keli tu'kstancziai 
Kaulus ir 
siunsta in Washingtouo 
ju ant tolimesnio inokMiszke 
tyrinėjimo.

I"- ■.....
nauji cementiniai

1i Coburg,
< 1 ys is R u s i sz kas k im i ga i k sz t i s 
( yrilus, kuris apsiszauke save 
“Rusijos Caru,” paženklino 
kamisije idant sutvertu 
konst i t nei je.
stitucijos klausys ?

U Llandudno, \\ rsl’alije. - 
pražuvo ir

Vokietija. l)i-

Rusijos (’aru,”
nauja

Bet kas tos kon-

Apie 20 žmonių
daug gyvuliu, kada, truko prū
das uždedamas visa
kaimeli.

Dolgurog

KUNIGO SUĖMIMAS.
Vilnius. -- Antra karta 

Szvenezimiiu apskr. Žodiszkio
parapijom 
levski suemo ir

k u n. ( rod-

buk lai 
Khara 

likos užlietas

vaidže juos 
siisitaikvnno,

kleboną
pasodino Lu 

Tas
gas iiH'odo Žodiszkio 
czion Balt rusi u kalba pamoks
lus, tai dėlto Lenkai jam ne- 
duodo rumbes ir jau antra kar
ta pasodintas kalėjimai!. Žmo
nes labaj mėgsta savo kleboną

i i knzkio kalėjimam

Alytuje baigiama lieti 
t rot narai, 

kas Alytuj dar naujiena.
kad grindiniu galviu 

nieks nesirūpina.
je szia Vasara iszattgo

bi. tik,
(lai

Be to Alvtu-’ 
7 mūri

niai keliais gyvenimais namai 
ir daugybe mediniu; 
pradėjo smarkiai plėstis.

TAMSI JAUNUMENE.
Bud i kr. i, 

(‘‘ V-bes” 
dauguma jaunimo dar apgailė
tinai tamsi. A pir 
knyga ir laikraszcziu 
nei užsiminti. Labai nemalonu 
kad dar net pasiujokti nori is:

SI

szio kaimo kultnrinis

l\ uptazkio

kuni- 
bažny-

4 4

’ ir gina tiek Vilniuje, tiek Va r-

Alvtus

t

szuvoje.
KLEBONAS NENORI

KELIO TAISYTI. | 
kor.)Kokis,zkis. (“V-bes

val.l — Musu klebonui už valdomos 
kor.) •— Szio kaimo] žeme 

taisvti •>

I

skaitymu 
nenori

sklvna buvo paskirta 
'keli sieksniai kelio, 

kaip ir kiekvienam u’kininkui. 
ausis pastatęs

iszsi kalbinei i
n e naudoj as

•s

tu, kurie užsiima 
Visas

Bet js tuojau 
pradėjo 
szventos žemeles nenaudojus, 

i rasztais.l o ja valdanezios kelios davat
kėlės.
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Pottsville, Pa. — Biznieriai 
visam paviete pradeda rugoti 
ant straiko. Didesni sztomin- 
kai negali užmokėti dideliu 
randu ir keli jau uždare biz- 

į nius. Daugeli žmonių apleidžia 
miestus. Paežiam mieste Potts- 

I viliojo randasi daugiau kaip 
100 tuszcziu stubu ant randos, 
o prresz straika negalima buvo 
parandavot stubu. Jeigu ka
syklos nedirbs per visa žiema, 
tai mažesni miesteliai visai 
iszsitusztins.

miesteliai

Paskutines Žinutes.

Pa. Prie-
13 szei-

V Pittston, 
miestije ‘ ‘ Sebastapol ’ ’ 
mynu pasiliko be pastoges per j 

sudeginimą 8 namu i
ežiu prie anglekasiu. 
padaryta ant $60,000.

I

prigulin- 
Bledes

Providence, K. 1.e
I.

fosoris K. F. Mather isz

I

Pro- 
llar- 

vard Universtiteto persergsti
Naujos xVnglijos valstijos, kad 
butu pairengia ant drebejimo 
žemos kuris bus labai smarkus.

New Yorkas yra vienatiniu valstijų kuris turi savo flota susidedanti isz vieno moks- 
* - . A • • * • 1 • 1 4 i 1 • 1 1 • 1 • • •liszko laivo ‘‘ Newport ’’ ant kurio lavinasi vaikai nuo 17 lyg 21 meto kaip būti laivoriais.

J ' " - • • • * ' 1 1 • 11 1 1 ____ • 1Kožna meta tasai laivas su.mokiniais iszplanko in Europa atlankyti* svarbiausias pristovas 
ant keliolikos menesiu.

APDOVANOTAS UŽ 
SPJAUDYMA MOTINAI 

ANT VEIDQ.
F ra ne u z i szk i 

uždėjo
I *

Pa r v žius. 
komunistai 
4 4“

ezionais
kuris ao- A“Lenino Institutą

dovanoja komunistus už nar 
šiaušia atsižymejima pagal ko
munistu mokslus. Ana diena 
pradėjo 
na rsunus.
dojo stojo delegatai “raudono
sios jaunuomenes isz 20-4o ka- 
misarijalo, “ kurie perstatė 

isz savo draugu ant ap 
laikymo dovanos, atsižymėda
mas tuom, kad spjovė savo mo
tinai ant veido 
isztaro žodi:

Ana 
apdovanoti

Paskutine įet“

tuosius 
valau

*

viena

4 4

kurie

už tai kad ji j i 
Francijo. ”

DŽEKONAS NETIKI 
IN PEKLA.

Džekonas IngiLondon.
ant pamokslo katedroje Dur
ham del universiteto studentu 
pasako, buk naujausia revoliu- 
eije prieszais senoviszka pekla, 
yra teisinga, nes senam testa
mente raszo tiktai apie miela 
szirdysta Dievo o ne apie pro
ga iszyma žmogaus.
.tikėti ir mokyti žmonis, idant 
geras Dievas butu budeliu savo 

negaliu tikėti in 
mums sonoviszki

I

Negaliu

*

Ji 
i1 

■1

11 

||:

' i Ji
' Iffij

iii
bi

11Bav 
kuri

fl Brooklyn, N. Y.
Ridge namo kilo 
iszvaro laukan 300 žmonių ant 
szalczio.

U Pekinas, Kinai.

ugnis

Hong

— Du 
Amcrikoniszki kunigai likos 
pavogti per banditus ant Szv. 
Jono salos, artimojo 
Kong.

Cherboui^, Francijo. — 
50 pažioriu ant laivo Borenga- 
rije likos sužeistais plaukdami 
isz Now Yorko, laike didelio 
szturnio kuris siautė 24 valan- 
dflR.

sutvėrimu, 
pekla kaip 
rasztai skelbia, 
konas.

ako dže-

ARCIBISKUPAS CIEPLAK
ATVAŽIUOJA IN AMERIKA

Cherboug, Francijo. — Arci- 
biskupas Cieplak isz Lenin
grado, Rosi jos, a t va žinoję in 
Amerika ant laivo Leviathan, 
kuris iszplauke in New Yorka 
4 Nov; Cieplakas at laukis bis- 
kupa Green Bay, Wisc^Iisipe» . t ■.jpĮf
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Kas Girdėt
■ “Antgrabis” 

Žuvusiems Laivoriams 
Submarine.
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Svarbus Natūrali 
zacijos Klausimai 

ir Atsakymai.

SAULE
...... »ll i»»ll IHldėl* H Ii
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS

Jim- r. -.i1-- -------------- ------------- ----- - . u . i-,..n —xr f- - -

uiom gr
vos ir nosine,sz — kas

4

verksmas ir grieži- 
“ o kaipo neturinti 

ir netureilami kuom

Bedantinius žmonis lauke po 
smert dangus, nes in pekla, kur 
yra tik “ 
mas dantų, 
dantų
griežti, — nesigaus in tuja vie
ta. — Ne tik svietas, bet ir pek
la turi savo iszlygas.

Atsitiko tas San Sebastyane, 
kada febais likos priimtas Al 
fonsas XIII, karalius Iszpani- 
jos, per Argent iniszka lai va 
‘‘Pre&idonte Sannicnto. 
ralius Alfonsas

“ Ka- 
vaiksztinejo 

pTistovoje, kad staiga i paregė
jo vaikszcziojenti baisei 

viena isz
neri- 

inaujenti viena isz Argent i- 
niszku aficieriu. Karalius pri
siartino prie nusiminusio ir 
užklauso priežastį jojo ergelio. 

“Pone, mano laivas iszplau- 
kc penkiolika minutu adgal. 
Pasivėlinau ant laivo ir neži- 

’’ Ant 
Labai

nau kaip ant jojo gautis, 
ko karalius atsiliepė: “ 
gerai, asz tave pats pristatysiu 
ant tavo laivo.“

Palikes tai, karalius nuvedė 
aficieriu ant savo laivo, o lai
ke keliones, -karalius laike pa
sikalbėjimo dažinojo nuo afi- 
oieriaus, buk jisai turi motina 
Iszpaue, kuri senei no buvo sa
vo tėvynėje Iszpanijoi ir labai 
geidže atlankyti savo tevisz- 
kia, bet ant keliones ne turi pi
nigu olcelione brangi.

Tada jam karalius pasakė: 
“Geidžiu, idant lamintos moti
na atvažiuotu atlankyti Iszpa- 
nije. Pasakykie jai, kad asz už
mokėsiu visus kasztus kelio
nes. O tamista papraszykie val
džios urlopo ir atvažiuokite 
drauge su motinu,
linkimas matyti jus Iszpanijoi.

Tik po tam pasikalbėjimui 
aficierius dažinojo buk tai Isz- 
paniszkas karalius, isz ko duo
dasi suprast, jog ir karaliai tu
ri janslaxlyl savo artyinu.

o busiu

Garsus raszt i įlinkas ir susi- 
kalbetojas su dvasioms, Sir 
Arthur Conan Doyle, tik dabar 
iszaiszkino savo >l:vptybia did 
artimiausiu draugu. Sake ji
sai, buk jau nuo trijų metu ap- 
laikineja žinias isz ano* svieto 
su pagialba savo mirusios pa- 
czios, apie prisiartiinanczia ne
laimia kokia patiks ant szio 
svieto. Dvasios jam apreiszke, 
buk svietas ketina būti baisiai 
nubaustas už savo
pasiutiszka gyvenimą. Dvasios 
persergsti ir geidže svietą nuo 
tosios nelaimes iszgialbet. No- 
rints svietas jau likos baisiai 
nubaustas per kare, bet svietas 
nepasitaise; da reikalauja nau
jo nubaudimo. Kokio budo bus 
tasai nubaudimas,
nežino, bet tensis per tris me
tus...

Turi jisai net t>0 persergėji
mu ir tai isz visu daliu svieto. 
Nelaime jau prisiartina, o ku
ri prasidės nuo 1925 lyg
metui. Bus tai baisus nubaudi
mas, svietas pereis |X'r sietą ir 
vela užstos meile a r tvino ir di
lesne tikejimiszka dvase terp

godumą ir

tai Dovio

1928

< 
žmonių.

Rymo korepondentas Bel- 
giszko laikraszczio turėjo ne
mažai darbo surinkti istorisz- 
kus faktus isz 17 szimtmeczio, 
kada tai tame szimtmetije bu
vo uždrausta per Įiopiežius rū
kymas paperosu, nes tai buvo 
griekas. Ir teip:

Popiežius Urbonas VIII sa
vo bulloje, 30 Sausio 1642 mete 
iszkcike visus tuos kurie rūky
davo, o popiežius Innocentas X 
sutiko ant atszaūkimo tojo isz- 
keikimo, aiszkindamas, buk rii- 
kyma negalima priskaityt prie 
grieko, bet rūkymas buvo pa
vėlintas tiktai ant ulycziu o no 
lubojo. Bet ant visko atsifan- 
da būdas. Daktarai iszrado, 
kad rūkymas yra geras būdas 
ant apsisaugojimo nuo visokiu 
ligų ir iszdavinejo receptus ant
nfkymo kaip aziadien iszduoda 
recepto ant arielkos. Ant galo

i v

*

Klaus v.rnas. — 
reikia mokėti už natūralizaci
ja ■

A įsa k vmas.
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■t Padaviau pirma Na'tu- 
, tai yra

h.
r .

Szt a i vienatinis paminklas ir 
ženklas kur guli szaltam grabe 
28 laivoriai kurie dingo subma
rine S-51 kuris nuskendo Block 
Island. Tasai ženklas dienos ir 
nakties laike žiba ir duoda 
ženklą visiems idant žinotu 
kad tojo vietoje guli 28 mariu 
aukos.

kini 
laike 
ant * 4

parukyti
“ Da-

kad Benediktas

,daejo prie to, kad žmonis tan- 
apleidinejo maldnamins 
misziu idant 

paliepimo daktaro.
ėjo prie to,
XIII pavėlino naudoti taboka 
bažnvežiosia kad žmonis neisz- 
oitinetu laukan.

Tasai korespondentas pri
duoda. buk sziandieninis Piu- 
sas XI kuris noringai ruko pa- 
perosus, jialiepi' padaryti sau 
tam tinkama kambarį in kuri 
tankiai nueina sau parūkyti, 

rukvm 
♦ 

kambaris Vatikano istorijon
Taigi, kas pirmiau buvo 

grieku, tai sziadien yra pripu- 
žyta kaipo reikalinga.

sa u
Yra tai pirmutinis

kas pirmiau

i)

Lietuvos darbininkai .neturi 
darbo namie. Atvažiavo isz 
Francijos agentai pradėjo juos 
samdyti ir gabenti Francijon. 
Bet Francijos kapitalistai taip 
gerai užlaiko Lietuvos darbi- 

kad tie
: to Francijos 
Liet u vos socialdemo

kratai reikalauja vidaus reika- 
paaiszkinti,

ninkus, 
bėgt i 
jaus.

jau pradėjo
‘ ‘ ro-

> >

J u minis! orio
• • •jis žino tas sutartis su rranci- 
jos darbdaviais. Lietuvos val
džia taip “rūpinasi“ darbi
ninku reikalais, kaip pamote.

ar

rūpinasi

PAJESZKOJIMAI.
Konstantas Kucziczkis, ku

rio pajeszko pusbrolis Juozas 
Kerdokas. Keli metai adgal gy
veno Illinojaus valstijoj. Jisai 
paeina isz Vilniaus gubernijos. 
Kas apie ji žinotu ar jis pats 
tegul atsiszauke greitai ant 
szio adreso:

Joseph Kerdokas
State Sanatorium

Pranklyn County, 
South Mountain, Pa.

(t.92

PARSIDUODA
GERAS NAMAS.

Turiu tuojaus parduoti gera 
narna su visoms vigadonis.' 9 
ruimai ir maudykle. Galima 

insikraustyti.tuojaus
szankife ant adreso.

John II. Yoingst,
220 W. Pine St.,

’ ’i
Mahanoy City, Pa.------------------------------- r.----

ANT KALĖDŲ

negalima pagreitinti 
aplikacijos.

Vienas dole
ris mokamas kuomet Intenci
jos Parviszkimas (“pirmieji 
popierai“) padarytas, ir ketu
ri doleriai kuomet Natūraliza
cijos praszymas paduotas. Už 
natūralizacijos paliudijimą ne
reikia mokėti.

K.
ra Ii zacijos Praszyma
Form 2214, priesz penkius me
nesius, ir iki sziam laikui ne
buvau phszauktas ant iszklau- 
symo. Ar paprastai ima tiek 
daug laiko?

A. — Tas priguli nuo skait- 
liaus laukiaiicziu anlikantu. Ir 
todėl
svarstvma tavo
Reikia laukti pakol pnszauks. 
Tik siuneziant aplikacija rei
kia atsiminti registruotu laisz- 
ku pasiunsti.

K. — Gyvenu miestely Penu-. 
sylVanijoj kur nėra natūrali
zacijos kvotėjo. Ar turėsiu 
vykti Phihidelphijon kur pa- 
siunezian aplikacija pasztu?

A. — KvtMimai laikvti in va i- 
riuose miestuose. Visuomet np- 
likantains duota žinoti diena 
ir vieta.

K. A t va ži a v a u A m e r i k o 11 
vartodamas viena varda, po 
kiek laiko permainiau ta var 
da ir dabar vartoju kita. No
riu visuomet vartoti antra, ka 
turiu daryti.’

A. — Pildant Form 2214, pa
žymėtoj vietoj, ta dalyku pa- 
aiszkink. 'Teismas pavėlins 
vartojima antro vardo, jeigu 

pageidavima 
Preliminary Forui.
K. — Mano tikras 

yra labai ilgas ir 
ežiams labai sunku isztarti. 
Noriu perkeisti in “Smith,” 
Ar ta galėsiu daryti?

— Kai kuriuose atsitiki
muose teisdariai nepavetina 
svetini žemiams vartoti tipisz- 

A me r i k o n i szk us va rd u s, 
liet pavėlina vaitoti trumpes
nius vardus.

K. — Mano szeimynos atva
žiavimu Amerikon sulaikė kvo
tos instatymas, ar tas sulaikys 
mano ]>ilietyste ’

Sunku duoti atsakymu 
in ta klausymu. Pasilieka teis- 
dario nuožiūroj ar tokiam sve- 
timžemiui duoti pilietystes. 
Kaikurie teisdariai in ta klau- 

nekreipia atydos, kiti 
sulaiko pilietystc.

Tarnavau

pažymėsi 
t 4

A.

kai

A. -

svnia

feismas

antt *
vardas

Amerikie-

perkeisti in

K. — Tarnavau Amerikos 
kariuomenėj laike kares bet ne 
tapau piliecziu. Ar galiu dabar 
tapti piliecziut

A. — Taip. Bot specialiai ap
rūpinimai kareiviams iszsibai- 
ge, ir turėsi sekti regulariszka 
procedūra, t. y., padaryti In
tencijos Pareiszkima, paduoti 
praszyma dviejais metais ve-
liaus. Turėsi prirodyti penkių 
metu apsigyvenimą Suvienyto
se Valstvbe.se.

Atsi- 
(t.90

I

Dabar laikas užraszyti gU' 
minoms in Lietuva “Saule .

Te "t ' 

dovanu ant Kalėda, o prieit 
tam gaus dovanu ir Kalendom
ri isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs. e

Y ra tai pigiause dovana 
del jus be jokio rupescisio isz 
siuntimo o giminėms pada
rysit neiszpasąky tinai datig 
džiaugsmo per visus metus.

Kaip senis prisakė, teip ly- 
pai tokiu ponu norą turėjo isz 
pildyt — sliTgos viską 
diena padare: žuvis sugavo, 
iszvire ir suvalgė ponia. Ale ir 
kukarka virdama neiszkente 
ne paragavus, ar ne‘per daug 
druskos indejo, ir ji paragavo, 

ir pastojo 
kaip ponia, 

, o nuo senio 
buvo uždrausta niekam ne pa
ragaut. 'Tie ponai, matydami jo 
gera rodą laike ta seni kaip 
danguje: davė jam gert ir val
gyt ko jis norėjo, paskui davė 
pinigu in vales, pora geriausiu 
arkliu, briczka, furmona, ir jis 
iszvažiavo savo keliu —jau 
jam daugiau ne reikėjo uba
gaut. Paskui užgimė, viena die
na ponios sūnūs ir 
abudu dailus,

Augo tiė valkumai

< r n
viena

galvom ir ji paims isz lo
ta gir

dėtu ir pasakytu, pavirs visas 
akmeniu.“ Po 
butu gerai pasakyti j 
bijo akmeniu pavirsti, ka jis 
girdėjęs nuo garniu. Parvažia
vo per mares, eina jie keliu ir 
lekajus kalbina poną karaliu
mi, 
4 4

tani jo lekaju 
ponu, ale !

. • t • «

arkli, sako:

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

IR BALSAMUOTOJAS

A. RAMANAUSKAS
LlETUViSZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Ant senio žodžio 
abidvi neszczios, 
lygiai ir kukarka

savo keliu

kukarkos: 
vienas in kita 

padabni. Augo tiė vaikucziai, 
jau buvo szesžiu metu; pradėjo 
leisti in mokykla, viskas buvo: 
pono sunns, kaipo ponas, o an
tras kaipo jo slūginis, nors jam 
pritiko broliu jo būtie, nes isz 
Dievo galybes abudu užgimė. 
Paaugia dideli, mokslą pabai
gė, buvo labai dailus vyrai ir 
vienas in antra padalinus. Ale 
viena karta teip karaliunas in 
savo dranga kalba, sako: 
si m vandravot.“ 
po bagoeziu vaikai visur iszsi- 
važineja, teip ir anas užsimanė 
svieto pamatyt: tėvo pasipra- 
sze, kad juos leistu ant kelio
nes. Tėvas nebuvo prieszingas 
tam, davė pinigu in vales ir, 
juos palaiminę, 
du atsisveikino savo motinas, 
vienas kaip karaliunas, kitas, 
kukarkos sūnūs už lekaju, ap
leido savo dvara, nors tėvam 
buvo didėlis gailestis paskuti
nius simus'lszleisti in svietą — 
nežino, ar gryž, ar prapuls. Isz- 
keliave rod i josi karaliunas su 

tuom lokajum: “in kokia
Ale paskui 
“pirmiause 

važiuosim in Turkija, ten yra 
bagota karalaite,“ — kur jis 
mistino sU ja apsivesti. Atva
žiavo in porta, sėdo ant laivo 

Turku žeme va- 
karaliunas kaipo 

bagoezius virszui su ponais 
buvo ir kortas losze. Lekajus 
viena nakti vaikszeziojo vir
szui laivo, pamate atlekent tris 
garnius; užsitūpė jie virszui 
laivo ir eme kalbėt tarpe sa
ves: vienas kito klauso: “kas 

žemoje girdėt?
tavo?“

žemoje yra didele to

savo 
szali važiuosim 
atėjo ant mislie

ir leidosi in 
žinodami:

“ jo
dinome, kai-

in vales ir 
iszlvido. Abu-

? ’ >

s:

su

kitas:

K. — Nelegaliszku budu at
važiavau Amerikon, kaipo jū
reivis. Iszsiemiati pirmaą po- 
pievas. Vėliaus mano atvažia
vimas buvo ' legalizuotas. Ar 
mano ‘pirmieji popierai’ gėri?

A. — Kadangi tavo Intenci
jos Pareiszkimas buvo padary-i 

’tas kuomet nėlegaliszkai buvai 
atvykęs jos nėr legtiliszkos. 
Tokitnnė atsitikimo patartina 
kreiptis prie natūralizacijos 
kvotėjo pirm iszimant kita In
tencijos Tareiszkima.

K. — Turiu “pirmus-popiet 
rus” Ubo 1915 metu. Noriu* va
žiuoti Lietuvon. Ar galima 
toah gauti Amerikos pa sporto t 
o A,ite “Pirmieji Popierai” 
Iržktbaige. Nes jas turi ilgtou
4 V A.
i

kaip septynis metus. Bet turint 
‘ pirmus popierus’ negalimą 
gauti
Amerikos pa^orbas duodantąs} 
vien tik Aulerikog pilieoziams.

pirmus popierių*
Amerikos paspoVto.

■ ---F. L. I, S.

kad pirktu
bus dailiau, ne kaip karalai- 

cziu peseziam eiti.“
nusipirko arkli, 

joja raitas. Prijojo 
minėto dvaro, kur 

jeszkojo, priėjo prie 
bromas atsidarė, krito arklis ir 
karaliunas nuo arklio
du negyvi. Po tam lekajus kaip 
girdėjo ant laivo, nukirto ark
liu galva — karaliunas stojosi 
gyvas ir atsiliepė in savo le
kaju, sako: “kam tu man tokia 
sarmata darai?“ Po tani nusi
davė in palovius; priėmė kaip 
sveczius, viskas 
linksma karaliumi buvo

karaliūnes, 
balnu 
prie

II'

■> > t

Vienas sako:
t avo 
“kas 
“mano 
kiam mieste sausuma, vanduo
brangus yra; gale miesto yra 
didelis akmuo, kad ta akmeni 

butu visiems van- 
” Kitas garnis

mano žemoje tokiam

czias įįą rnis sako:
Tre-

atverstu, 
dens iki valei, 
sako: “o 
mieste serga ponia ant džiovos, 
ir jos niekas neiszgydo, nes ji, 
kaip kunigas davė komunija, 
iszmete isz burnos ir varle isz 
po grindų pagavo — dabar to
ji varle tunka, o ponia džiūsta: 
jaigu kas žinotu ir ta varle už- 
musztu, o ponei, szirtli varlėj 
sudeginus, induotu iszgert, ta
da ponia pasitaisytu.“

f ‘ isz mano 
žemes dabai’ važiuoja karalių* 
mis in Turkija, žonytis, tai kad 
jis žinotu kaip tik daois in dva* 
ra, bromas atsidaris ir ji už- 
musz, ale kad jis nusipirktu 
arkli ir jotu raitas, tai kaip 
prijos prie bromo, juos už- 
musztu su arkliu, o kad jo le- 
kajus nukirstu galva arkliu, 
tada jis vėl butu gyvas. Ale 
kas girdėtu, o pasakytu, tas 
pavirstu akmeniu iki per kelim 
O antra — kaip eis in sžliuba, 
tai perbėgs lapo per kelia ir 
jam bus smertis," a'le kad ta la
po užmusztu ir atgal atitronk- 
tu, iszliktu gyvas; ąle kas tai 
girdos Ir pasakys, liks akmeniu 
iki juostai, (Treozia 
po szliubų, ir jis ettguls su savo 
paezia, atlėks smakas su dovy-

I

kaip eis iu sžliuba

khip bus

Jszbaisamuoja ir laidoja mitulius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia 
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

nuo papraseziausiu iki prakil- 
Parsamdo automobilius del 

veseliu,Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Tcipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 

bromo, kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir Laidoja kunus numeireliU. Pasamdo 
raszymo, del vaikams.

Paklauso

Jie

abu-

ji em gerai,
, ale 

lekajui viskas ant szirdies sto
vėjo, kaip savo poną iszgelbeti.

Po tam sutiko karaliunas su 
taja karalaite ir suprasze, kaip 
pas ponus, daugeli svecziu ir 
ėjo in szliuba, ir 
prie jo szale 
lape skersai
jus paemo muszkicta ir užszo-

kam tu 
Po tam '

, eme 
vestuves, buvo

jojo lok a,jus 
— alo žiuri, bėga 
kelia: tuoj leka-

ve lape, ir vėl atgal atmetė 
karaliunas iszsitare: “ 
man sarmata darai!’’ 

bažnyczia

I

nusidavė in 
szliuba, buvo 
labai dailios; atėjo vakaras, ir 
vėlus laikas, kada dažinojo to
kajus in kokia kamaraite eis 
gulti, jis pirmiau nuėjo, palin
do po lova ir atsigulęs lauki'. 
Kada atvodo jaunuosius gulti, 
sumigo jie greitai; netoli dvy
liktos užėjo didelis szturmas, 
atsidarė langai rūmo ir atsisto
jo szale lango atlekes smakas 
su devyniom galvom, pasidairė 

“mislinau man vienas
ant vakarienes, 
Lekajus 
tu ir vienu.

ir bako:

Pigi kroke, 
automobilius

GRABOR1US MAHANOY CITY

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINfSl LI ETŲ Vi S ZK A S

Prekc 15c
W. 1). BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

automobilius del laidotuvių, kriksi- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Fa.

arba

PriiiurMdt gerai savo plauku* ir gaL 
vox oda pirm, r~““ A r 
parazitai pakirs plaukų Aaknis, aprieti g 
jūsų galvos odf| netvariomis ba 1 torui 
-tipynomis, kas bus prieiastimi Jūsų

bet 
eina

negu tie pitlaptin^i 
ts

Puikus ptaukAi tu ritu būti luekvieno? 
moterie# pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra plėtok anų mirtinuoju prieiti, 

Lee n a a •

vos odą pirm,

įuaų galvos odą neįvairiomis ___
lupynomis, kas bus prieŽast 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c 
savo vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paštij ii laboratorijos.

F. A D. RICHTER a CO. 
Derry A: South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

L

t >

le ežia du“... 
“ u/.springs i 
tam smakas

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-csias Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

< l 
atsake:

Po 
norėjo pagriebt lokaju, ak? jis
su kardu eme kapot galvas, nu
kapojo visas, krauju buvo pil
nas runun!

(TOLIAUS BUS.)

nn tiiv»s ?

« Tavo Pareiga Jais Rūpintis. •*=
Mi?i r n lik to i n<g:C. iriekhoMi erių V X nori* A jų

rial u#.kL‘U\jd, Jie ristino ka« Jiem* kenkia. Tu i ym r’ ikuto* /p, 
l’i ižu'ivkll rupestingnL Vndibol.it. ka 1 jų viduriai

veiktų kiekvienų dienų. Ir jei upsirvikitit nAr< m:žiauria vbtorių 
:;Ckiet’'jlnias, duokite jiem# Bainbiuo—Kūdiki’) Geriau^ l>rauęų. 
Kūdikiai nirsta jį. Jie net daugiau*. JL veikla greitai, kie

Donka 35c. nptieko^e ar tkdiri H laboratorijoj

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

gV'.li, r> r i Ikrai.

Žiūrėk del raudonos bolės.

■ ’ i

y.
C

v

BALLgBAND
“Ball-Band” gumines kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke .$1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

Mfohawaka Rubber & Woolen Mfc; Co.
460 Water Street Miehawaka. ImL

; “Numes Kuris Išmoka Milijouus Del Rūšies”

Padaryti Angliakasiams
Ball-Baud” (rau-Prailgintas padas ant 

donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

r

4

r
•Ši

i* XI X*K M 
g 
R i 
I 

Ž
B !'
V ii

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos aut kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai.

Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 
H i miners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi k rautu viriu kai juos parduoda.
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Valstvbe.se
Vndibol.it
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“SAULE”
I IIP m ■ ■ <

Elenai nuo 
drauges Honorijos Ėhvopd’. 
Rekolekcijoms Šzv. Antano 
A kademi jo jo laikytoms a tmin- 
ti J ’ ‘ f. f r • i z

ii

■■įminiu... ..... i ■»ini>|»*midiiii«

u Brangiajai“Labai džiaugiuosi, kad at
vykau ežia in szita taip gražia 

— tarė naszlaite, inžen- 
“Czia viskas

I'll’ Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E, Centre St. ant

1 4I< 11 j- +

dos, del kuriu nupuoliau taip

“tavo motina ir asz buvome 
lAbai artimos drauges, 
laikais ir asz buvau gera Kata

žmona.
Kodelgi ne 7 Ar asz nein- 

butunie
H

špedavau tave, kad 
atsargi su ja?”

Tuojaus pradėta klausinėti 
naszlaite. Bet szi tvirtino 
ko nežinanti apie

i.KA RADO 
SZ. ANTANAS!?"“

— — —BMIBI HMi —■—■■BIO IIW i f

I H

'M
Ežero krantu ritosi patogus^ 

automobilius. Jame sėdėjo dvi’ 
moterys. Viena, automobiliaus* 
savininke, turtuolio žmona. Ki
ta, jaunute mergina, Honorija: 
vardu, naszlaite, veik visa savo 
amžių gyvenusi prieglaudoje, 
ir tik dabar pirma karta isz-' 
ėjusi in platu pasauli .

nusistebėjimu
Honorija 
gražius palocius, kurio riokso 
szale kelio ant kalnuotu ežero 
krantu. Jai atrodė 
svajonių karalijoje

vėl atsidursianti

Su

i

žiurėjo
in auksztus mūras,.

J ji esanti 
ir mane,

jai pabudus, 
naszlaicziu prieglaudoje, kur 
lyg sziol gyveno.

Honorijos mintys skrido in 
praeiti. Ji pamena, kai jos 
brangioji motute aplankydavo 

Kartais at- 
jai saldainiu ir žais

lu. Mama buvo visuomet jai 
taip gera. Priglaudusi prie sa
vo krutinės vis sakydavo, kad 
Noriute butu gera mergaite, 
kad niekuomet neinžeistn Je- 
znlelio... Ir Nora po tokiu pa- 

jausdavosi esanti 
žadėdavo 

būti mamai paklusni ir laiky
tis jos patarimu.

Mama, kai tik turėdavo liuo- 
so laiko, ilgai pasakodavo jai 
apie jos kūdikyste. Tuomet bu
vo dar gvvas 
tuomet buvo 
buvo ir 
lank v t i 
mirszta tėvelis ir skurdas ap
lanke ju szeimynole.

“Neturėjau kitokios 
ties” 
i i

dukrele, seserų globai in szita 
prieglauda. Tai padariau, ti
kėdamosi, kad ateis geresni 
laikai, kad, užsidirbusi, galė
siu nusipirkti namus ir pato
giau su tavim insitaisyti.”

Bet atsitiko kitaip. Dievas 
atsiėmė brangia motute pas 
Save. Ir liko Noriute vienu vie
na, naszlaite. Kareziai apverkė 
ji savo motinos mirti, bet nuo
lankiai pasidavė Dievo valiai.

Nuo to laiko Noriute stengė
si būti vis geresne, maldingos- 
no ir kitiems malonesne. Sese
rys, kuriu globoje ji buvusi, 
norėjo palikti ja pas save, bet 
turėjo baimes, kad kartais jau
nute mergaite nepažinusi pa
saulio, nepradėtu jo ilgėtis...

Ir sztai atsitiko, kad in prie
glauda atvažiavo turtinga mo
teris, je^zkodama savo mažajai 
dukrelei aukles. Seserys paro
de jai visas paaugėjusias jau 
mergaites. Ir ponia pasirinko 
sau Honorija. kuria ir seserys 
labai rekomendavo.

Ir sztai, dabar Noriute va
žiuoja su ponia in nauja vieta. 
Buvo kalbama, kad szi ponia 
yra labai turtinga, kad ji tu
rinti milijonus, kad ji, nors pa
ti nekatalike, visgi žailejusi se
teri ms netrukdyti Noriutes isz- 
pažinti savo tikėjimą ir atliki
nėti tikybines pareigas...

Ilgai keliavo juos dvi Michi
gan ežero krantu. Galu gale 
privažiavo gražia vila.”

“Sztai esame jau namie! 
suszuko ponia, kai automobi
lius pasuko iu kiemą ir sustojo 
ties paikium palocinm.

“Koks tai grabus namas. 
— tarė Honorija. “ 
asz turėsiu gyventi?”

“Taip, mano brangioji, ir tu
rėsi globoti sztai szia mano' 
dukryte” — atsake ponia, ro
dydama in maža mergaite isz- 
begusia isz namu ju pasitikti.

“O, kokia maloni szi merged 
” — suszuko Noriute - 

Asz ja labai, labai mylėsiu!
Ir nesusilaikydama, paėmė 

tuojaus attgoleli ant ranku ir 
pradėjo ja glamonėti. Mergaite 
gi glosto Noriutes veidą ir 
glaudėsi prie jos. Ir apėmusi 
savo mažomis rankutėmis No
riutes kakla, tarė:

“Tu esi taip graži! Balinto 
tave toyli.”

ja prieglaudoje, 
neszdavo

mokinimu 
kas kart geresne ir

Viskas 
Ir turto 

Noriute galėjo 
mok vkla.

tėvelis 
kitaip.

pati
Tik sztai

iszei-
— sakydavo motina — 

kaip tik atiduoti tave, brangi

le!
i 4

j ,

M

Ar tai czia

vieta”
i in k am bar i. 

taip gražu ir malonu! 
T'Tilo-taikiu namu tarnaite 
n.usivedc' Norį ate in jai .pa-
migta kambarį.

Ozili budimui, ji netyczia Už
girdo kalbant namu savininka 
su savo'žmona:

‘1 Ar szita mergai 16 netu ri 
nieko savųjų/ Ji neatrodo vi
sai, kad butu naszlaite 1

O vienok ji yra. tikrai nasz- 
atsake žmona.

4 4

laito” — atsake žmona. “Asz 
rūpinausi surasti gera, dievo
ta mergaite, nes ta, kuria lyg 
sziol turėjome, nebuvo tikusi.”

“O asz nelabai pasitikiu tais 
dievotais” — atszove vyras. 
“Kaip tik toki ir sugeba ge
riausiai pavogti ir pabėgti. O 
paskui jie eina; iszpažinties ir 
gauna kaltes atleidimą, užsi-kaltes atleidimą, užsi
mokėdami už tai ar panasziai... 
ir viskas tvankoje.”

Tok i u s pa s i t y cz i o ji mo 
džius iszgirdusi ponia nuliūdo. 
Jos veidas reiszke dideli dva
sios skausmą. Kiekvienas pa- 
si žiu rojęs areziau in ja, galėjo 
pastebėti, kad kažin kas sun
kiai užgavo jos szirdi.

Honorija jau iszbuvo pas pū
kelis menesius. Visa szei- 

myna pamylėjo ja. Visi stebė
josi jus pakantrumui, jos ma
lonumui ir darbsztumui. Tik 
vienas namu szeimininkas re
tai kada su ja susitikdavo. Vi-i 
suomei jisai rude tokia nepri
einama iszvaizda, kad naszlai- 
le pati venge net areziau su juo 
susieiti.

Nors 
ponus patiko, 
dalykas dare jai daug liūdnu
mo. Namuose niekas nesimeldė. 
Ji tik viena, turėdama laisves, 
eidavo kasdien in artimai esa
ma bažnytėlė, klausydavo szv. 
Misziu ir imdavo szv. komuni-, 
ja. . '

Mažulėlė Baliute pradėjo net! . . « . . . . i. • • .. c

nūs

jhiit

zo-

darbsztumui. Tik

viskas Honorijai pas 
taeziau vienas

, nie- 
retežel i, i u 

pradėjo su kitais jo ieszkoti/ 
bet veltui,? 
o retežėlio; 

Tai buvo didelis

visur,leszkota
Praslinko diena, 

nesurasta.
smūgis gerajai Honorijai. Vist 
namiszkiai, remdamosi szeimi- 
ninko žodžiais, pradėjo intari-' 

pa vogusi

Isz kur turi 
la??.
ponia. . ■ •

*(Mano mama davė ji fman 
insakydaina, kad•. visnomet j ij 
laikycziau pas save. J i gavusi

«a4 
kuriosi

4

I

<

**^

antro floro.. nuo 9 vai. 
ryte iki 6 vai. vakare.

*

' Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia Specialists.

I. l j * f

szi paveiks- 4ikoaTszojus isz*mokyklos,.Ele- 
■ <na isztekejo už gero žmogaus,! 

boLneturtingo. Tuomet visi jtri 
prietėlifti nuo jos atsisuko iiį 

Netrukus ir $sz
! 
i 

tikėjimo,-

r pakalause nustebusi
it

asz foipogi. — ‘ 
isztekcjun. Bet draugo, sekduj 
mamada ir pasaulio dvasia 
iszrižadojau Szv. i 
ioszkodamn tik, kad turccziaii 
pasaulio akyse garbes 
szta vieta. Gavau, ko troszkauį 
bet praradau ramybe. Sąžinė 
man vis iszmetinejo mano i 
davysto. Ir nors turėjau turto 
ir visokiu smagumu, nebuvau 
laiminga. — Dar didesnis' 
skausmas suspaudė mano szir
di, kai tu, Noriute, papraszei, 
kad leiscziau tau kalbėti mano 
kūdikiui apie Jezu. Juk tai 
mano, kaipo motinos, prieder^ 
me buvo mokyti dukrele tikė
jimo tiesu.

szita paveikslą nno vienos 
vo mylimos drauges, 
atmiiicziai asz turiu vtirda 
Honorija.”^ • <■-.

szeimininke
i . uj »•««

•ir suėmusi
lt

Honor i ja? .
) Iszgirdusi tai,

net i ja, kad ji bus 
brangia dovana.

Noriute, matydama visu vei-4 suszuko: “O mano Dieve! 
ir puolusi ant keliu, 
vėida rankomis pradėjo kur- 
ežiai verkti.. *

Ta valandėle atbėgo tarnai
te szaukdama Noriute pas po 
na.

Honorija tuojaus

dus atkreiptus priesz ja, nuėjo 
in savo kambarį ir perkratė vi- 

Nivko neradusi,sm daiktus.

m A
ti—,. < 44 .mH’

s ir auk<

Kad goriau padaryti mun- 
’• ■ . hĮ ‘i-' . ■ szaine,
Reikti suszaukti kaimene,

I

f

O tada darbas gėriau eina, 
Kaip(duug bobelių prieina.

Apyga rd o jo v i e no jo, 
Gana didelioje. 

Vienas isz Lictuviszku 
szinkoriu.

Argu isz tu iszrniniingo 
but tegeriu,

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

neradusi 
puolo ant keliu ir pradėjo su 
didele viltimi melstis 
globoja, Szv. Antanu, 
dama, kad pagelbėtu 
pamestąjį retežėli.

Paskui iszemusi is« pundelio 
Szv. Antano paveikslu, Norin
te pastate ji ant stalo, uždegė 
savo pirmos Szv. Komunijos 
žvake ir pradėjo dar karsz- 
cziau maldauti Szv. Globėja, 
kad užtartu už ja pas Dieva.

Pasimeldusi nuėjo žemyn.
Czia iszgirdo, kad szeiniinin 

kas užsikarszcziaves kažin ka 
kalba savo žmonai.

Noriute ii įžengi? in 
ir nusilenkė su pagarba priesz 
ponus.

Kaip tik atėjo man
— tarė ramiai 

v. Antanas
’.net tuju daiktu
kas praszo ji, žadėdamas duoti 
iszmaldas vargdieniams, 
rastai atranda, ka

Su py ko sze i mini n ka s 
naszlaites ir tarė:

‘ ‘ Nekalbėk 
pasiėmei reteželi 
iszsisukti.”

Honorija }»ažvelge nustebusi 
ir liūdnai in szeiiniuinka ir ta
rė tyliai:

“Jei teip, tai gali mane nu
bausti. Taeziau pabandyti vis
gi a'psimoka. Asz melsiuos, o 
tii diiok isžmalda.”

Truputi susigeides
NoriutcS pa

siūlymu. Pažadėjo duoti isz- 
malda vargszarns. Ir vol pra
dėta ieszkoti, bet ir szi karti 
veltui.

“Niekur nėra! 
szeimininkas.

■ “Tamsta dar neieszkojai sa 
vo raszomam :■ stale” —tarė 
Noriute.

* ‘ Kaip gi galot u reteže l i s pa
kliūti in mano .stain ? Bet ge
rai, ieszkokima!”

Bet ir ėzia nieko

4 4

tis”
— kad S

Dar
in savo 
praszy
atrasti

k a rnba r i

min- 
nicrgaite. 
yra pa

ti e iglobėjas.

pap-
? $

ant
pamėtė.

nieku! Tu pati 
o dabar noriJ

jos klausinėti, kodėl ji vaiksz-? 
cziojanti kasdien in bažny<?ziav 
kuomet namisakiu niekas tu 
nedaro? Noriute stengdavosi; 
sziaip taip nukreipti kalba ir. 
mergaites žingeidumą palikda
vo be tikro atsakymo.

Taeziau viena karia ji isz-i 
dryso paklausti ponios: į

“Poniute, ar galiu kalbeli 
mažajai Baliutei apie Jozu?’ 
Asz žinau, kad Tamsta nenorė
tumei, kad asz ja padarycziau- 
Katalike. Betgi juk ir Tamsta! 
tiki in Jezu Kristų. O asz taip 
geiseziau kad ir Baliute Ji paj‘ 
žintu!”

Punia, 
džius, labai susimaisze. Bet po 
valandėlei susivaldė ir tarė:

“Gerai, Noriute, kalbėk jai 
apie Jezu, tik buk atsargi. Asz 
nenorecziau, katbicvas apie tai 
žinotu.”

Porai dienu praslinkus, 
urnose iszkilmingai buvo mini
ma Balintos gimimo diena. Su
važiavo daug svecziu. Mažutei 
solenizantoi suteikta invairiu 
brangiu dovanu. Visi linksmi
nosi, o Baliute gražiai parėdy
ta bėginėjo su szypsena, kaip 
kokia peteliszke.

Tarp dovanu, kuriu ta diena jo stalo slaptybes ? Jei teip, tai

užgirdusi sziuos žo-

na-

gavo Baliute, buvo labai dailus 
aukso retežėlis. Ji prisiuntė 
dede, kuris labai, labai mylėjo 

— mažyte mergaite. Visi svecziai 
stebėjosi retežėlio dailumui. 
Net Baliūtes tėvas buvo sužave 
tas dovanos puikumu. Jisai su 
dideliu domesiu žiurėjo in ji 
prie stalo namu knygyno kam
baryje, kur buvo sunosztos vi
sos dovanos.

Rytojaus diena
nuėjo kaip paprastai in bažny
tėlė Szv. Misziu iszklausyti. 
Giyžusi namo pamate, kad na- 
niiszkiu tarpe esąs didelis su
judimas. Mat, po pusrycziu na
mu ponia norėjo sudėti vaka- 
rykszczias dovamas in tinkama 
vieta, bet pastebėjo, kad trūks
ta dailaus aukso retežėlio.

Niekas czia nebuvo tik.Ho-
J '

— tarė szeimininkas.

Honorija

f >

i i

nori ja ’ ’
— “Taigi ji tik gali būti kai 
tininke.” '. , . t

“Nejaugi tu Wamii, 
dovana pavbgųįi ?”

mane pa-
kuris

Bet

priėjės prie

Klausyk, Honorija! Turiu
Tik dabar atsi-

nuvvko 
pas szeiiuiuinka, stengdamosi 
suvaldyti vidujini neramumą 
ir viską priimti, ka tik Dievas 
atsius.

Eidama tropais,
matysianti policijauta, 
tuojaus ja nresztuosim. 
apsiriko.

Szeimininkas
Noriutes tar<‘ maloniai: 

ii

pasiaiszkinti.
miniau, kad vakar, man apžiū
rint dovana, kažin kas urnai 
iszszauke mane, ir asz,besisku
bindamas inmecziau retežėli in 
pasjepta szubleda ir 
Mala. Vėliau kitais
užsiėmęs, visai buvau pamir- 

Tuo budu asz nu
kibai, intar- 

esi pavogusi 
noriu

uždariau 
reikalais

Asz

szes. 
skriaudžiau tave 
dainas tave, buk 
szi brangu daikta. 
dabar tau atlyginti.

O, Tamsta nemanstyk apie 
kokius ten atlyginimus 
tarė linksniai Noriute. — 
jau atsiėmiau atlyginimu pa 
kankamai, nes. ture jau didelei 
laimes ir garbes būt i neteisiu 
gai apskpsta, kaip musu Tszga- 
nyfojas Jėzus Kristus, 
didesnes garbes, 
nasziam in Jezu Kristų.

4 <

, y ?____

•‘A s-z

szeimi-
ninkas nutiko su

»? — szauke

— tart

nerasta. 
Viską perkratęs, szeimininkas 
jau buvo benorįs uždaryti sta
lu kai Honorija tarė:

Ar nėra kartais“ Ar nėra kartais eitame 
stale kokios nors slaptos vie
tos?”

Szeimininkas pažiurėjo in ja 
intariamai, atidaro szubleda 
ir... sztai joje buvo aukso rete
žėlis.

Honorija tuojaus puolė ant 
keliu, dėkodama Szv. Antanui. 
Tuo tarpu szeimininkas paž 
velge in ja piktai, tardamas:

“Tai tu žinai mano raszamo

negaliu bnti tikras 
muose> turėdamas toki vagi. 
Tuojaus pasmauksiu policija!”

Honorija pažiurėjo in ji nu
stebusi, bet stengėsi būti rami 
i r pridėjo: >

Iszpildyk
iszmalda

savo na-

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

Mano kūdikis gy
vena tik žemei, jis neturi 
sės prie dangaus karalystes ir 

isz mano kaltes

tei-

isz
Noriute, tu

tai vis
motinos kaltes...
mane iszgelbejai! Tu esi mane 
drangos dūkto ir nuo 
ko busi ir mano duktė.

tardama, pabueziavo

szio lai-
t >

Jvign ėsate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai- 

Idos kaip kiti padare, ateikite dabar
Mlizikantus isz kitur patraukė, hr slaptingai apie tai pasikalbėsimo.

in 
norėdama

su ma-

Tai
szirdingaj Noriute.

Kai tik tuomet inbego 
kambarį Baliute,
pamatyti, kas atsitiko 
ma.

“Vaikeli!” — tave 
niūkė. — “Nuo szio laiko Ho
norija bus tavo vvresne se
suo. ’ ’

Ponas A

Vaikeli!

bus tavo

szeimi

., žiūrėdamas in szi
ta graudinga scena.
ir iszejo. Nenorėjo 
kad jam susigraudinus pradė
jo aszaros riedėti per veidus...

“Tur but Religija turi ko 
kios nepaprastos jėgos, kad to
kio inspudžio daro žmogui 
kalbėjo jisai pats sau.

Namu szeimininke
Lino iu savo kambarį ir pasi
meldusi valandėlė, atėjo pas 
savo vyra ir tarė jam drąsiai: 

“Edgardai! Asz turiu gryž 
ti in Kataliku Bažnyczia ir 
drauge paimti Baliute.”

Nustebo ponia, kai vyras ne 
tik nesiprieszino, 
tarė:

“Manau, kad ir mane turė
tumei imti drauge, Honorija.

at sigrože 
parodyt i,

f 1

pasisza-

ka esi pažade- 
vargdie-

j f

tarusi iszejo in savo

i i

jos. Duok 
niams.

Tai
kainbari, nepastebėdama, kad 
ponia seka paskui ja. 
dėjo kai szeimininkas kalbėjo 
savo žmonai:

“Eik paskui ta 
žiūrėk, ka ji darys!

Tik gir-

mergaite* ir

Honorija inžengusi in 
kambarį, atsiklaupė 
Szv. Antano paveiksią ir pra 
dėjo verkti...

Szeimininke pamaeziusi ant

'I

savo 
priesz

v

Nėra 
kaip būti pa-

Szeimi iinkas pažvelgęs in ja 
didžiai nustebės... Tai buvo 
jam netikėta ir keista p’ižinra 
in nemalonius invykius

Gerai, apie tai pamansty- 
” — tarė gi

‘ ‘ Bet dabar 
kyk man, kaip tau atėjo in gal
va mintis apie slapta szubleda 
mano raszomam stale ?
apie tai žinojai?”

“Ne, visai 
teip man atėjo in 
kia szubleda ir esanti. Tai 
greieziausiai Szv. Antanas pa- 
kiszo man tokia minti.”

Tuo taipu inbego in kamba
rį iszsigandusi tarnaite, szauk
dama:

“Musu poniai kažin kas ne
gero pasidarė. Ji sėdi Honori
jos kambary ir verkia labai...”

Szeimininkas su Honorija 
pasiskubino tuojaus pas ponia. 
Rado ja klupojanczia ir gar
siai verkianezia. Rodos 
szirdis plyszte plyszo. 
rankose laike ji Szv. 
paveiksią.

i i 

ja?”

4 4 

siine vėliau 
ponas A. —-

du gale 
pasa-

Ar tu

nežinojau.
<r 
O

, Tik 
fra Iva, gal to

il* esanti.

jos 
Savo 

Antano

Kas ežia pasidaro, Honori- 
— paklausė nustebės 

szeimininkas savo žmonos.
Bet szi nieko neatsake, tik

dar smarkiau raudojo.
Szeimininkas tuomet 

peši in Noriute:
U 

ko su ponia?

krei-

Tai kaip tieji vaikine 
ūži rauke, 

Prigrimžejo pilna karezema, 
Adbego viena net uždarius 

namie vaikus mama.
Daugeli t ei p padare, 

Visos savo vaikus namie 
uždare, 

Szoko ir broga mauke, 
O vis lyg 
Kada jau iebis

Ėjo namo be tako, 
Nuolatos eidamo.’-' strapaliojo 
Kas keli žingsnei puolinėjo, 

Ne viena turi da ir sziadien 
žeidei u s,

O kelioms gele kauliu, 
O tieji ka bambilei* isz kitur 

jnibuvo, 
Tai net pas vai ta pakliuvo;

Ir butu ilgai sėdėja, 
Jeigu ne butu bausmia už

mokėją. 
Lieluviszkos 
dirvos,’’ 

Tokios atsiprovije orgijos!
Tai fain iszrodo, 

Ir tai žiūrėt ant girtos bobos 
isztolo, 

Kaip pasigėrus namon 
strapaliojo,

Ir da bjaurus žodžius plovoje.

dutrnui trauke, 
d a k a. k o,

Y

j Laukti yra pavojingai.
: PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
tuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
j valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
i nesmagumai greit pabalinti.
’KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
■ visuose padėjimuose gydomi.
j RUMATIZMAS—teipi gydomi.
j Asz pasekmingai gydu kataru, du- 
[ suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
iinkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum- 
j bago ar neuritis.

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

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Koxna Sereda, Ketverge ir Petnyczia 
galima matyti daktare Pottsville, 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, FA 

Antras floras Bansum name, i

nuo

GEO. J. BARTASZIUS J
Lietuviszka Užeigos Vieta;

Arba H o te lis. '
Argi tai ne ant 4 i

fPinigu ir Laivakorcziu Siun 
timo in Lietuva Agentas.

Y'

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. ‘ 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335

y

bet rimtai

) >

X:

Ta pati vakaru surengta na 
ino pokylis. Prie 

Noriutei 
meile už jos teisingumą

Visi džiaugėsi ir links-

pažadėta
liudininku 

globa ir 
ir do-

szeimi-

sziandien

r urna.
minosi.

Puotos metu namu 
ninke linksmai užklauso:

‘4Ir ka gi atrado
Szv. Antanas’”

‘ ‘ Mano dailu re tezei i! ’ ’ — 
suszuko maža Baliute.

O man, atrado teviszkus 
kuriu ligsziol netn- 

tare dž iaugsm i nga i

l 4

— tarė ponia —

— rimtai prabilo

sugražino

* * *

Be to, da viena dalyka at
siminiau, 

Jeigu darote kokius balius
Tai norints suvaldykite 

kulokus;
Vienoje apygardoje baliuką 

padare,
Net baisi pekline pasidaro.
Buvo tai balius ant naudos 

bažnyczios,
Ant kurio susirinko narsios 

pijonyczios.
Kaip tik namines paragavo, 

Tuojaus ėmėsi už darbo savo, 
O galybe, baisi musztyne buvo, 

Jog daugelis per terlas 
pusėtinai gavo.

Vienus in szpitole patalpino, 
Kitus in lakupa nurabantino, 

Dave ženklus ne vienam, 
O (ai vis Ad majorem Dei 

gloria m.
Isžtikro, tai tik pajuokimas 

j bažnyczios,
Jeigu daro pinigą isz skle- 

nvezio<: 
Peszasi, 
Plūstoji,

Klykaujc kaip laukinei. 
Rodos be protu vaikinai. 
Juokėsi Anglikai, juokėsi 

prauigi ii.
Sako ui vien.”. - kita: bai 

vai liai.
«

k\ ailunio nupusi 
tais', 

niekam netiksite
s aut

h

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi mwra 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu au- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir, 
auksini kaina parodytum, tai jam am- 
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumo, tai 
greit reikalauk musu 'valstžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanodu Uft: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemaB- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peesin 
skaudėjimo, patrūkimo, dosoBo 
(asthma), perSžtdfaio, skaudejiaso po 
krutinę, reumatizmo, ^plauku aUnki- 
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj; ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gaust 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos. .

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
"Nervu Preparatas.” Nervu Nga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nar
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia > 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZUKAITIS,
G i Hot Rd. Spencerport, N.Y. 
________ __ ;___ f i,.....į....... i. .4..

patrukimo,

namus, 
rojau.” — 
naszlaite Noriute.

“O man”
“gražino dukrele mano bran
gios drauges ir mane paezia 
sugražino in Kataliku Bažny- 
czia.”

“O man” 
szeimininkas — Szv. Antanas

rainvbe ir laime 
szeimynoje, ko jokie turtai ne
gali duoti, ir davė pažinti tik
rąjį tikėjimą.” — Laivas.*

r.
or.

• • i. *
Ar nežinai, kas ežia atsiti-

“Žinau tik tiek
i mergaite —

■— atsa-)•••
“kad ponia 

atėjo in mano kambarį, kur 
turėjau panistaeziusi Szv. An
tano paveiksiu bu uždegta žva
ke. Tai padare jai didelio in- 
spudžio. Tuomet kaip tik 
Tamsta paszaukei mane pas 
save. Taigi nežinau, kas ežia 
galėtu būti. ’1

, Tuo tarpu szeiminin ke tr u - 
puti nurimo ir taip aszaru 
pradėjo sakyti:,

ko

v “Žinok, Edgardai, kad sžita
stalo Szv. Antano paveiksiu ir paveiksią asz dovUtioįjau mano 

‘.. * mylimajai d
' dar būdama 

1 .9. i . ''i. J di I

deganczia priesz ji žvake, 
drebėjo...rdrobojo

> su-
fr paėmusi piivėiksM

. ilji rankas, pažiuTcjo in jd
A ai * . *.*4 i k ' » * A i',, A <' A aa a »

—- tarė jo | škaityti paraše:
ji bus atvįrkszczia puse ir pradėjo

mylimajai draugei, Elenai W., 
ii?'

įnėt asz buvau kitokia“. Kai pa •
? č— 'Ll .J ~ __ -i J. A* jf J i '

mano tikis matio" paklai-

ttiokykidje. .Tuo-

maeziaū ji szicria, stojo priesz 
L '» I*?1 , M h/ J? ■!' •; u 'I, • . /,»*< <1 w II1 •

Jeigu manės m 
Isz n v o

I. u
I

a

4 PUIKUS GURB1NEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1926 METO 

UŽ $1.00

Kas prisiurts viena doleri, uplaikys
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 mėto.
kalendoriaus yra prisiūta szvcnttiju

Prie kožno

h\i

it e,

visados pasi
liksi te.

I'o .smert velnini teksit.
Pekloje amžinai degsi t, 

Stenėsite,
Raudosite,

O lenais muuszaines negausite,

Tai 
Kvailei

i

■

u
ii11 

4
* J

i

CAPITAL STOCK $125,000.00;;
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,368.02

1

kalondoris su pasnykais. Kalendoriai ..... į,.. u • <>.turi krėpsžiuka del szuk'u, špilkų ar v smala SU siera 1 lauks
szopeczlo, puikei i«zniarginti, ir isz- 

*, Galite duoti padoVanot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Kalėdų ar Nauju Metu. Kalendoriai 
juhte labai ir žinome, Jog daugiau už-

pjauti.
1

Kalėdų ar Nauju Metu. Kalendoriai
« ...    i . f r k _ " * Ji ''Ii • * Ii Ik' . . *. 'f . L ’

kalbinsite kada Mituos pamatysite.
W. D. BOCEKAUSkAS -CO , 

MAMANDY tlTY, PA.
1

KVITU knygele Draugystėms del iįfež-

KVITU fchyfctJlo Draugystėms dol Ka-
- 'I ” 

suHirinkWrtti.
W. D. ipCSKAtĮSkAS - C 

MkftANOY CTTY, PA.

mokėjimo pinigą ‘Mig:6niailw. Preke 26c p___ "_____ ■ Mlkit: M -i ii*’’i■J«"t M" ' J1' mA. «h" U i II-'i..... . > <*: U. * « Mm ..

sieri&us no(

bOCSKAŲsfc AS - CO

A 

• 1
'Yj

sudėtu pinigu. Procentą pride-

G v
III

Mokame 3-cziu procentą ant^ 
Procentą pride- ’

J

CAam prie jusu pinigu 1 Sausio
ir l Liepos. Mos norim kad 

>■«jus turėtumėt reikalu su musu^
banka nepaisant ar mažas ar?J

-----------  c ,b

1

I

1

> didelis.
'S ■. , i. »

t litfdettt pinigu ant t w BAIL 
L - 25c. > į BARiJoW? I

j. E. FERGUSON, Km.«>

> Prezidentas

' .1'1? 
J

Ui ■ S*i|

S’
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Ar Norėtumėte Iszbaiidyt Szita Szoki?

F

I
Plentas isz Hometown | j

in Hazletona likos atidarytas j .... ; <i » i - 
tilto.

■—iwj•N ,f!
del automobiliu, norints da vi 
tUszbai nepabaigtas prie t__
Bet vis smagesnis 
žiuoti per Delana.

Fanuerei 
nuo $1.35 lyg 

aako, jog bulves pabrangs lyg 
$4.00 Daugelis farmeriu aplin | 

apgautais 
ka
su 

nu»L♦ d :V' > 
kurie pasirodė negeri.

bulves

ne kaip va-j
I

. pabrangino. į

$ .’.Oi) ir

Pino įdvczioR instojr

Isz tolimesniu 
su

Asb 
ant 

pabaigus 
norse. 

miest u
pu i keis 
su k ra u 

pv>zkinu

i

1

i 
t

c

v

lekenczio - arooplano prie
laikemfame

I*v V

o ana diena loOO pėdu isz 
prisiri szia> prie paraszuto ir nukrito lengvai žemai.

■--.•n

'.K?
fe)

RF'+'-io

O

M

Pulkininkas (’. R. Tate, nuszok 
Pearl Harbor, 1 lavajos, |

kineje likos gerai 
per kokius tai agentėlius, 
tie važinėjo per farmerius 
pirkdavo bulves ir

Neteko bulvių ir ninium 
Anele Jakuboninte XV.

> in 
lando ligonbuti lavintis
norses. Anele vra 
Hitfh School ir bus gera 
V- 
atvažinėjo žmonis 
automobileis in kuriuos
lia niaiszus augliu ir 
nhmo rodos kad juosia veža ko 
kins skarims. Matyt, kad ang 
lU} didele stoka didesniosia 
inivst uosiu.

— Stoitinei 
HU'hlum nuo Jono Harillo 
Saoiit Clair ir Jono 
Mhiersviles Sznipai i>z. 
dolfijos trankosi po 
vieta ant paliepimo 
toriaus Pinchoto kuris paliepė 

kur tik su-

stoka

suėmė t rokus
isz

Ka s t y h > isz j

areoplanas loke 65 mylės ant valamlos.

Valdže atėmė
arielka nuo

Hagenbueho kuris 
kuris iszdave

pnveh'nj S|lenan(joa|1? fa.

dolfijos trankosi
Kila- 

visa pa 
guberna

mus pardavinėti 
daktaro
laiko aptieka,
net 1527 pa vėliniams arba re
ceptus ant arielkos bet raparto 
lel N'aldžios nedaN’e. Teipgi at

imta pavelinimas Juozui Rice 
i-/. I?rack\ illes už pauaszu pra
sikaltimo.

I

i Saves Gydymas.
I iupi.jo.i, 8<‘rg!int>ie,)i visuo

met (,'ina pas savo medikali pa- 
; tarėja, nežiūrint kokia ju liga 

into negyvėliam Uto
pijoj. Mes gyvename skubiam,; 
užimtam pasauly, kuine mesi 
nenorime gaiszinti laika invai- 

i rimus Į • Į
nei Lėni, jau labai

but u, In>1
I

k Hint1

eksl ra vizitoms. Mes ne- 
1 norime kreipti domes in save, 

įai susergame, 
me.sT griebiamosj T’okiii badu,

* gydyti. Nors paliesm į patįs sa\ (
j saves gydymas yra pa Vėjingas i
i ir nesza su savimi insižeidimo I 
’ galimybes, ir taip mes 
Į riame vartoti savo medicina.
i Pavvzdžiui

uzsi.si ti

1 rėtas asmuo
keneziantis nuo nžeinaneziu ir 

I pereinaneziu skausmu, konsti- 
pacijos eina pas savo gydytoja

Aps?ingos Merginu Szilkines Pancziakas.

KAS GIRDĖT LIETUVOJE, 
KAIP MATE VIENAS 

AMERIKIETIS.

vinim “pinežinot i 
vnn?i gera aluti; bet trueizna 
gitlima parduoti.

Laidotuves a.a.> * *
yi(įaes Utarnike atsibuv

Ki niselmonas 
sudeda 
s kurie už ji balsa- 

Jisai likos aprinktas kon-
selmonn 
tikieto.

T’amnlonis 
aeziu visiem 
vo.

Antanas
■iz i rd i nga

Aplaikyta žim* apie mir
ti Marijonos, mylemos paczio.-> 
Jurgio Juraiezio isz (’levelan- 
do, Ohio, kuri kitados gyveno 
ezionairi. V’eliom* mirė praėju
sia Snbata. Iszvažiavo isz She
nandoah apie penki metai ad- 
gal. Turėjo 52 metus. Paliko 
dideliam nuliudimia \yra, dvi 
dukteros, tris sūnūs, broli Al
berta Bridicka, tęva ir seserį*

t

apskri-Marijampolės
namo 24 Spa-

gant.i receptą, 
aptiokon ir sulyg savo nusima
nymo perka vaistus. Vartoji
mas vidurius paliuosuojan- 
czius vaistu yra labai prasipla
tinęs blogas paprotys, ir tai; 
dėlto kad blogos pasekmes tuo-, • • • » . « •

1
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magiu kaloszu, merginosVieloje ne.* 
n.p>angojima

dabar merginos nesžioje szita 
ant kojelin idant apsaugoti ^zilkim*s pancziakas 

nuo apteszkinimo per praeina n <"/.iu>

>

L

jaus nepasireiszkia. Daugelis 
isz 11111811 vartoja paežiu pa- *vartoja
rengtus i’aistus, ir neskaito tai ;
už klaidinga dalyku, nei bent ’ pf;
laktam rimtai tampa ])»*rs<‘r(

uitom* Julius.

Norku- 
o isz- 

kilmingai su bažnytim*ms apei
gomis bažnyczioje. Daugelis 
Žmonių dalibavo laidotu\'esia.

*— Saluninka." Vinces Bla- 
aZ'vicz'm 
thokus.

Saluninkas Vine 
iszsikrauste

Bla
in Sba-

•) menesio
mia suriszti mazgu moteryste^ 
pajja Margarieta Juodeszkiute 
su p. Jurgiu Keniauckn, na>z
lim

V
jėtai duodasi

idant suvažiuotu trys 
ant kokio susirinkimn< l

maty u 
brolei
Sz t a i

X’tamink‘‘ dalibavo ant bti<lo- j
a. n.

Molis
trvs

Jur'd -*

ant Republikoniszko

Isz priežasties 
AJilando ligonhute rugoja kad 
netenka $3000 kas menesi, nes 
užlaikymas ligonbutes kasz- 
tuoja apit* $20,000 ant mene
sio. Mat kasyklos nedirba tai 
ir žmonių nesužeidže — ligoniu

ilgai t misis, 
praszyl i suszelpimo

st ra i ko

ne tiek o ežia pinigėliu stoka 
ir jeigu streikas 
tai 1uros 
nuo N aldžios.

GERA GYDUOLE.

Vokietijoi. Laidotuves atsibus 
isz namo brolio Alberto, 220 8. 
Jardui ulvezios Subato 

pamaldomis

Asz Jurgis Marcziulonis isz- 
važiavau isz Shenandoah, Pa., 
b diena Gegužio in Lietuva, ai 
lankyti savo gimines Bagreno 
kainu*,
ežio ir sugryžes 
lio ir dabar paraszau kelis žo
delius ka savo tėvynėje ma- 
cziau ir kokis tonais sziandio- 
ninis padėjimas.

Pergyvonias Amcrke

gydymo puvo-!

I 
bei n**! : r i'

j nepajuntamo, kad tai Imta ty j kuriuo-, ji-
I mu ir raupu .simptomu. eina, ar nu

;isto szalezio e>ama pasakys

C'ryzv.
s ryta
Jurgiosu

bažuyczioje.
f Agnieszka^ ųaszle po J įlo

mi re

22 me
tus nutariau atlankyti Lietuva 

kur mažai radau 
po tiek metu, tik 

ir p u set i-

I ’

tuviu a.n. Norkiivieims
bj*olei: Malh-z.snokai • 
si} paeziule isz KingMono, Ka- 
zdnueras su
kcK-Barro ir Andrius isz

('< o po a e-, 
‘ ‘ Saules ’ ’,

Kas tau, kad lobis 
susiraukęs?

Panti man baisi

esi

ai >kau
pa^zude uz

Ve'* B'*rr< Prie *
birike rCdvste
reike žinoti kad tai musu f
skait v tojai. Malisznmk'i1

da....

a r t ir simpt omai 
rod') nuo ligos pa

ar nuo vaistu kuriuos ji> 
be daktaro žinios eme.

Kiekvienas saves gydymas 
turi savyje pax oju. Žmogaus 
kūnas

Saves gydymas yra galimas 
ži 

vaisi us 
aptiek a

Ratios saX’c.s i 
jus guli kiekvienam ligos atsi
tikime, dėlto kad nežinoma ko 
kie kuriam atsitikime 
naudot i. 
gerkles 
patys j

\'aislai n

nek u ri nose 
mint kokios 
audot i.

a l>ilik imlioje, 
r u hz i c.s

Kiekviena

savęs 
pavoju.

vra kombinuota maszi
na, kurios t<yidcncija ligoje yra 

vaistu, Nekurie isz ju yra' pa-veikti. Vartojant vaistus be 
V. S. Pharmacopeia priruoszL 
ir iiistatymu užgirti.
atviri vaistai negi

paprasta pilnas savo lentynas turi viso- . . . • X * 1 • • •Dažnai, į 
skaudejima normlami kiu 

atrandame, 
kad tai esama difterijos. Kas 

kad tik pa

| dak 
toki I kuna ligoje

\taro žinios gali palaikyti 
ir neleisti jo ejitl 

prie normaluirm. —F.L.IiS.

ir Prienus
permainos
gražesne gi m na z i je
nas būrelis mokiniu ir gana di

lu i ko

dažnai .manoma,
Jei 

‘Ibetu, dakta-

ztii Vdkrinai, mirė Ashlando 
ligonbutt'je sirgdama septynes 
sanvaites. Velione turėjo 37 
metus, josios vyras įniro nuo 
sužeidimu praeita meta. Paliko 
szeszes dukreles Ir viena stinu, 
motina Lutkevic/iene, tris ve
dusias seseres ir 
Juozą. Lai/l<»t lives 
Ketvergė ryta 
cicncs
šou), 132 E. Penu ui i. su bažny
tinėms pamaldomis Szv. 
gi o bažuyczioje.

Albertas Makszlutis isz 
ezionais ir Villimas Gough jsz 
Akron, Ohio, insilauže

viena broli 
atsibuvo 

isz namo Yin- 
(’zyžauckienes (Law-

»J11T •

kuriojesvdaine,
v i so ki 11 s* po rs t a t y -

lips

Kas Sake Kad Czikagietes Ne Turi Puikes Kojeles?
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Kaip mannieko.
dantis skauda, 

pel nežinoje, 
to.

Pas
tai

Ohio, insilauže m 
mano pa- Bloomsburgo kalėjimą isz ku- * | • ♦ 1 Ali. 'kU- 
ir skaus-

rio iszvoge savo dranga Alber
ta Kumaiti isz Beaver Valley, 

| kuris apvogė banka Millville. 
pa>a Į Abudu kaltininkai likos suim 

t i ir uždaryti kalėjime.

eziuie mane
pagb 

mas dingsta!
Susimilk draugo, 

kyk man ar tavo paeziule 
mie ?

Draugas pikszbjejo jam per 
veidą ir nuėjo, —'

V'il- 
\Vil- 

at 
nes

seni spaudže.
v 1-1

g

sztant vyrai, puikaus sudeji 
mo ir gero budo.

>

Haven ir Orwigsburg, 111
a

Plentas terp Sdnivlkil!
a! i

Szis ke-darvtas szia Nedelia. 
lesi yra apie szeszes mylės ilgio 
ir ejila in Keadinga. ir yra pui
kus.
—'Publikincs inokslaines užsi

darys Armistice Day, Thanks- 
po taja

dienas, 
imAnl Su balos ir Nedėlios.

Vincas Silvpstraviezius, 
835 E. Centre ulvezios ana die
nia medžiodamas artimoje ka
piniu, nuszove puikia lape su 
raudonu kailiu.

Girdėt kad ueužilgio at
sibus vinezevone gerai žinomu
jaunu žmonių kurie instos in 
moterystes stoną p. Antanas 
Ardickas oi p. Irena Kiseliauc- 
kiute, abudu isz miesto.

— Mahanojni politika gana 
, bet 
lami:

giving ir Petnyezia 
diena — viso tris ne-

1

ne visi e jo 
1 tegul juos 

man 
Demokratai laime-

i i

ir tai

buvo karszla 
balsuoti sakiu 

*

Nolnei kaij) iszrinks tai ir 
bus gerai.“
jo tik viena kandidata 
svarbiause l»a Nagle likos isz- 
.rinktas ant Szerifo o Adamso- 
nas sumusztas. Sziaij) konia vi- 
įsL Bopublikonai iszrinkti kaip 
•Edwards burmistru, Beckeris 
taksorium, Milauckas skvaje- 

*‘riu, Williams auditorių, Cook 
ir Skeath ant School Direkto
rių ant 6 metu, Davis ant 4 mc- 

« * _1_ _ - _ - — . _

ju. Tamulonis ir Gabuzda (Šla
pokas) konsulmonais. Ant ki
to meto Demokratai ketina ge- 

.riau pasistatyt idant sumuszti 
politikiszka maszina kuri 
^kulkino paviete viską apžio

maszina

4JO, .o jeigu ir atsiranda teisiu- 
V ill* 'll*gas žmogus ant kokio urėdo tai

maszina neprileidžia.
/JA

IKI’

('žirniais likos aprinkti: 
Kazis Magalenga ant burdziso, 
M. P. Giblon ant skvajerio, 
John Cuff ant taksu kolekto
riaus,
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PARSIDUODA.
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telis, antro meto, a])ie .300 sva
ru. Atsiszaukite aut adreso:

Jos. Stankeviczia,
535 W. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.

X’iemi kiaule ir vienas
Minersville, Pa. Kum Ka

ralius suriszo mazgu moterys
tes Helena Kriaužliute su Jess 
(.'oncer, Veselka atsibuvo pas 
nuotakos seseria p. Skripkiene 
Cumboleje. Jaunikis gyveno 
koki tai laika Filadelfijoi.

Jaunikis ant ' menesio, bet 
po 4 centus. Kaip

K h

Aw/4

t' t

A

A
kad i:n

t ii PADb 
EXPELLEKIS

Piavrjj SkjustniM.’ 
Trinkite ki eitai taip, |___
Ateb^tims lin’mentot; peminunktų

1. ’ . M vietg, it kur 
re«mogi.’mą!.

Trinkite gi eitai 

per | pat t 
paein? i--------- y T
Pair-Eitpclleri; pingviną kraujo 
atikepim^ Ir atsteipla normali 
kraujo tekėjimų

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro valtbiuenklis ant pakelio.

F. AD. FIGHTER £ CC. 
Ferry & Snuth 5th Sts, 

Brooklyn, N. Y.

I į

Lietuviizkns Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslu. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

t

i Eusr'

Chicago atsibus paroda fabrikantu czeveryku Sausio menesije, ant kurios suvažiuos 
apie 6000 delegatu, kurie parodys svietui kad (’zikagines mo teres ir merginos turi puikiau- 
ses kojas. Sztai paveikslas nekuriu kandidaeziu kuri 

1 ki darbeli gausi.“
Drauge su p. Marcziulioniu!

lankėsi Lietuvoje 
szius Bendiitskas
Shenadorio ir 
ant to paties 
dinskas lankosi pas gimines 
Prienlaukio kaime. Abudu yra

Saules,“ o 
Lietuva,

ezi’vervku Sausio menesi ie. ant • ♦

sei OS dalybaus toje parodoje.

Mergina Mokina Kareivius
Kaip Naudoti Kardus.p. Matijo ' 

teipgi isz 
abudu sugryžo 

laivo. Donas Beu-

dele 
kaip kada 
mus. Bažnyezia'papuoszta ga
na gražiai ir trys namai pasta
tyti, bet sziaip, viskas po seno
liai o karezeinu vra užtektinai 

y

kurias užlaiko Žydai po blai
vybei Nardo. Yra gč'ros degti- 

ir alaus no tokia buiza kaip
•Amerike. Apie Prienus boki 
tai uodai baisiai prasiplatino—•• 
kuinas gere ir g(*rtn kad tik 
litu buto, o Lietuvoj)' litai taip 
retus kai]) pas Žydą kiaules. 
Derliu.'? labai blogas, ūkininkai 
ne turi ka parduot, o kad ir tu
ri koki gyvulėli ant pardavi
mo, tai už aplaikytus pinigus 
turi pirkti kas reikalinga, bot 
viskas nesviet iszkai brangu: 
eze very kai nuo <35 lyg 55 litu, 
garo it uras (siutas) nuo 50 lyg 
200 litu ir taip pakaleinai vis
kas brangu. Pavasari daugelis 
ūkininku pirko rugiu ant duo
nos, bet Įiarduoti niekas netu
rėjo tiktai sandelei ir Liepos 
menesi mokėjo už eentnari po 
40 ir *12 litus, o dabar kaip pri
sikalė savo, tai gauna tiktai po 
17 ir 18 litu, o pinigu, kai]) vi
sada nesiranda pas ūkininkus 
ii- reike skęlyt ant didelio pa- 
lukio, nekurios bankos eme net 
po (j centus 
dabar ima
atsimenu už cari.szku liuku, tai 
valdže už tai butu inkimszus 
tokius in kalėjimu, o 
nusiunstu in ]iekln, bet dabar 
ųipkas nieko nesako, ne valdže 
ne kunigai. Bet randasi irga.ua 
turtingu ūkininku, o kas link 
tu ka -gavo'žemes kada dvarus 
iszdalino, tai jeigu žmogus 
sveikus ir driitas,' tai puse bė
dos, o katras be pajėgu, tai ba
la aje ne'luifegVvuliu no jokio 

i ne sek
lės ir daryk tn-žmogeli gyveni
mą.*. ;

l :ždarbiu nesiranda jokiu, o 
kas ir gauna padirbti pas ūki
ninką kolos dienas, tai aplaiko 
po 4 ar 5 litus ant dienos su 
valgiu, liet kam Te 11^0'randavo t 
butą ir užlaikyti savo szoimy- 
neles tai suriku. Kilius lasziniu 
ar tauku kasztuoje ]it(o (P/į 
7 litu, priesz ihigepjuto killiis 
juodos duonos*' kasztavd 90ė., 
piklevotos . 150 litu> pyragas 
200 litu, bulyiu ce^ntnaris 14 li
tu. Tai ir iszsimaįtyk žmogąu 
ant tokios brangenybes, o ežia

New Philadelphia, Pa. - - 
ezionais 

Demokratu ir 
A nt 

szaukfa steitinius kurie 
liueije“ apmalszino, areszta- 
N’odami asztuoni 
kus.

Pottsville,

I
I
’ imiiszati.s teij 
į Rcpublikonu.
I . ' - .

lauko rinkimu kilo
)

apmalszino,
s

kunigas <

I

I

II 
j

galo
i i

pa 
revo-

mais'zt inin-

Pa.
Gražy.4; gerai žinomas

Petras 
biznio • 

ris su koleis draugais buvo isz- 
koliaves alit medžiokles in .Xfe. 
Kėonbiirgh kur turėjo didelį 
gilnka nuszaudami dideli brie
di dvi mažas meszkaa 
tuzinus zuikiu, 
iszkele puikia 
savo

ir kelis 
Ponas Gražys 

vakariene del 
pažystamu isz kurios

daugelis pasinaudojo ir vėlino 
didesni giluki “ 
kada vela, iszvažiuos ant' me
džiokles.

ANT PARDAVIMO

st rielcziams f >

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu isžino- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste, Apie dauginus dasiži 
npkite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

'MAhnnoy City, Pa.(t f.)....-

d

i n ra n k i o n e g vi hczbles

litu, priosz Viigcpjuto killhs

Tai ir iszsimaįtyk žmogąu

pinigu norą, o kad kokiu daybu 
butu, tai da puse bėdos, bet M-

__» k. a 'a1. t { ■ .1 adirba 'žmogelio dieha ir <5Įyį; ir
1 ‘ flplmlmhr iio- 

. ’ ■ ' Į! 4 V-vela dairykis
s diena ar <m 
npliulw kih’ 1į

geri skaitytojai
kada iszva'žiavo in
skaitė jaja ir teviszkeje nes sa
ke kad be “Saules 
ne butu nerami, o
žo vela namo perrasze laikrasz- 
ti ant seno adreso Shenado’rije.

'lai tokis sziandieninis pa
dėjimas musu mylemoje Tovy-

4 i į
1

juju kelio- j įįt !

kada sugrv- i
i . :i ?*• I

nėjo, o kas kiszasi valdžios, tai y|
goriau užtylet ir nieko nera- 
szyl, nes tiktai lieji, kurie nu- 

Lietuva žino ge-va žinojo in 
ria usia.

APSIGAVO.

J )a k t a ras Cie i 1 a u ska s 
in. savo pagialbininka:

Noriu truputi

kalbu

pasilsėt 
ir neitdeisk nieką in ofisą. Jei
gu kas spirtųsi pasįmatyti su 
manim ir norėtu inejti, tai pa
sakyk : “o teip ir visi 'kalba. ’ ’ 

Po valandėlė atejna kokia 
tai moterėlė, kuri kanecz nori 
pasimatyti su daktaru. Pagini- • •

o teip ir visi kalba.
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Septynesdeszimts pirmas regiment as New Yorke turi pa
togia profesorka kuri mokina kareivius kaip naudoti kardus 
ir atkirsti užpuolimą nevidono. A'ra tai pana Darata Lee. Pa- ♦ « A » ** A « ’’’ - a Wft » V • « * . 'At AT

j veikslas parodo josios galejijna su kapitonu Wilbert Moss 
kuris ne viena karta nepatalke in savo profosorka.

bininkas jiaį aiszkino, jog du^ 
bar negali josios inloisti.

— Bot asz esu puti pono 
dąktarp. .. . .

— Tai nieko poniute vhoę 
teip kalba.“ — 
atėjo ta vakaru namo gavo 
szunc poteriu kiek in 
po.x. * jp

t

Kada daktaras

ji til-

ANT PARDAVIMO

artiNamas 6 nuriti arti Aslų 
lando „ ligonbuezio inieatclije
Fountain Springs. įmotes $0 
per 165 po(lu.

P. Macziokas,
312 Catherine St., 
Fountain Springs,Ta.
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