
\
\

I 1

!!

'•yW

it B J 
m.
į"-

»*n 
U "i,’.!
*■
ii1:,. I i'

l<it
•I <■

■II*.

E j 
n

•i
iitHn -t ?
■

ii

Į" di

I

0

r# 'i
VA

D

w

di ; 1* 
1B 

f >

r!

■

1 
M

M*

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.I

I ...................... ! ,

j ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |3.00
Į Advertising Rates on Application.

13

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO.

MAHANOY OITY, PA.MAHANOY AND A ST.

No. 91 Bfe / MNTBHXD AT TH JI MAHANOY O1TY. I’A., \
VFO81-Orri0B At» mmoond class mail matthkJ

ISZ AMERIKOS

Helena Vanickhite turin-

Dvi isz juju atei- 
pryszakiniu duriu

FLAPERKOS APVOGINEJO 
NAMUS — UŽDARYTOS 

KALĖJIME.
Mount Carmel, Pa. — Trys 

flaperkos ' Helena Damanskiu 
te,
ežios po 14 motu, ir Grace Yod
er 18 metu, likos arpsztavotos 
ir patalpintas in pataisų namus 
už apipleszinejima namu.

Jnju būdas apipleszimo bu
vo sekantis: 
davo prie
pabarszkindavo in duris, o ka 
da gaspadine namo buvo užim 
ta pasikallH’jimu su merui 
noras treczia ineidavo per už 
pakalines duris, greitai per 
kraustė stalczius ir ka tik už
tikdavo naudingo ir pinigus 
pasiimdavo, po tam dingdavo. 
Dvi kitos supratę kad josios 
drauge atliko <avo d arba ir 
radosi ant kitos puses ulyezios, 
duodavo draugėms ženklą, to
sios pasakė gud bai nueidavo 
jeszkoti kitu atiku.

savo

Anka

GIRTAS AUTOMOBILISTAS 
UŽMUSZE MINYSZKA, O 

KITA SUŽEIDO.
Wyandotte, Mieli.

girto automobilisto puolė mi- 
nyszka sesuo Gregorija, 25 me
tu, kuri mokino vaikus parapi
nėje Lenkiszkoje mokslaineje, 
kur prabaszcziuih yra kunigas 
Ganas. Nelaime atsitiko prie 
Park ir Biddle avė.'Sesuo Gro

su seseria
teipgi likos 

skaudžiai sužeista ir likos nu
vežta iii ligonbutia.

Girtu automobilistu

gori ja (‘jo drauge 
Rachel a, kuri

buvo 
Henry Stoffel, kuris pasiūtisz- 
kai važiavo, pataikindamas 

t cepkita automobiliu, 
radosi minvszko>.

m 
kuriu

SKEBINES KASYKLOS 
PRADĖJO DIRBTI 

PO 1917 ISZLYGU.
Pittsburgh. — Montour No. 

10 kasyklos priguliuczios prie 
Pittsburgh Coal Co., kurios 
randasi Librarv. 10 invliu nuo 
czionais pradėjo dirbti su 41 
darbininkais, 
buvo uždarvtos 
menesi') 1924 meto. Szerit'as su 
20 pagialbiuinkais 

tikisi

'nTosios kasvklos 
nuo Apriliaus

sergsti ka
leliais mai-syklas, nes 

szaczio.
Dabar Pittsburgh Coal Co., 

turi ketures kasyklas ir 30 pits 
kurios dirba Pitts-burgo a pl in

Keturios k a svies turi
749 anglekasius.
kiueje.

BISKUPAS O’DONAGHUE 
MIRĖ — BUVO KUNIGU 

PER 50 METU.
Louisville, Ky. - 

Denis O’Donaghue.
Biskiipas 

76 melu, 
kuris iszbuvo kunigu per 50 
metu, mirė czionais.

Biskupas gimė Indi.janoi, in- 
ant kunigo 1874 

kanelerium Indianapo- 
liaus diecezijoi buvo per 21 
metus, biskupu pasiliko 1900 
meto. Paliko viena seseria ku
ri yra miniszka Benediktonu 
kliowztorije.

SULAUŽĖ VYRUI KOJA 
SU KRUKIU.

&udas nu
baudė Szimanskiene gyvenant

szventvtas 
mete,

. Brockton, Mas*.

per

ant 24 E. A^Siland ui i., ant už
mokėjimo deszimt s doleriu už 
sulaužymu vyrui koja su kriu
kiu. Vyras turėjo skaudanezia 
koja ir naudojo kriuki, paežiu- 
le isztrauko kriuki isz po pa- 
žaseziu trenkdama jam per 
skaudanezia koja kuria sulau-
žd kriukiui nieko neatsitiko
nes Petras jiji volą naudoja.
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Diplomatiszkos Vestuves.

Majoras George Thenauit, kariunieniszkas

I
I

a lauže 
nuiižilgio

prie 
apsipa-Franc ii/.Lzkos ambasados Was hingtone.

su pana Sara Speneer isz Chicago*, dukteria mili.jonie-ežiuos 
riaus.

MOTERE SUMUSZDAVO 1 NUŽUDĖ MOTERE PO TAM 
SAVO BEKOJI VYRA KU- Į NORĖJO JAJA SUPJAUS- 

RIS NEGALĖJO APSIGINTI. I
'rrelltoil, N. J. Praszy n\e 

ant persiskyrimo nuo savo pa
ežius, Charles Stockton .paduo- 
<
venti su savo
la priežastis del ko m'gali gy- 

miela” prisie- 
gelia toliaus. Stocktonas sako, 

kojos geležkelio

4 4

buk neteko
nelaimėje ir negalėjo apsigint 
nuo užklupimu savo, motoms, 
kuri in ji mete torielkas. puo
dus, krėslus o karta net ilga 
mėsini peili mete in ji perpjau
dama jam ausi, o kita karta at- 
kiszo in jo krūtinio revolveri, 
bet tasai ant giliuko neiszszo- 
ve.

Sudže iszklauso tokiu prie- 
žaseziu nelaimingo bekojo, per
skyrė ji nuo bobos, paliepda
mas jai pasijeszkoti sau svei
kesniu vyro, kuris jai atsispir
tu geriau.

NUŽUDĖ SAVO BROLIE- 
NIA, SUSIBARĘS SU BRO
LIU UŽ TRUPUTI MAISTO.

Si anislovas
Žarkovski, kareivis isz Svi 
tines Kares, 

nesze

Butler, N. J. -

norėjo paszert 
szuiu ir nesze bliuda mėsos 
laukan del szunio, bej jojo bro
lis Bernardas užstojo jam ke
lia, sakydamas kad mesa pats 

ir neduos jam neszti 
Jojo broliene uorėj 

brolius perskirti ir už tai 
per veidą nuo Stasio, po tam 
szove iii savo broli bet nepatai
ko iii ji tiktai in brolienių, ku
ri tuo ir sukrito negvva. Po 
tani Stasys nubėgo iii 
ir pats sau paleido kulka ii)

suvalgis 
szuniui. o

gavor>

negyva. I 
girraitia

sau
smegmns.

Zarkovskis buvo
laike kares ir radosi koliosia li- 
gonlmt ošia 
lia ve.

gazuotu

ir nuolatos sirgu-

SAPNAS PRIVERTĖ JAJA 
ANT ATĖMIMO SAVO 

GYVASTIES.
—- Nusiminus 
kuri sapnavi 

mate buk

Pottsville, Pa. 
labai per sapna 
ana diena, kuriame 
josios septyni maži vaikai pri 
gero prude arti kapiniu, Mrs. 
Erodą Buchter, 36 metu, nuėjo 
prie tojo paties prūdo ir pasi
skandino.

Motore apsako savo kaimin- 
kai apie taji nepaprasta sapna 
sakydama, kad veluk pati pa
sidaryti sau mirti ne kaip ma
tyti 8avo vaikus mirusius, na 
ir ant rytojaus palicijantas 
užtiko motores lavona prude. 
—Neiszmanelę, dabar paliko
septynis vaikus be motihiszkos 
priežiūros ir meiles.

I
TYT ANT SZMOTELIU.
Ogden, Utah. — Lavonas 

Mrs. Haus Jensen, 43 metu, ku
ri laike patogumo parlori ezio- 
nais, likos s 
o szale josios 
ir peilis.

Matyt žudinlojas norėjo savo 
auka supjaustyt ant szmoteliu, 
nes galva buvo nupjauta nuo 
stuobrio, o

Utah.

urastas užmiesti jo, 
gulėjo plaktukas

Mote-

ba isios

kūnas tcipgi baisiai 
supjaustytas, bet savo darbo 
negalėjo užbaigti Imdamas isz- 
gazdytu per praeigius.
ros vvras v ra mėsininku ir Ii- • *
kos aresztavolas, kaipo nužiū
rėtas už papildymu los 
žudinstos, nes pagal kaimynu
apsakymu, buvo jisai labai už- 
vydus žmogus, nes pati buvo 
desziml’s melu jaunesne už ji.
PASKOLINO DOLERI ANT 

PIRKIMO TRUCIZNOS.
Chicago. — Mare Eisher, 18 

metu senumo motore, likos 
aresztaxola, už netinkama pa 

ant ulyezios, kada 
pirko trueiznos už doleri, kuri 
paskolino nuo palieijanto no
vos kad pirkti sau maisto, liet 
su tikslu atėmimo sau gyvas- 

ant liuosv-

sielgima

mot ere,

randasi uždarytas 
jiji su kūdikiu ne

ties, likos paleista 
bes.

Motore slidžiai sake buk. jo
sios vvras 
kalėjime, o
turi ka valgyt ir nutarė atimti 
sau gyvasti. Kada josios sudže 
užklauso, argi nesigailėtu pa
likti savo kūdiki viena ant szio 
svieto be motiniszkos 
bos, motore 
gailedamasi savo staigaus ir 
noiszmintingo žingsnio, 
slidžia jaja paleido.

NENORĖJO TUOJAUS 
KELTIS, KAPRALIUS JI 

NUSZOVE ANT SMERT.
Washington, D. C. — Jonas 

Ban, 20 metu, marinis kareivis, 
nepaklauso tuojaus paliepimo 
keltis Nedėlios ryta kada jam 
paliepta ir už lai užmokėjo sa-

apglo- 
pradėjo verkti, 

savo
Todel

Kapralius Jonas Kulick, ku
ris turėjo po savim 300 vyru 
alėjas prie lovos Bau’o paliepė 
jam keltis, o kada tasai jojo 
nepaklauso, kilo isz to barnis ir 
abudu susimuszo. Kuliekas isz- 
traukes isz maksztu dideli re
volveri paleido szuvi in Ban’u 
užmuszdamas ji ant vietos.

Ban paėjo isz New Bruns
wick, N. J., o jojo motina gyve
na €‘a m bridge, Pa. 
paęina isz

K u liekas 
Passaic, N. J. Žu

dytojas likos pastatytas po
A - _ »

r

kariuku sudu.
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Paliepė Szaudyt Visus 
Banditus.

SAUGUMAS
KRYŽKELIUOSE

JUCtO SLAVĄI SUDEGINO ’ LIETUVISZKAS VAINIKAS 
ITALISZKA VĖLIAVA;

UŽKLUPO ANT
KONSULATO.

Vednius. — I)ailgeIlosią vii*

I

i

NEGERAS.
SmalkuSenai, Suvalkų apskr.

Seinų bažnyczioje kasmet Ge- 
gaižes menesio pamaldoms pa- 

s Lie|UV(‘Stosio kilo maiszaczei isz prie i rapijietes mergaite 
žasties, buk Eacsi.staj užklupo į nupindavo gražu didli vainiku 
ant Jugoslaviszko konsulio ir i ir

dvieju ' Paneles paveikslu.
1 * f

puoszda vo ccr.veneziausioK
Tas vaini-

J

visus
sunaikino spaustuves < 
la.ikrascziu ir už tai atsimoki'- kas puoszdavo visus metus

Agrame. Marijos altorių, kur daugiau- 
Lieluviai melsdavosi ir 

suplikau i ju. 
tai zo- 

Rugpjuezio men. in-

jo Italams panhszei. 
Spalato ir kitolsia 
žmonys užklupo-an

miestuosia šia
Italiszku į klausydavo savo 

kromu, kuriuos sudaužė ir api-;Szimet atsirado kokia 
nuo i koninke.

I
plesze, teipgi nutrauko nuo i koninke. Rugpjuezio men. in- 
Italiszku konsulatu vėliavas ii Įsake ji nuimti vainiku. Zakris- 
sudegino. Daugelis žmonių su 
žeista ma iszacžinosiu

Italija prižadėjo
už papildytas bledes ir sutiko į ke pasiėmusi lazda, i 
perpraszyti Jugoslavije už su-1 ka badyti, kol buvo

pasipik- 
reika-

kelinta maiszauziu.

v 
r i

John

1924 metais, daugiau negu 
du tukstaneziu asmenų neteko 
gyvybių, ir daugiau negu sze 
szi tukstaneziai sužeistu. 
Keista yra tas, kad septynias 
deszimts nuoszimcziu visu 
kryžkoliuose nelaimingu atsi 
tikimu užmuszami automobi
listai ir tai diehos szviesoje. 
Szeszi a s-deszimt s t ry s
szimeziai atsitinka ten kur 
kryžkelis aiszkiai matomas. 
Keturiolika nuoszimcziu ne
laimingu atsitikimu kryžke- 
liuose atsitinka nuo automobi
lio susimuszimo 
Dvideszimts penki 
ežiai visu automobiliu szoferiu 
visai neatsargiai elgiasi artin 
darni esi ar pervažiuodami 
kryžkeli.
nuoszimtis pasidaro sau gabi 
per dideli savo neatsargumu. 
Turint galvoj, kad mes turime 
septyniolika milijonu septynis 
szimtus automobiliu, reiszkia, 
kad isz tu, asztuoni szimtai 
septynias deszimts penki tuks 
taneziai yra neatsargiu szofe 
riu.

Nežiūrint to fakto, kad ge- 
I ležkeliu valdininkai, autOmobi-

tukfitancziai

nuoszimcziu

nuo-

t raukiniu, 
nuoszim-tijonas, nors Lenkas.

• tino tuo reikalavimu ir 
užmokėt i ; lavimo nepildo. Tada zokmiin- 

em<‘ vaini- 
• nuimtas.

paliktas
Priėjo Lenku szeimi- 

to, kad ko
kai p

i

Į Dabar
I

jia veikslas
ar
Boto apie -penktas

i

i nuogas.

DIENA PASILSIO. savo užpeczkyje szeimininkau- 
Turkije.

> invosti

TURKAI SZVENS
NEDELIA KAIPO

ninkavimas 
kios bobos bažnyczioje

prie
Kapitonas detektyvu

Stoge isz Ch i vagos, iszdave pa
liepimu miesto policijai idant

Konstantinopolius, 1 
— Turkai dabar mano 
viena diena pasilsiu, o tai yra 
Nedelia, kuria -szvenezia 
svietas. Lyg szioliai Turkai 
apvaiksztinejo savo Nedeldie 
n i kuris yra Petnyezia po tam 
szvente drauge su Krikszczio- 
niais Nedelia. Dabar tik 
viena diena — Nedelia.

visas

szve*

MUZULMONAI DEGINA 
AMERIKONISZKAS

BAŽNYCŽIAS SYRIJOI.
Palestina. — Atėjo žinia in 

ezionais buk Muszulmonai pra
dėjo deginti Amorikoniszkas 
bažnyczus ir misijos aplinkinė
je Damasko, Syrijoi, iszguida- 

Siriszkus 
via

’ "’I ■' • t J

mi Anneniszkus ir 
Kr i kszezionis. Stengimai 
daromi ant iszvežimo 10 tuk- 
staneziu vaiku iii kitas prie
glaudas. Tukstanezei pabėgė
liu nežino kur pasidėt. Užsiue- 
sza ant kruvinos skerdynes 
Krikszczioniu.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

SENO VYRO.
Berlinas. Puikiam name 

miešti jo gyveno Juozas Meiser 
76 metu ir jojo 52 metu motore 
Katre, pas kuriuos lankosi 
kožna diena juju prietelis Kar
lins Gross, 50 metu jaunikis. 
Nuo kokio tai laiko .Juozas už- 
temino kad prietikis ii* jojo pa
ti mylisi. Senas vyras pradėjo 
moterių nužiurinet ir karta už- 
temino kaip abudu ėjo in baž- 
nyczia.

Kada motore sugryžo namo, 
vyras mėtosi ant savo moteres, 
kirto per galva su szmotu ge
ležes, o kada motore gulėjo be 
valdžios perpjovė jiai 
nuo ausies lyg ausies, 

veidą ir nupjovė 
krutes. Po tam baisiam darbui 
senas užvyduolis atome 
gyvasti per nusiszovima.

ant

V uz-

ja.

baise i

gerkle 
subadė 

abi

sau
’•yvasti per nusiszovima.

NORĖJO NUŽUDYTI 
RUMUNIJOS KARALIŲ 

FERDINANDĄ.
Komunistu šuo- 

ant iiužudinimo kara
liaus Ferdinando, Rumunijos 
valdytoju, likos susektas czio
nais ir užbėgtas. Komunistai 
pasislėpė karezemojo ir lauko 
sugryžtant karaliaus isz me
džiokles ir ten ji ketino nužu
dyt, bet karaliszki sargai su 
ginklais ir granatais iszvaiko 
komunistus. Vienas kareivis ir 
žandaras likos užmuszti.

Karalius Ferdinandas turi 
60 motu ir apėmė sostą po savo 
dedei Karlos’ui kuris mirė 19- 
14 mote. Pora turi penkis vai
kus. Karaliene Rumunijos yra 
gimimtite Ąngliszko karaliaus.

Vidinius, 
kalbi*

j

NEGIRDĖTOS KRATOS IR 
SUĖMIMAI VILNIUJE.
Vilnių. — Isz Trecziadienio 

in Ketvirtadieni Vilniuje pra
sidėjo skaitlingos kratos. Po
licija apstoja tam tikra gatve 
ir krato butus. Suimtųjų esą 
szimtai. Ypatinga yra tai, kad 
suimtieji tuojau buvo varomi 
in stoti ir isz ten vežami gele
žinkeliu. Saitą aplinkybe, juke
le panika miesto. Suimtųjų gi
mines nežinojo kas daryti ir 
kur pagalbos szauktis. Vėliau 
buvo praneszta, kad suimtieji 
gabenama in Lentvtirava. Su
imama Komunistai. Supranta
ma, kad isz tokio didelio suim
tųjų skaieziaus bus daug tokiu 
kurie nieko bendra neturi 
Komunizmu.

Kadangi su imt uju skaieziu- 
j(‘ esama daugiausia Žydu, ku
rio kaip žinoma, moka geriau 
save ginti, negu kitos tautos, 
tai dabartiniam Lenkijos kri
zini žymiai pakenks tos vidur
amžius primena nezios 
vos”. Jau vien Žydu studentu 
dalies nepriėmus szi Rudeni in 
Len k i j o s u n i ve rst i te t u s, 
kijos pasiuntinys 
kreipusi telegrama isz Wash- 
ingtono Varsznvon, kad nume- 
rus elausus’o vvkdnnas 

♦

sunkinąs jo misija
O kokia jo padėtis bus, kai 
žinia apio Vilniaus “oblavus” 
pasklis po viso pasaulio laik- 
rasezius.

Vilniaus
“Slowo” “Express AVilenski” 
ir “Tog” vakar tapo sukonfis- 
kuoti už tai, ka,d pranesze 
smulkmenų, tardomąja į 
džiai nepageidaujamu.

i <

r>

su

obla-

Len- 
A me riko j

pa- 
Amerikoj.

dienraszeziai: 
Express Wilenski

val-

ARKLE VAGIAI;
PUIKIOS LAIDOTUVES.

28 d.Padovinyje Rugsėjo 
p--tos Czesnienes ir juos dūk
tos pavogė nakezia pora arkliu

Tisz pievos. tetariamas ju kai-
mynas V. D. suimtas ir tardo
mas. Arkliai nesurasti., 
vis nauji “szposai”.

Sz. m. Spalio 5 diena 
laidotuves su

Tai

buvo 
niusztynmnis. 

Pits Bekampi nakties laiko 
priėjo in szermenis jaunimo isz 
kaimo ir isz apylinkes pagie
doti; atėjo ir kriukininku, ku
riu kriukiai turi storio 10-12 
centimotru. Vienas kriukinin
kas U-jo draugu kurstomas, 
prieangyje prisitaikęs isz
pakalio smogelin spraudau p, 
A. B., kad net tas turėjo isz- 
bėgti isz laidotuvių.- Oi laikas 
kriukininkamą susiprasti, sto
ri kriukiai szaljn mesti ’.

už-

kur tik paregėtu koki banditu, 
kad ant vietos nuszautu. Stoge 
sako, jau didelis laikas idant 
miestą iszczystyt nuo tuju kir
minu kurie žudo žmonis už ma 
žiausia priežastį.

NORS MAŽAI, 
BET LAIKOSI GERAI.

Czaikiszke, Daugoliszkio p., 
Szvencz. apskr. — Ne visi tam 
sodžiuje Lietuviai,
yra, laikosi gurfd * ir

bet kurio 
gražiai.

Vaikus mokina. Stovi tokioje 
vietoje, kad isz sodžiaus matyt 

bažnveziu:12 bažnycziu: Daugoliszkis, 
Maringys, Vidiszkis, Kazitisz- 
kis Duksztas, Salakas, Rimsze, 

Kaczer-

i

liu iszdirbejfti, valstybių ir 
apskriezin geležkeliu komisi-

" • * 1 *

jonieriai artimai kooperavo in-
taisymui tinkamu ženklu per-
sergejimui motoristu nuo kryž
kelių, vienok nelaimingi atsi- 
tikhnai kas meteddMojth 1

Invairiu metodu buvo siūlo
ma sziai situacijai pagerinti. 
Isz tu svarbiausia tai perskirti 
bėgės perkeliant jas
auksztyn. Tuo budu, butu gali
ma apsisaugoti nuo daugelio 
nelaimingu atsitikimu, bet ap- 
skaitliuojama, kad tokia ope
racija kainuotu dvideszimts 
penki bilijonai doleriu

tiltu

Vydžiai, Tvereczius, 
giszke, Pilckonys ir Seniszkis. 
Asz manau, kad kita tokia vie
ta sunku kur rasti. Labai gra
žus kadaise buvo ežia miszke- 
lis ir visur matomas. Kai pa- 
szoimini ūkavo p. Ostrowski a i. 
tai nieko neliko. Prie Vokie- 
cziu gvono ežia koks tai prin
cas. Žmonių atminty pasiliko 
tuomi, kad Žiema bėgiodavęs 
po sniegą nuogas ir basas. So
džius turi geni amataininku: 
siuvėju, kurpiu laikrodininką,
ir sziaip jau amato žmonių, palingio Para., Sankonu Kai- 
Ff 1 • • v 1 1 • i t I n i > . 1 *

penki bilijonai doleriu ir tai 
padaryti užimtu apie 300 metu.

—F.L.I.S.

PA JESZ LOJIMAI.
Pajcszkau mano broli Anta

ną Petrauska, paeina isz Lei-

Turimo viena žvdeli ne be bu
teliuko. Kol kas musu wxlzius 
mažai duoda jam uždarbio.

Vilks.,

I1 %

me

NUBAUDĖ UZ SZLUOTAS.
Klovai, Krasnopolio 

Suvalkų apskr. — Klevu kai- 
vietos policija nubaudė

apie szeszis ūkininkus po du 
auksinu už tai, kad prie kami
no ant ilgo koto nebuvo 
tos. Tiesa, pabauda 
bet stebėtina plicijos skubotu
mas. Darbymetyje

s žino
mai idele,

insako ir 
tucz tuojau baudžia. Kad hoi’s 

insa-paskirtu laika, kada ju 
kvmai butu vykdomi. * v

APGAVIKAI.
Rietavas. Dabartiniu lai

ku Rietavo aplinkoje vaiksz- 
žmoniu apgavikai, 

eina
czioja du 
kuriu vienas eina žmonėms 
spedamas-pranaszaudamas isz 
kortu ir ranku apio ateiti ir už 
tai ima po 2-3 litus. Antras 
vaikszczioja pasiskelbęs stebu
klingu gydytoju ir ima dar 
dauginus už pirmoji. Abu turi 
pakankamai sau ‘ ‘ klijentu, ’ ’ 
nes po apylinke jau klajoja 
antra savaite. Reikia net ste
bėtis, ka|d spejikas tas pats bu
vo szi Pavasari ir nežiūrint to 
viso, randa sau gero uždarbio.

4 C klijentu,

Reiktu nors karta susiprasti 
vietos* visuomenei ir iszvyti 
tuodu apgaviku isz savo apy
linkes ribų. 

♦M M

mo; 28 metai kaip Amerike. 
Jeigu kas apio ji žino, meldžiu 
praneszt arba tegul pate atsi- 
szaukia ant adreso. lt.

Jonas Petrausku*
Box 101 Wanamie, Pa.

Asz Juozas Sunelaitis pajesz
kau Jevos Sunelaicziukes, pir
miau gyveno apie Mahanoy 
City, Pa. Jeigu kas apie ja žino 
malonėkit praneszt arba tegul 
pati atsiszaukia ant adreso.

Joc. Sunelaitis
1104 Mohele Avė., 

Zanesville, OhioIt.

Konstantas Kucziczkis, ku
rio pajcszko pusbrolis Juozas 
Kerdokas. Keli metai adgal gy
veno lllinojaus valstijoj. Jisai 
paeina isz Vilniaus gubernijos. 
Kas apie ji žinotu ar jis pats 
tegul atsiszauke greitai ant 
szio adreso:

Joseph Kerdokas
Stato Sanatorium 

Franklyn County,
South Mountain, Pa.

MOKYKLOJE.

(t.92

■tl

Da rak toris in mokini: — Pa- 
sakykie man, katras isz žvėrių 
ėdriausias ?

Ugi Ignotas!...
Kas, kas? \ ,
Tokis jaunąs burdingie- 

ris, Ignotas, ba mama sako, j

m ii

jog ėda mesa kaip žvėris.
K:

j
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Žmonis krasztu stovėdami 
^uvpjp, .

- darykite, 
Doru vaikinu yno dukrelių 

nebaidykite, 
ant gero ne iszeis

Teisingas yra priežodis, jog 
“kur vienybe ten?galybe 

milziniszku veikalu kaip, pa-, 
imkime ant puveizdos paskuti- į 
ninosia rinkimuosia Nanticoke,. 
Ibi., Taizm ues paviete, kur Leit- j 
kai i.szrinko visus savo tautieA 
ežius in miesto urėdus kaip: 
majoru, Į<eturis iniesto rudiniu -; 
kus, kasijeriu, kontroleriu ir j 
mokslą iniu direktorius. Yra 
tai. vienatinis miestas kuriame! 
randasi 
ninkai.

• Ka lai Lietuviai galėtu pa į 
darvti tokiam mieste Shenan-i 
doriji
ateiviu arba Mabanojui, jeigu į 

Bet kur 
užvydejima vos isz-: 

virsziniuka ant!
i

” ir 
vienybe žmonis gali dust oi;

ninosia riukimuosia Nanticoke 
Pa., Taizerncs paviete, kur Len-

kontroleriu iri
Yra 1

visi Lenkiszki virszi-

sako — »

Ppnnsylvanijos 
rius Piuchotas 
karsztai aut sutaikymo operuv 
toriu su anglekasiais ant užbai- 
gįųy> straiko. Žmpųis isz visu 
sžaliu Ameriko prhpyrinvja 
prezidentą Uoolidg’iu idant in- 
siki^tu pi ta ji veikalu ir ban
dytu teipgi sutaikinti abi sza- 
lis, bet prezidentas nuo visko 
numazgojo rąnkas ir 
ne .maucutai bįzuis.

Bet kaip girdot»-tai angleka 
šiai ketina aplaikyti pedia 
priosz Kalėdas, nes spėja kad 
kasyklos pradės dirbti 1 De- 
cemberio. Tai vis tik paskalai.

Didesne dalis anglekaslu yra 
prieszingi “ezek off,” nes jojo 
ne nori ir sako kad tiktai per- • 
detiniai unijos spiresi czek off 
ir tas yra priožųstis nesutikimo 
ir ilgos bedarbes, nes prieszin- 
gai streikas butu* senui už
baigtas.

Pinohotas dabar paragino 
pas save prezidentą Lewis’a ir 
operatorių pirm.sedi Inglis isz 
Scrautu, idant atvažiuotu pas 
ji aut pasikalbėjimo ir užbaigi
mo kanuogreieziausia streiko.

dabar

Kvailus iszmintinga i užjuo
kia, o iszmintingus apgailesti- 
neja kvaili.

Didele Argentiniszka skiuz- 
dele, kuri prasiplatino jau po 
visu pietiniu Europa yra didu- 

žmoniųIi u pavojum del 
tosios skruzdeles yra 
deles ir 
klupa ant visztuku 
paukszcziu ir mažu

, m s 
taip di- 

žveribzkos, kad už- 
, bieziu, 
vaiku ku

riuos sukamlžioja ir supleszo o 
kuna ėda. Tosios bui^ybus jau 
}iraųiplatin<» Iszpanijoi, Port u- 
grilijoi, 
kiįosia daly&ia svieto.

• Gerai vienas mokytas žmo
gus pasakė, jeigu mes nonai- 
kintumem visokiu vabalu, tai 
niu£ gyvus suėstu.

bicz.iu

Francijoi, Italijoi ir

Amurikoniszki daktarai, ku
rie tyrinėjo visokes nerviszkas 
ligas, per daugeli metu, daeju 
prie to, kad taųkiause piježas- 
tis mirties, ir jiervUzko sutru
kime yru užkirti,stiniums ir rū
pestis apie .smagumu gyveni
mo.

O bet tyrinėtojai paukszcziu 
ir žvėrių duodu mums paveiz- 
da juju gyvenimo kaip — 
paukszcziui neateina ant mis- 
lies daryti daugiau lizdu kaip 
viena,
jojo kaimynas; lape yra užga- 
nadyta tik su viena skylia; vo
verele tik tiek surenka maisto 
kad užtektu jai ant vienos žie
mos, o ne ant kuliu metu; o ne 
vienas szuo ne mano surinkti 
kaulu ant senatvės! Tai kodėl 
žmogus turėtu rūpintis? Sza- 
lin su rupeseziu, o gyvensime 
ilginus.

ir turėti daugiau kaip

Jeigu Amerikoniszkos mo
terėles iszgertu kelis stiklu J 
gero alaus einant gult, tai butu 
sveikesnios ir nereikėtų joms 
naudoti visokiu trueiznu ant 
miego,”
moteriszka

4 4

— teip raszo garsi 
daktarka Greta 

Ilelbing isz Beriino.
Tolinus ji sako:

saugiau
“Daug ge

riau ir saugiau yra iszgerti 
kelis stiklas gero alaus ne kaip 
naudoti visokes pilules ant 
miego ir sudmtinimo nervu. 
Keli fJtikraFgfjfb”alaus, "nėpa-

kur 89 procentas ynj

laikvtusi vionvbes.’
tau! per 
renka viena
kokio tai ubagiszko dinsto.

I

.Szi Ketverga atsibuvo ban- 
kiotris ant laivo “Majestic” 
prie Pier <
Yorke, kuri surengė

ant laivo < c »! *

» ’’

59, North River, New 
Interna

tional Merchantilo Marine lai
vyne kompanije, kuri parengė 
del svetimtautiszku konzulu.

Bankiete dalybavo 
musu Lietuviszka.s

Bielskis kailio ir 
daugeli korespandentu sveti- 
imę kalbu laikrnszcziu.

Skaitykite “Saule”
—Ilfci. t h.|  I,-^-1--. ■ .r n.- -t —

Dr. J. J.

Augins Savo
Guma-Mcdžius.

Ilarvey S. Firestone, pirmse-

jP ! ' įj.

■f-i’-Š '

iŠ

h
I.

teipgi 
konzulis

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

Ėjo viena diena ir nakti, pri 
ėjo antra dvara; atėjo in paka- 

žiuri — antra karaliaus 
duktė. “Vai, tu žmogeli, septy
ni metai, kaip asz ežia gyvenu, 
ic jokio žmogaus nemaeziau, 
apsisaugok, žmogeli, nes kaip 
pareis mano vyras, tai tau bus 

” “ Nebijok nie- 
blogo mųn nepadarys, 

is

po gyvenimui, 
ko, jis

' , y .. . <• ■ » ►

tik pasakyk, per katra tilta ji 
pareis, asz jau viena toki ga^ 
lineziu apveikiau.

viena toki
” “Tai nie

kas, ka tu apveikia i viena, bet 
szita nežino, ar 
szitas vienas turi daugiau v 
ko už anuos tris

n

fe
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TARADAIKA
>

Seniau kaip asz pamenu, tai 
kitados,

Merginos buvo guodotos ir 
brangios, 

Nusikabino prie vyru.
O reikė žinoti, tada vyru bu

vo tain ir geru, 
Ne toki kaip szindien 

sportiniai szpicukai,
Rodbauziniai isztvilkeliai ir 

naktiniai bambilistai;
Bet sziadien kad mergina 

ir ledukas užkabintu, 
Tai ir in pekla su juom eitu

O katra stivuodžia kur vai-
i
I 
1

Tuojaus lenda sziandienine i
* i

I 
I

I 
I

I

I

dis guminiu ratu fabriko Fire
stone Tires, pirko milijoną ak
ru žemes

Į gurno medžius
guma. Ant tojo tikslo paauka
vo szimta milijonu doleriu.

I

i f

Liberijoi kur augins 
isz kuriu daris

Nauja sziuota gerai szbioja
Ir naujos kantarkos nuolat 

giedoja,
Ar žinote mano mergeles 

Jeigu turite geras gerkles,
Tai žinokite kokioje vietoje 

ir kur giedoti,
O ne ant įdycziu pusnaktije 

giedoti.
Kaip ana, in Kingstona ana 

diena pribuvau,
Tai vyreli pats savo ausimi 

girdėjau,
• Kaip kelios mergaites namo 

ėjo ir dainavo,
Mislinu kad girtos buvo, tai 

svaiguli gavo.

' * i

Ba tas jurus
() dukreliai prabilti pareis, 

Tolinus apie tai bus dauginus, 
Kada pasimatysim vėliaus.

»

I 
i Bet Dievus aut jo, susipylė jo,

Pražudyti da nenorėjo., 
Vaipluo ant Džerzes liraszlo 

isznesze, 
Gyvas isz luoteles iszsinesze,

> !(

♦ * •
Yra tolęiu merginų ka kanecz 

vyra nori gauti,
Tai laikais ne su vaszeliu ne

gali jais pritraukti, 
(1 tai tevelei vis taip daro, 

Jeigu jaunikius nuo ju nuvaro.
Yra tokiu tėvu, ka pirma 

nori pinigus iszvilioti,
Bet Pittstono vyrai ne ne

nusiimi duoti, 
ajuaszo pas save atsilankyti,

i

p

kinu koki suėjima.

mergina, 
fokios sarmatos nedoros 

jokios ne turi,
rr

Kad ir ant josios visi kreivai
žiuri.

I

() tu MontkariĮtų.jauti ar 
liepa liausi, 

Neužilgo nuo keliu in kaili 
gausi.

Muiiszainc priseiUtas, girtas 
nuolatos slank'idji, 

Savo darbo nedaboji.
Argi jau užmirszai apie pa

ežiu ir vaikus, 
Lietuvoje palikai be skatiko 

visus, 
Czionais prageri uždirbta 

centą, 
Užsiduodi su bol)a nelemfh.

Geriau nustok, ' 
Savo žingsnius dabok.

>;t :*j tfc

Najorkc kurczęmojc vienas A • M k

i

Kad dukreles pirma pama-

vaida pradeda 
Ir da kaip koki vaikina

tyt ir su joms susipažyti, 
Vaiszina su saidele,

Ir munszainele,
O kada pinigu negauna,

Nuszaut ar in lakupa pasodyt 
grasina.

Tevelei, taip ne gražu
Him INMIIBW. H» » IKI—

,|W, . Mh llb <1l. I<bi .u... ..  .

ne-
.-u

i
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Ne vieno girto drąsą, 
G v vate nunesza.
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ANT PARDAVIMO
!!« rf-s r 'ill H. T« «3l* * 4 ‘ «. K % n. ,1 • •*,«»

■k

Nauji nan^ąi Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
kesezin. Taipgi Jq ta i minetfim 
mieste. .Apie daugiaus dasiži-

« * • v ■’ ■" ■' f.4 * y j.

nokite ant adreso.
V. Lapinskas 

6Q1 W. MaJpinoy Ąvę.
(t.f.)

''A,
Mnhonoy Oitv, Pa.
„ J, J / ■_ ■/ -E ■! Į. _ i.*, J' , ,  1,  

Niektn neali būti palyginama, tulp 
‘i

Pain-ExpelleHu
Kai Uk paitcbit £alliof

( iiirynimat su gtruoju. ieąuoju

gerai užsirauko, 
Vėlybam laike in Džcrze 

trauke, 
Priėjus prie upes, nors teras 

stovėjo, 
Bet jisai in ji ne sėjo. 
Sėdo iii maža lųotele, 

kaip geldele,Ne didele, — kaip .geldele, 
Netrukus irklu isz ranku pa-

- leido,
Ir cu, nve plaukti pasileido, 

Pagyrios iszejo, 
Baisiai drebėjo,

JMik ,«

Kai tik paitebit apslr^i^klcDą iallio, 
tuo Jau b nsudokit M naminį
pagclbininkų, k»d ii vendui tolimesnių 
komplikacijų. ’■
3$c ir 70c vaistinėse. Tėraykit. kad 
butų Inkaro vaabaJotiklU iM pike- 
lip.

*P'rAD7 RICHTER A CO.
Bert y & South 5th Sex 

lirocklį-fi, H. V* ’

pageibininkf), kad Uvcnguš toilmęenių 
komplikacijų. ’■
3$c Ir 70c vaistinei Tcmykit. kad 
I

• Brooklyn, H. V

j-

apveiksi, nes 
.. p<‘- 

” “Gerui,.kad 
man .pasakini: dabar tu (ori 
man pagelbeti: prisiviryk tau
ku ir saugok, tai kaip mudu 
susiimsime, tai tu 
pilk jam ant galvos.
sikalbejiis pana pasiliko virtio 
tauku, o Žirninis Jonas nuėjo 
ir palindo po tiltu. Kada prisi
artino dvylikta valanda, gai-[ 
dys užgiedojo, kurtas užstauge 
ant pietų, žiuri — smakas par- 

gaidy negiedok, kurtu rįr • • • . i’

atėjus nž- 
” Teip pn

o Žirninis Jonas nuėjo

eina: “gaidy negiedok, kurtu 
nestaugk, ežia Žirninio Jono ne 
szarka meszlo ne atnesz.” “Ka 
t ų kalbi .* asz esmi pats ežia ’ ’ ’ 
“Ka, Jonai, ar galėsimos su 

imsimės ?”

szarka meszlo ne atnesz

Jonai 
kardais, ar imsimės?” “Isz 
imtynių!” sako. Tuo jaus susi
ėmė, 
4 i
Smakas Lzsitiese
Jonas pasirėmė ant palio. Pu
silgėje vėl susigriebė, bet vie
nas antro negali perlaužti. Da
bar jiedu žiuri, kad toji pana 
ateina; smakas sako: 
mano pati, tai man padės tave 
apveikti;” o Jonas sako: “ten 
mano pati, tai man padės tave 

Pana prisiartino, 
tik fcliuat taukus smakui ant 
galvos! Jonas tuom tarpu pa- 
kcles sjnaka, kaip trenku, tai

net tas tiltas linksta;
Jonai, laikas pasilsėti V’ 

ant tilto, o

apveikti. ,»

laikas

l i ateina

i

daria isz žmogaus-girtuoklio,; o liežuvis iszlindo pei dvyli-
sveiki žmones negere tiek 
idant pasigertu. Alkoholius de] 
daktaro yra naudingu ir be jo-
jo negali apsieiti gydyme ligo
niu.”

O kad taja rodą paimtu pro- 
hibieijoH pasiutėliai ir netru- 
cintu žmonių su savo prohibi- 

Amerika instu-cije kuri visa 
me in pragaru.

M išlinkio apie gyvasti, o ml 
apie mirti, ntes ji ji ir teip ateis 
pas tavo be pakvietimo, o tada 
busi linksmas, o tas priduos 
tau sveikata ir ilga gy vasti.

i

ka mastu. Tuojaiis, iszsitrnu- 
kes kardo, liežuvi nupjovė, jn- 
aidejo in krepszi ir einu abudu 
su pana. Atėjo pas pirmąją pa
na, pasiėmė ja ir dabar visi 
trys atėjo pas tais kopeeyaas, 
rado savo brolius ten belau- 
kenesius. Nulipo žemyn viena 
pana, nulipo ir antra, ųnt galo 
jau rengėsi lipti ir Jonas; tuom 
tarpu anuodu brojiu, Vudami 
aut žemos, eme ir parveyte ko- 
peczias. Dabar jis mųto, kad 
jau pražuvo — vaikszezioja ir 
verkia. Vųikszeziojo viona die
na ir antra* žiuri -r-.matyt dva
ras; atėjo in ta dvara, nieko

ui i tok is 
bet

nėra, I ik už pecziaus 
apsamanojęs < 
nieko nekalba; jis ta dieduką 
iszsilrauke ir kad eme duot su 
kanezium! 'Tas diedukas sako:

‘ ‘ ko t u nuo manes nori “ A hz 
nieko

tr

Medukas,
* *

dauginus nenoriu, tik 
kad tu mane isz ežia isznesziai 
ant kito svieto.” “

nenoriu

Papeszk, sa
ko, nuo manos samanų ir, isz 
ojas laukan, 
lėks Inkis žirgas, 
isznesz. ’ ’ 
nu mm senio nugaros, iszne- 

laukan, padegina, atleki' 
ko tu nori nuo 

Asz noriu, kad tu

padegink, tai at - 
tai jis tave 

' Jonas papeszo saina- 
senio

8 Z P S

žirgas ir sako: 
manes?” “ 
mane isznesztai in antra svie-

” “Kaip tu 
A'irsziim me-

* r

Pardavimas Dabartį
4

» » * . M1 _

Szeriu Pasibaigė
14" J^ov©iTi.be]t*lo

Minėtai Dienai Pasibaigė Dabartinis
.4 I*"

niu
t

Virsz
; ? . .

Pardavimas Szeriu Pennsylvania Power &
Light Kompanijos Preferred Stock*

sėsk !
4 4

legerai, užkliudiiibi

<rrai
. ...,

ta.
mane neszi i

dzin!” “
kur už medžio ir paliksi.” Žir
gas nulėko, o
kambari, iszsilrauke ta seni ir 
vėl musza su kanezium. “Ko 
f u nuo manos nori

“Asz noriu, kad tu mane 
isznuszlai in antra 
“Papeszk samanų 
galvos ir, 
gink, tai

Jonas, alėjas in

kanezium.
; > * ?

noriu,

Jonas pa-

svięta!
nuo mano 

iszejas laukan, pade- 
ailek.s tok is žirgas,

tai jis tave isznesz.”
pesze šamanu nuo senio galvos 
ir, iszujas laukan, 
at'lekcs žirgas sako:

Asz noriu, kad

apdegino; 
‘ ‘ ko tu nuo

tu mane 
svietą. I y “Tai

Jonus
žirgo ir szis

manės nori 
iszmesztai in antra 

sėsk ant ma
nes!” “Kaip tu mane noszi?”
“Asz tave teip nesziu, kad 
niekur nckliiulvczia. 
užsisėdo ant to 
parnesze ji in ta karaliaus dva
ra. Pribuvęs in dvara atrado 
ve scile: 
jaunesne 
nes tiedu brolių prisiegdino 
karaliaus dukteris, ir jos turė
jo tėvui sakyti, kad jiedu jais 
iszgelbejo nuo smako. Kada 
kaiydiaus dukterys pamato Jo
ną, tuojaus
szuko: “szitas mus 
jo.’ ” 
lis sumiszimas:

jo brolis 
karaliaus duktere

t

t

A

•Al
f

I r 
i i
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o

žen įjosi su
t
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Ne labai senei mes gaišinome kad turėjome da 
neiszparduotu szeriu szios kompanijos.

14-tos dienos Lapkriczįo jr iki vėlDar nuo 
turėsim kada tu szeriu del pardavimo, dabartinis

1 *

pardavimas tu szeriu pasibaigė su virsz minėtai 
dienai.

Szitas pasiutimas yra paskyronias ypatingai 
Komunijos,del kostumeriu ir darbininku szios Kompanijos, 

ir del kitu gyventoju apskrityje kur szita Kom
panija suteikia elektriką, todėl Kompanija pasi
laiko sau tiesa priimti ar atmesti visus arba dali

. . ’ . 4 b*'i. Jįo r * , 11 »

ir tik iki 14 Lapkriezioužsakiniu del tu szeru, 
dėl kiekvienas ypatus bus parduodami hę dau
ginus kaip 10 szeriu.

L

,su džiaugsmu su- 
iszgelbe- 

— Veseiliojo pakilo dide- 
tiedu broliai 

nenori pasiduoti. Tada kara
lius pasiszauko visus tris ir sa
ko: jeigu jus iszgolbejote mano 
dukteris, 
kius turite iszgelbojimo ženk
lus?” .Tada Jonas iszeme isz 
savo krępszio du smaku liežu
vius, parode teipgi karaliaus 
dukters žiedą, kuri jam dūkto 
buvo davusi, o tiedu broliai jo
kiu ženklu negalėjo prirodyti. 
Tada karalius pamatęs,,kad 
szie du negali parodyti jokiu 
ženklu, liepė atvesti pora ark
liu, tiedu broliai priristo prie 
arkliu uodega ir iszvalkiojO po 
visus laukus, o Jonas apsiže- 
nijo su karaliaus duktere ir gy
veno per ilgus metus,

(TOLIAUS BUS.)

tai parodykite, ko-
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Iškirpkite ir priaiuslįite del pirkimo szeru arba del informacijoj.
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Į PENNSYLVANIA POWER LIGHT CO. ' 
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in[] meeting your requirements)
• [] Plegse send me free copy of booklet telling more about your 

Preferred Stock and the Company. .
| [] I wish to subscribe for' .......... sha^».^our Pref erred Stock

at price of .$105.00 and accrued divjdęnd per share. Send 
bill to me showing axact amoupt due.

| [] I wish to Subscribe for .......... sharesf your Preferred Stock
| on Easy Payment Plan of $10 per share nnd $10 per share 
| per month until $105.00 and accrued dividend per share has

.been paid. nJ. ’
' I *' . “ I

, [] Please ship.......... shares your Prefąrred Stocž at $105.00 and
accruded dividend per share with drpft attached through

| Name of your Bank................................ ;'P.«........................................

J Name ......................................................... . . ;........................................
V in-1 j il -■ ‘i*

♦ Street■
I City .

n, u * * *

accrued dividend per share.
________ x .-■* J I r

wr IK 41

.......... shates1 your Preferred Stock

Send
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Iszejau i u kariuomene. Ar 

manpto Tamstele, kad nebuvo 
pagunda! O-je ir kiek 
Draugai juokėsi: vėpli tu, vep- 
Ii, sako, kam gyventi, k<d 
linksmybių nepritirti, svieto 
linksmybėmis nepasinaudot i t

da!

“BAULK”

k

ir žiurėjau, o tu sunaikinai per 
tęs lipksĮnybes sęyo nelemtas!

i, V • . •w ** •H "T ’** » * " * ■ 1 ‘

O asz lygu ąugti priaugau 
prie įįenięį; poni,ų, pasikelti, ko
jas apkabinti atleidimo mal- 
daądąiąaSvO.czia nę,įsz vietos, 
guliu kaip avinas surisztas ne 
krust! >

Tiekiu., raukauTiekiu. TąnkOĮV verkdamas: 
— o maloniausioji!..

Szalin! — suszuko Ji, — ska
lbi, nevidone! Žiūrėk in savo 
purvinas rankas, atsižvelk in 
savo szirdi, dar tu drysti lytoti 
mano rubu!

Czia pakele suvytusia lelija,

klausiau.
— pvidcszimtis 

antri ay. treti, 
nedrąsiai.

Tylėjom kiek abu. 
hum buvo pasakyti, ka maniau 

alų gale tariau:
— Žinote ka, 

ja dabar pas save koki laika 
, jai nežinant, kiokvie- 
žiugsni, tai bus atsar-

baigia^,r K H ;**
— atsake sems

Suriku
; *

g

tyrinėti 
na jos 
giau...

asz patariu

mininkns hie,io šnypuodamas ir
• « * , •* " 1 * » » Hapsidairą no kantora.

_ r*’‘
tarė, — Tiuiista viena
kaip tik ka tai norejaa su Tam

Qt gerai, patilaiąu, - 
, ao

sta pasitarti... rodos pasiklaus-" 
pridėjo parauzdumas ir

■ i i

tlodos ? pa k Inu siaU 
y-7-n Tamsta pagyve

nęs, griedziati'mail gali duoti

ti... — 
nuloizdamaa žemyn aku.

Eikime, po burna inkratysime 
in save, laikas gražus, pame
džioti nep.roszali, laikui link
smai praleisti, kokia ožkelei tik szniaukszt man per galva 1 1 • • J • • I • 1 1*%.V

• i — s:
vaikat , bet nelabojo 
pats sau pasiskyrei 
gvste, in

kame pabirinti!.
Kalbėjo kol neprisikalbejo, 

ir nuėjome už miesto. Ten jau, 
mat, juju pažintis buvo; vienas 
skalbinius nuneszes, kitaę 
inarszkinius induves siūti, ko 
klausai, vienas ipduoda ką, o 
peiiįci eina atsiimti. Jaunyste- 
kvailyste, nėra ko padyvyti! 
Tai-gi nuėjome. Laužu lauže
liai. Kiekvieno Įaužo tarpdury 
pagunda bestovinti. Tszsiszvir
tusi, cziupra snstacziusu tar
tum ir laukia. Snsimeteme in 
toki viena lauža asz ketvirtas. 
Draugai katras prie 
pyiątojo, asz vienas 
1 iktai be poros. Staiga

- beatkliszenanti isz kitur dar 
viena pragaro žąsele.
jo sau busis sziaip nieko 
mananti Žiuri, klausosi, 
nas armonika tampo, kiti,
* *■ jr'’-' • ■■ -v ** 7 —   ""v ”,

po dirvoną, net dulkes rūksta: 
“nga, uga”, rėkauja dūzgia- 
darni su kojomis in žeme.

Asz vis dar sėdžiu, nors szir- 
dis lyg zuikio uodega plasnoja.

ta pagunda 
mane akimis, 

lygu .ylomis. Merga kaip 
le! veidą krypt, lupas 
mane szihima 
smirdi tartum kaip 
trąukia...

^ląnau savyje, rasit del to 
biėkclio nebutu isz kelio? jog

savosios 
keneziu 

žvilgt

Atsn to
ne i sz-

Vic- 
su- 

sigriebe po merga, duoda garo

Pakeliu akis, 
stovi ir

o 
varsto

apėmė.
su

sau- 
vypt, 

o per 
vikszriu

biskelio nebutu isz kelio?
ir jie nepagonyt, ne kokie pra- 

ji, ko asz ežia szventaji 
Szventoju nebu- —» >• •» * . T*-' -RF* ~

ir pe n 
kęiįtt>e 
pamėgdžiosiu.’ f

i
Strykt
ėmiau dailintis.

nebega.

siu, tik pats save png'ausiu!
žemes

visai
i r 
e

nuo

piisiau- 
neimsiu

džįausis
Lygu asz 
karklynu,

ne di
liam nil iu 

užsu- 
tik 
in-

priėjau, 
Merga jauki, 

Asz 
niaužtu capt, kaip

sukti, kaip neimsiu trypti, tik
staiga iezkur atfirado 

nszetkas 
karklynėlyje.
kau in ta
pliamzku-pliauszku abu ir
makojome. Visi — kva, kva, 
kva! — juokiasi kvatoja. Ant 
manes neteip žymu, 
to užetko iszlindus.
gaila!... tc*4 u4UUUfA.nui 
lygu suszlapo, prikibo prie kū
no, isz kudlu eme kristi, pa
žiurau in veidą — ta ar ne ta!

akys kibirksz- 
akis, 

per vei- 
skatina ir

tai drabužėliai

bet, ji isz
- gana, 

ploni

ne-

Įszsisziepusi, 
cziuoja, kaip ne szoks in 
kaip n e pliaukš z tele s 
da: merzavežikas, 
dar ka tai roke. Žiurau, ir dar
pulkas mergų atbėga pagal
bon, Asz matau, kad ežia maži 
juokai, tai s-zinelio skvernus 
susiėmęs, ėmiau dumti staeziai 
per lankus in kazarmes. 

’ Buvo Pavasaris. Niekas
pastebejo. Pakritau ant žemes 
pusgyvas, verkiu, žeme dras
kau su nagais, spardau kauk
damas, plonimai visi musza 
ezvjnkt-ezvankt. czvinkt-
oąvankt, o szirdis aižytis aižo- 
-dįišz sopulio...
'.į'.'Staiga lygu szvisti praszvito 
vĮ^i paszaliai. Žiurau —ir už- 
liljfian isz baimes: beateinanti 
ta'pati, kaip sapne maeziau, 
“mojavo ji” Panele Szven- 
cziausia baltu rubu, molinu ap- 
siautuliu užsimetusi, rankelėje 
turi lelija nuvytusią, pajuodu
sia...

Veidelis liūdnas, 
a s žaros... paskui Jos mano mo
tinėlė beeinanti. Atėjo, atsisto-

Nevido- 
me, besarmati, ar tai szitaip ta
vo mokinau, ar tam trusejau 
augindama? — 
—- Žiūrėk. —

visi

Staiga lygu szvisti praszvito

sapne
Panele

nkeleu?

jo ir žiuri in mane.

sako maiu8Ze« 
sako Panele 

in ka pa* 
virto per tave, o asz ja, ta ledi
ja, pati auginau Bojaus’darže-

Žiūrėk, —
Szvencziausioji,• •

Jyje, 8avo rankomis laiscziau
i' 4 'd■ , L A . .. .. » jrytu-

1

zia tau gyvuly! Ne mano tu 
draugas, 

ta drnu- 
gyvtnįima amžinoje 

linksmybėje iszinainei! — pa
sakė ir neliko, abi su 
pranyko. Main* apskleidė tam
sa szirdyj nubudimas, 
kąs krutinę slėgti ąme, tartum 

« 4 > J* » 4h •

matusze

kažin-

akmuo užvirtos. Žiūram.. 
vali brangus? lygu ant 
suolo besedis sau... nenoriu 
sa kyt i 
les visas

Die- 
sa ve

ii
Tamsta supranti, apže- 
, juodas, akys žiba, ža

lios, szaiposi linksmai, dantis 
klabina ir savo pusnagų glosto 
mane per veidą! — Nebijok, 
lai sau eina! tuo geriau, busim 
draugai! pas mus linksmu! Li- 
cipierius geras ponas, nieko 
nenustosi! Asz tau gražesne le
lija duosiu, 
kokiu ten

— ’ramsta manote niekus 
gaivu savo galiu guldyti už ja 
mergolka dora, ne pliuszke.

— Vienok isztirkite, 
kartojau.

Seniui nevisai tiko mano pa
tarimas. Iizejo, matyt, susirū
pinės.

Suvedžiau skaiezins musu 
kontoroje, kada pasibeldė kas 
tai in durie.

— Meldžiu, — tariau.
Durims’ prasivėrus, su tikru 

džiaugsmu pamaeziau musp 
su

skaiczins

4

- at-

finuos agenta Domininką, 
kuriuo mėgdavau pasikalbėt į, 
nes senis žinojo negali visokin 
pasakų ir patarlių, kuriomis

Tamsta pa gyvo- 

___ i 
pasinaudoti, indomn man, ka
me dalykas, — tariau isztikro 
užintriguota, sėskis Tamstele, 
klausau.

— > Czia amžis niekai, 
girdėjai!, kad Jus knygas

i 5h ^ 1' .

Užmanote. Teszkait 
pas jus. Man reikalas 
nai dienai, tai gerai reikia pa
galvoti.

— Ot matai, Tamstele, se
natve artinasi, vienam kaip tai 
nejauku: nei kam apskalbti 
akys aptemo, tai ir siuvant, 
dygsnio nematau, ikisziol vis
ką pasidarydavau pats, bet pa-

nustebusi/
ipatarima^iio kaijąif.z manojo

Asz 
ra 

azote, o kad raszote, tai daug 
patarimo 

no vie-

Dabar kareiviai 
merga

Parai vedžiau tu .,-duszele 
trūksta man jai poro? 
tik paežiu laiku

f t

Įiaskerdo. 
ir 

Tu kaip 
inkliu- 

Gzia apkabino
man

vai in nagus! 
mane ir norėjo palaižyti veidą.

Kaip nesusi judinąu, kaip 
nesusipurtyun, tik — klakt! ii 
atkrito. 
Atbudau 
raibsta, veidas porszta, lygu 
nuplikintas, 
kareiviu budyue. 
zarmes. Sutinka draugai, 
ežius trankia: — mųkur gi 
ve teip insnukiavo*' !

Begu prie

Ziurau — besiraitas. 
apsvaigo#? ’ Akyse

A uszta.
Einu in ka

pe-:

Garsėja;

klau&id;
negu prie tayo naru, isz- 

traukiu veidrmleli, pažiurau ir 
isigastu :jnnno veidas 
raudonas, 
brauktas.

— .Acziu Tau Garbingiau y 
ioji, už ta ženklą!

galvoti 
pakula, ar nogaleeziau 
menkute vieta užsipelnyti arn- 
žinybeje. -

Sulaukės Nedeldienio, skutu 
in bažnyežia, bet tik praszvito, 
dar žmogaus ne vieno. Parkri
tau ant keliu ir einu aplink 
bažnyczia. Žvyrai tie stambus, 
keliai kruvini paliko; sopa, lai 
sopa, manau, gerai tai tau, kū
neli, duszios neprieteliai!!

Paskui pribukau prie spa- 
viednyczios. Senelis kunigėlis 
besedis. Apsakiau 
prnszau smarkiausia 
užduoti, per kokia tik 
eziau Dievo rūstybe permal
dauti. Pamanste, pamanste ir 
sako:

L 
ąyįo naru,

lygu•” 'T ■**“1 su

savyje, ir ėmiau

I 

no priglaudę — ir nuskrydome 
augHztyn...

Skrendame, o ežia kas va- 
landa .szviesian darosi. Stinga 
sustojo skrięles mano aniolelis 
ir inleido mane Įn amžinybes 
rūmą, kurio grožybe per visa 
amžių matąu> tartum i^ztikrii- 
ju mates, bet to apsakyti nega
lima. Ž.valgaus, o ežią bei^zei- 
na aniolu pulkas, kaip lyg kad

o ežiu

ir in leido mane in

amžių matam tartum isztikrii- . >- .Vi/ 4 .. 7.

motina kaip sake, visi su balto
mis lelijomis rankose, 
I
kaip uMojavosiosM payęiksje-.

o juju 
hp-pe Szvenczia tįsioj i. Panele it

lyje. Ji mažycziu anioliuku ly-
dimu, veidelis, linksmai, rulie- 
lis baltas, virsiu j. ^nelinuh ap 
ąiąutulis užmestas, rankojo 
balta, leliją. Artyiąsi prie ipa-

— sveikas, Dąmininkeli, 
sąko te naapginau tau bal-

J • i - - -

nes:

ta lelija,,atsiimk isz maąo yau- 
ir eik in 

gar-
ku užpelnyta dpvąna. 
laimingųjų duszeliu buri 
biąti Vieszpati $Ugs?tybiu !.. 

. Lygu tuos žodžiui iąztat’e, 
atsiradau tarp duszęlju, tu- 
rinosi savo lelija, o czia kur

Lvgu tuos žodžiui
1 • I. 151

Tuo tarpu nuėjau iii giria ir 
laukiu nakties. Sulaukės slen- 
kų,gręžiny. Žpirgu,. Onele be-

• M ■* ’ n. 1 T.I " a P Ml# ’ * » « ■ J —

insirėdžiusi, isząipuoĮSZusi. Ske- 
petelis tik ant užpakalio laiko- 
si ątsmaugtąs. Einą koki tai

iszeinanti. bet žinti nepažinau:
* < J* * >- 1 it" .• i> •sj'/ * if it «i1

bind dainuodama. Nu, na, ma- 
^iu, v- žiureęįm toliau, kęs 
įįuę. Atgudąu sau karklyne ir 
žįprąuw laukiu.

Ąpję puęnękti parėjo, bet ne

MP, rr-.

4 « ’llf, r - >« ' n H f

yiena, ir užsidarė sueje in tro
bole. Skribeliuotas szyilpis jn

— manau -suu> —H.ilPėKs
Oąęlc.

Auęztant iązejo. Dar kieme

na, na

1

ko, lindaiko vienas, 
Onele.

Ihisiklausiąu ir n uę ją U.gult i. 
______L--.1 pirma ‘ 
szyensįomis žolėmis, ir micg 
jau be sapno,

— Szit iszmiogojeą atėjau

Isz rakiau

rėkia

i robe! e su
o-

in darbą, — tarė szypsędąjnas 
ir, sldipdydąmas savo kolękęi- 
ja szventuju paveikslu, ąt§klei- 
des szventa Juozapa su lėfija 
rankoje, tarė:

* ' ‘ ___ '* . »

— Ziurek Tamsta, lyg,.le
kia lelija mącziau man žad^Jn. 
Kas ja mate ir jos kvapa jąijle,

r
m-

sklaidydamas savo koiękyi •

dės szventa Juozapa
. •> T T ------- ---  'f7 .. .

kia lelija mącziau man žad^Jn.

«
iii
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Ti
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H
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lėfij
i

E-J

sustoję kalbasi:
— Ateisi vakare 

šia Onele.
— jęur gi! dąbar dvi. san-

> k 1h n-

■ * < „ ' 'HF' * '

vaitus galime byti be baimes! 
. Susibuęziavo. ^i vidun inejo,
jis njmjo per laukiu

. ' Jia- r r 
isz miszko

tani pernieki visi svieto ttionai
— kalbėjo matomai stipriai 
sitikines.

Žurejąu nustebusi in ta didž
turti ir pąsijaucziau, su juo be-
atlygindama, menku lapeliu, 
kuri vejai blaszko 
silpnuti.■r .....  Į . ■ ..... ...... e. .

po laukus

r-

noriai dalinosi su manimi. .
— Jaunuomenei tokie r- 

sakojimai netinka gudresniu 
turi, 
uis, 
domu pasakymo ar patarle už- 
siraszineju.

Tie senio pasakojimai 
da gerai veikė in mano neryąs, 
iszardvtus dažnais i 
atsitikimais dirbtuvėje, ir ko
kia tai ramybe išplaukdavo in 
mano siela...

Domininkas buvo 
teip isz pavirsziaus, kaip ir isz 
savu gilumo.*, 
nyta ramybe.

Asztunta detzimti baigė, te- 
eziau neiszrode daugiau, 
ketųriu deszimtu me|u. Veidi 
žuvėjo skaistu, be jokios ruksz- 
let; dantis visus, baltus, svei
kus; ilsu nelaiko, kuto juos

pa
netinka

— kalbėjo su patyczia ne
matydamas, kad koki in-

viąa-

nelemtais

i n dom us

hktttiniais laikais viskas blo
gyn, o acziu Dievui, turiu iro 
bele, d arži nka, sodneli, antelių 
sakyti, kai n tartum nuo visą, 
svieto atlikęs. Ne sumirgus yra 
keletas, o gyvenu teip reikia 
kas prieinąs, pagalinus, pasku
tinei vakmdai priėjus, nebus, 
ne kas kunigą parvežus... tai 
nutariau vesti. Kaip 'manote?.. 
. Klausimas buvo teip netike-: 
tas, kad' iiaz^ikruju negalėjau 
atrasti atsakymo savo galvoje 
Pažvelgiau in Domininką. .Pa- 
raudes, pirsztus,nardė szypso# 
damas,,akis žemyn nudūrei

— buvo lai i tiku- kaip, mergina sodiete (tik ne

kaip

dabartino), pirmųjų 
sulaukusi..^

— Kodėl Tamsta
jaunas būdama k į. 
siau.

pirszliu

nevedei
paklaiv

riposi savo lelija, 
nepažinrauvyskupai, kunigai, 
žiurau - ir 'mano. patronus 
esąs netoli su szunolin, szypso- 
si meiliai: 
ninkeli, —

Man as^aros teip ir pirtį per 
veidu ir krinta in žeme žom 
cziugais, virtusios, bet vėl pa- 
mąoziau, ko netikėjau matyti: 
lyg apsiprato akys.su ta dan
gaus szviesa, kad pažiurau - 
o. ežia Szy. Trejybes Sostas. 
Dievas Tėvas sako man: 
Sutveriau tave ir džiaugiuosi, 
— Sūnūs Dievo po deszines be
das, pakeles sužeista tavo ran
ku laimina mane ir sako: — 
Atpirkau isz nuodėmių 
per kryžiaus kaueziu, tu atly
ginai man atvykdamas pas ma 

nesusitepes, sunąu mano

KiU| vakaro sulaukus asz vėl 
| ziuriu • 

kaminas- rūksta. Visokiu kva , 
pu jęucziama per versta. Onele ‘

„ ............ ...... .  .. . ..... ............... ..  ........ f ,

Mabąnoy City bus kožna $tar-
arcziąu, žiuri u --

beinsiuo-

ninka, 30 E. Centre St. ąnt 
antro floro. nuo 9 vai.

r- sveikas Darni- 
sako.

tave

Nęęupyk J’amstel 
kalba, 

stropiai ir niekada nežymės ju Tamstai tiesa pasakyti... 
nebuvo. Blaivos jo akys 
tis . juokėsi ir t y|enkiausias 
daiktas džiugino ji lygu

nelaikė,

juok-

maža
inel i nai i vaįką^2«ini JmW J)VlW-ne 
rvkszte

— manau 
ąpie 
nors

einu anlink<■

viską ii 
pakilta 

gale-

-- Stenkis apie tai 
nyti ir kasdien sukalbėti moti
ninius poterius, o kada nuo ta-

neina-

pranyks ryksztesvo veido
ženklas, buk ingitikines, kad ir 
Tenai užmirsztas yra tavo nu
sidėjimas, nes didesne yra Die
vo mielaszirdyate, 
pasaulio nuodėmės.

Daugiau kaip menesi vis tas 
ženklas buvo. Asz stengiaus! 
atlikti kaip buvo pasakyta.

negu viso

Paskui ženklas kasdien ome 
nykti, naikėliau viena ryta, i — 
veidas baltas, baltitelis!

Nuėjau liažnyezion padėkoti 
Dievui už mielaszirdysto ir pa
sižadėjau moteriszkes lęiikti 
isz tolo, Nu ir iszlaikįau priža
da: žilo plauko sulaukiau 
pažines moteriukes!

— Kaip gi dabar 
Tamsta vesti? —

ne-

nori
pertraukiau, 

Ot ir yra tame daly kas: 
matote, atsirado moterinzke,

jo jam vertes; kada kiti agęu* 
tai, uždirbanti po pusantro
szjnttb per menesi, kas-kart 

trukszmus kele 
.fizoi^iininkuj reikalaudami di- 
'desiibk algos, o Domininkui 
iszmetinejo apsileidimu, sakyr 
darni, kad nereikalavus niekas 
neduos, — 
kydavo szypsodamas:

— Kam asz; kelsiu triuksz 
ma, kad man gana, 
nenusinesziu, o su saule nema
nau gyventi! sziam sykiui man 
isztenka.

— Isztenka, bepigu 
fektį nuo szimto metu 
miline dengdamas, žalioms ke- 

nei popierosu,
pa-

vyro bijanti ištolo, rimta, die
vobaiminga, nąszląitotį viena 
sviete, kaip asz, draugyste, no
rėtu turėti, bet tokęti nenori, 
apsižadėjusi psąnti.,. Kaip tai 

nXitiAi ik.

bet takoti nenori,

per žmones sužinojau^ susipn •
1 ( .DM. * " * *'«'"* " 
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du mintys.
žinay, ot visai. vienodos mu
du mintys. \ t

— Kiek amžiaus? •— pa-

parvažiave
.fizoiniiun:
desiibš :
iszmetinejo apsileidimu, saky7

senis, peczius trau-

su savim

neisz- 
viena

isznaudo-
nepasiduoti! —roke

linems einant, 
nei vakarusžku, nei kitu 
vaiszina. Gali isztekti, bet vie
nybe reikia laikyti, 
tojams
jauni agentai.

— Kam nieszti t0£ika..so 
sakytlavo rimtai senis..

— Pats gali suprasti, kad 
mes teip kaip Tamsta gyventi 
negalime: gelumzes viena eile 
su pasiuvimu mažiausiai treje
tas deszimtu rubliu, o kame 
palitoninikas, czebatai, skry
bėlės, da žiūrėk —r lazda szeszi, 
septyni rubliai, truputi geres
ne jr doszimties neteksi, o va* 
kžiruszkps, teatrai, neboto kad 
uesusieiti su kitu, sustojęs i gi 
degtine neplempsi, kąip koks 
kaina, reikia s^iokja tokia bonT 
ka kitko... pakol žmogus gy
vas, patol naudojasi svieto 
linksmybėmis . ir dovąnomi6> 
ka gyventi kitaip — imti ir 
pasikarti voreziau!

džiaiis^ tu kalbu, kinkavo žila

ka kitko

linksmybėmis . ir

susiejęs t gi

plaunasi. Žiūriu - 
užanti nuplikinta visztęle, ma ' 
no paties auginta, papuržande,' 
ta kuoduota, apželkoja. O pro . 
tingumas buvo jos, 
lygu žmogaus, ka 
tiktai. Dabar nuplikusi, Onele ' 
pasidėjusi tik rauna plunksnas 

nusvilino,

netikėsi,1 
apkalbėjo

• a

saujomis. Nurovė, 
nuploye, pasidėjo, vidurius isz- - 
mete, anaip jauste, in puodą su- 1

’ »> ”•
sau,

— jau tatai virs 
ir

į — ma- 
ir k i an :

side jo 
nan sau, — ir apąivi 
vargsze mano papuržande, ap 
želtkojele! Lygu sutemo, lange 
fabųrys, ir sveczias kieme. Su
stojo, szyiipt! Durys luaksz, 
Onele k ink t! Kokia maloni. * > 4 >'

I

T

>-y‘e vakare.

J!

■ /i " ’■ '

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialistą.

e už 
turiu 
bijo 

jau moteriszkes visa amžt, ly 
gu piktos dvasios, buvo . tair 
priežastis. .Pasakyczinu jeigu 
niįpojlgtąi Jie? i klausant ta. adsr 
istorija.

— Meldžiu papasakoti-, — 
tariau.

Ot lai szitaip iszojoL tu
rėjau asz motinėle labai dievo
baiminga. duok Dieve jai um 
žiną linksmybe.
užsiėmė. Taigi verps buba * ir 
pasakos man pasakas, 
daugiau anie 
apie ąnįolu kerus . kur gieda 
amžinybes inina Vieszpaęziui 
ąugsztybes. Asz klausysiuos. 
klausysiuos, o atgulus teip ir 
sapnuoju dangaus karalyste, 
matysiu aniolus ir szventuo-

mano kvaila

Ji verpalais
1

Hzventuosįusį

matysiu aniolus ir 
sius, ir gerųjų žmonių duseles 
besilinksminanczias 
Gęri buvo laikai, - 
senis, — geri, bet czia viskas 
sviete netvirta, tai ir tie mano 
geri laikai pasibaigė: motinėle 
ingule ir, keletą dienu pavai
tojus, nuėjo namon, palikau 
vienas, o czia ir kariuomene už 
akiu... -

Gerai, kad ir nesulaukę to 
mano iszeinamojo laiko. Dar 
sveika būdama lygu prisįmis, 
*verks liuba. nabagėlė; apsi
verkdamas insakydavo, kaip 
kalte kaldavo, kad nepasileis 
eziau, degtines uegereziau, 
mergų nekibineziau, privezda- 
ma atsitikima isz 8zv.;KazB 
jniero gyvenimo, kuris kąiĄ* 
laioziu Imdamas,, 'visu syieto a * ti. ‘ 1 * ' . i -

po Po j u
- atsiduso

palikau

riegereziau

isz 8zv. Kazil
, , « ' 9 * I _ ♦ *

piiero gyvenimo, kuris

monu ir karalystes isžsižądojo, 
,del meiles dangums karalystei 
amžinosios...

Dėjosi man in szirdi t o szvęn- 
tojo iaunikaiezio gyvenimas ir 
atguliau begalvojant. Užmigus 

4 > _

ir susapnavau toki sapną, kad « W J • *Domininkas juokeli uuoszir- man iszrodey buk tai ne sapnas
a&z

galva šaky damas: .
M

Kas Juiąs pasuke. kad
to visa reikia?, viskas monai ir

'■ ’ 1 .. ' ' / ;r . ‘ J t *’ 1 .. / I * W 1 : i

j, •-, ■ v 11 pin ♦■ 1

ziais valkstytis, vistiek kirmi-
• ‘ • • 1 1 • f f

..... ... .. , , „

vynais,, gurdumynąįs v duszia
M. .^Jl MM Jt MM X k ..^1. - _ A

taikauti 8«,yo norams?

-4;apįė jlągąptąi,
• _m J3I f _ 'j_ 11 Ji ? * < •' 4 -t

’ t i 7 ..... ..

niekis, kad kažikokiais drabu-

nai.knną ęuęs, ir yiskas.palik

Pilr

Pm’i^no ir raugo neliko!

Sziadien, kaip ir visada, Do-

ne 
mielas! O Szventoji Dvasia 
kai}) ims lakiodama burkuoti:

, apdova
nojau, kaip man linksmu žiū
rėti, kad mano dovanu 
niekinai, bet in szirdi 
ii: atgal parąęszei

* ii

— Apszviecziau tave

nepar 
priėmei 

pavidale
s^yięsps,, nesuteptos duszeHt, 
linksminkis, duszple, laimingo-

«< «• » - . # " f ’ » *» *• ' . ’ t ’ r

linksminkis, duszęle, lai m i n 
ji, per amžių amžius! .

Asz, tai 
neimsiu 
Szventas, 
danguje! —

girdėdamas
giedoti:

Vieszpats Dievąą
net motinėlė isz

lovos paszoko:
— Domi! — ar tu isz proto 

iszejai?!
Atsibudau ir.viską papasa

kojau. Ji užsimąnste. Sąpnąą

kaip
Szventas,

Atsibudau ir.viską pppaya-

svarbus nenieki n tina s, tai žęnk 
las nuo Dievo, sąugoĮcis, nepa- 
taikauk kūno geiduliams, tai 
ingysi tas linksmybes. .

Menuo praėjo., Senis nesiro- 
- dc, bet viena ryta parėjo.
— Na ka, in vestuves kvięs- 

ti? — paklausiau.
ranka.

— Jau po yesjtuviu, — ture

taikauk kūno geiduliams

Pamojo su

< J .r ♦ ’

— Tokiu badu sveikinu 
Tamsta, linkėdama gero sugy
venimo, 
seni ranka.
. — Acziu, ---

- tariau, tiesdama in

tarė, —gali 
sveikinti isztikro, ..kada tąip 
gerai viskas pasibaigė. Žinętegerai viskas pasibaigė, zmięte 
— asz tada truputi drukta szir- 
di turėjau ant Tamstos, bet

pripląiki! kur dingo ta drova.
Ta biru i 

szirdis supy- 
stalo susędo.

tas sarmatingumas?
net

kol.... »Suej°j lV-
Malio papuržande bogaruojan
u . ... .. -

buteliuką pasidėjo. Vaiszinasi’.

ųž kaklo...
Suėjo !

ti mindė ant stalo. Jaunieji ir 
*' U* m. L 1

Onele džiaupiasi, bet geria, už
kandą, vėl stiklelius prisipila, 
susidaužė veLgeria “už senio 
kvailio” sveikata! —,ąiiot jo.

— Vereziąu, kadrui’ spran-

su^idauže vel-geria 
sveikata! —

du nusisuktu, — sako mano 
‘ ‘ sesute. ’ ’

po vineziu, kaip ant ^taves yi- 
8Us popierius padarys! — per
trauke jai binds, — ir abu eme

— Na, palauk, kaip jau bus z j’ • ’ L 1

sus popierius padarys!

kvatoti. :
Asz palengva vis arczįau. In- 

ęjau in priemene ir pravėriau 
duris.

— Tegul bus a pagarbintas! 
— sakau. — Tuodu užmirė, ane 
cypt!

sakau.
» 1 a <|i- . .. « ■ 4

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

Jeigu C’sato silpni, nervuoti arjxa 
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 pilv 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katara,, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, 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 Petnycsia 
galima matyti daktare Pettsvalle, nuo 
9 vai. ryte lld * vai. v*lr*re.-

O

Ilki

Ar nekatalikai esate?

Jaunasis isz užstalių ątrijft
ir puolėsi bėgti. ., Ąsz už ^kiu 
užėjau, už sermėgos atkastu

I V 4 . / K •

Na, na, kur taip greitai?
paemes, saką# ;

->▼ 1 / • ♦ i ♦ “

namai pe ,£uįki#r nepąbęgs,

4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 
Antrą* flvrąą Bautum aame. .

'< « 1h* J4 ' • ui T“ * 1 Ii,-# ' l' ■ «•’ • ••

j G1O. J. BABTASZIUS 
ILietuviszka Užeigos Vieta

Arba Hotelis.
‘ r * TWrirzy* w .. -p . « . ;

BiniAU ir L&ivakorcsiu Sian» 
timo in Lietuva Agentas^'

—--------- .. • :

George J. Bartaszius' 
498 WASHINGTON, ST. ' 

J NIWYOBK,N. Y.
>Teleponag: Waker 4385

H 1

duokit Įr, man vestuvių pyra
go! pavalgysime, tada skirsi- 
mosi! . . . . ...

Pasodinau. Valgyti raginu. 
Jis raudonuoja, lygu ne savo 
dantimis želęja, akys sprogsta 
viyszujy prakaitas laszais pipt, 
pipt, i|l Įckszte krinta.

• Onele pusgyva. Nuo akiu ra- 
savyje juo-paskui, manau, reikia isztikro a0j0 braukia. Asz

isztirti. Nuvažiavau pas ja ir
sakau taip ir taij>, asz rimtas 
žmogus, antra namie retai

«. * < ■ .

bunu, szit dabar parsikelk, nž;
vesk savo tvarka, priesz Vcly
/ - f V ’

kas parvažiuosiu, po 
tuoj duosime užsakus.

Ji su ta boba, pas kuria gy
veno, žvilgt, žvilgt,, susižvelge.

sako,

f

buvęs. Bedėsi man, kad
> mano 

kūnas gnli, žvakes dega, žmo 
nessueje gieda. Staiga, kaip 
szvisti praszvito, asz ir slęriup- 
tel6jąū,vžiyriu isz dangaus iiU-

P

(numiręs. Matau, kaip 
kūnas guli, žvakes dega,

mušti praszvito, asz ir ski'iup- k*___ . s_ - ji_________ ■__ _

sileidžias mano auiolas sargas
•1 1J a 1 T -

Kam laukti taip ilgai, —
— vyreziau tuoj.

tas menuo netruks iszėiti. Su
tiko. .Pado jau parsikelti, bet 
mano szirdis ko tai nerami,

Onele 
isztikro, pjątau, dievobaimin-

ąukso gmagn* .mąno sesjuo.
J 'ii'5 ■ ; ‘ '• • 1 '• '•M*’* "* <• ' \ •

—r Ar nOj:viatie^,

>

it kaip ant paveikslo, kuriąs 

žps, .apskritveidis, melinakis,
i

pnino lova kabo: skaistus; grą*« 
žus, < apskritveidis, melinakis, 
fezviesiaplunksnis, lelijai balta 
^ankutejė/rūbelis btdtas, riiet 
akys bijo.

T »-

sel< 
kaią sprogsta! 
. .Pavalgome, 
asz sakau: 
... -— Na 
mon laikąs,

pageremv, tada,

dlO i«j

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PĄTTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

■ V . ..........rT'"""
Iszbalsątnuoją ■ laidoja įnirusius 
ant visokiu* kapiniu. Pagrobus parųo-

•>
*

szia nuo papraseziausiu iki prakįl- 
1 

veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. ;

Bell Telefonas 187S-M.

W.TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVJSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY . ■ - r.

svdiįliai. dabar na
triai! numigti pe- 

iomj, sktrk’- 
žudžįo ir

Velykų pronząli prie.sz krli 
męs katras sau!

■ birny;?!
kiukt i^z užstalių ir in dūri

sakau,
.pasiimk kraiti

sakau t

nors priežastie s . nėra.
• » • i" * »' ii •
i; ______ _
•gą(, szliMjasi,

.ąuksu .raąup ąę^uo.
Pora nuleidus sakau jąj: 

. Nu, sesute, reikia man 
iyažinoįi, ^acįi .grysaiu -r^-.'lie.
žinau, visgi pora sanvaicjsiu už> 
trukių. ,,

loli.

T

4' 4 ' >

lauk e
Jo
Lygu zuikis, 

d!
.. -- Palauk!
.kur gi vienas •’
p' savo žmonele, tada, audiny u .* Į 

. dėsiu | — 
savo jauni-

— Kur nsz ja 
kuone verkdamas 
kaitis.

Asz-nieko:
— Imk, brolau, kraiti ivį

Važiuokit sveikį I... Onele, pa 
dek .susidėti, kąs tavo!

Ji man kajp tiltai po kojų: J

r •
pulto, pt^ękn pnclii vpJ TrT’4. ..j ... .. ,e.....

ir buk iszvąžitivau.

niausiu, 
laidotuvių,

Parsamdo automobilius dvi 
1 i?1

Laidoju kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kiikąz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo jr t'.t.
S20 W. Centre St. Mahanoy Chy^ y*.
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Atleisk, broleli! f
, ^oks ęątf Uu brolelis Į-U « v • 'J f
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1
ląąį vyra, keliauk nuo mano)

’ h ■» v I
JSOlt v<‘VSVai sujl

—* till nor TAvb an?
> 1 ■'.k1!'#]

Lietuvisvkat Crabetiu*

k. RĖKLAITIS
«

pagal į
oksla. j

I

galvos!

knksžtąraią 
Ils liDeinatit':

Ir iMojo'Vgu Ue vovgrai sui

lis h'eefhant
r, V' »• • «f. ■ *

tai per tave, sa-

Laidoja numirėlius į 
naujausia madą ir moE 

Prieinamo prekes.
.... ............h i till IMI įfH M* ♦

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

. .V ,> , .* »
1 %• ■ 1'

iį (I i į '<11''

4
I
S 
i 
yBell Telefonas Įįft\L

J !. iii iih^uT =S=?

I

'I' 
ygl

1 t 

a

M 
į 41! 
% a. H,1,W

akys.su


>
■>

B'v
!*■'< F ’

IŽ r
ill ’
M

i’- i® nUi

t

J

Į
M1!"

Mr $

b:"'

H
y
I' iP

'Vi!

>

■

4

«

I,

AE /!

S AU LB

ŽINIOS VIETINES
— Keadingo

^matydamas kad biznis nupuo- 
lineja ant trukiu, mano investi 
pasažierinius automobilius po 
visa pavietu gabenti žmonis 
ant stoeziu isz mažesniu aplin
kiniu in didesnes 
sesti ant trukiu.
visur mano investi automobi- 

trukius kaip kur sulai-

geležinkelis

kur gales 
G eležinkelei

liūs O 
kvti.

— Petras Traskauckas su 
paeziule apvaiksztinejo savo 
20-metines sukaktuves vineze- 
vones, ant kuriu likos užpra- 
szyta būrelis giminiu.

— Mieste malszu tik viena
tinis krutėjimas, tai iszlieji- 
mas cimentu Centre nlyczia, 
kuria tikisi užbaigti už kokio 
menesio. •

Isz Shenandoah, Pa.

paliko paezia 
dvi seseres Pi-

— Ona Staniulonis iszteke- 
jo už Raymond Tiurmins u*z 
Allentown. Mazda moterystes 
suriszo Metodistu priezeris 
Z wc iz i g, Girardvilleji'.

— Marijona Pikaitiene ap- 
laike žine, buk josios brolis 
Mikola Janczaitis mire Water- 
burije. Velionis buvo gerai ži
nomas czionais, 
ir du vaikus,
kaitiene ir Grigiene kaipo bro
li Stanislova Wilkes Barre.

— Antanas Degužis likos 
paliuosuotas per suda už atki- 
szima revolverio in palicijanta 
kada tasai atėjo pas ji daryti 
krata jeszkoti guzutes.

— Juozas Maknauekas, 115 
E. Centre, kuris staigai apsir
go laike medžiokles ant pende- 
saitis ir išvežtas in Ashlando 
ligonbntia, sveiksta ir greitai 
sugryž namo.

— Kun. Dumczius suriszo 
mazgu moterystes .Juozą Pala- 
vieziu su nasz.lia Juze Kalkie- 
ne.

Kongresmenas 
Mikola

Broom 
Vaiskipaženklino 

pacztorium musu miešti'. Vais
kia yra Lenkas, dirba Citizens 
banko ir priguli prie Lcnkisz- 
ku ugnagosiu.

ANT PARDAVIMO.

Keletą farmu, geram padėji
mo. Atsiszaukite pa* 

(’has S. Farm lev, 
Real Estate Agent, 

17 S. Catawissa St.,
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

(34

Kampinis namas, 10 ruimu, 
ant E. Spruce St.

Atsiszaukite in 
ofisą. t. f.

nebrangini.
Parsiduos

Saules
PARSIDUODA.

Bizniavus namas ant kampi
nio loto Frackville, Pa. Teipgi 
garadžius del trijų automobi
liu. Parsiduos su groseriu biz
niu arba ir be biznio. Atsiszau- 
kite in “Saules” ofisą. (92ofisą.

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOMIS

15 Novemberio ir 20 Decem.

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia trelnaa Sobatoa naktį.

c Isz
J Shamokin ... 
rMt Carmel . 
C Ashland .... 
5 Girardville . . 
C Shenandoah . 
iMahanoy City 
r Tamaqua .... 
J New Yorke (Liberty St) 
J New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40 
? GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
enuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
> Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
c vakar* in vinz-mlnetas stacijas.

>Ant Keadingo Geležinkelio

Ryto 
. 12:01. 
. 12:10 

12:47 
12:55 

. 12:85 

.. 1:16 

.. 1:45 
.. 6:35

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Hazleton, Pa. — Musu kuu. 
Simas I .Strackus y ei pasza- 
lintas isz szios parapijos iii ki
ta, inakymu vyskupo Hobhn, 
kuris pasodins szalia.
Scranton, Pa., kur gerai pats 
ji gales prižiūrėti, — nes vys
kupui jau nusibodo klausyti 
vijoki skundai parapijom!. Jis 
jau in treczia parapija, 
tas.

Jis buvo kita karta ir redak
torius “Tėvynės Balso

Ilobhn 
savos

iszkel-

ir praleisti 
Apie de-

Duok Savo Kūdikiui Gera
* -

Pradžia.«
*

Kulpmont, Pa. — Nedėlios 
vakaru, 8 Novomberio, apie de- 
szimta valanda, Vincas Bran- 
kutis, 28 metu likos nekaltai 
nuszautas ant smert visai neti
kėtinai ir tai isz rankos kokio 
tai Italijono. Ta vakaro Bran
ku t is su savo jauna motoria, 
atvažiavo pas tėvus Stanislovu 

Mare Brankus
linksmai vakarėli.
szimta valanda rengėsi važiuo
ti namo in Greenridge arti 
Szamoku. Nuėjus su paezia ant 
kampo laukti karuko, kad sztai 
iszbego isz artymo namo sker
sai ulyczios gauja Italijonu 
pradedami szaudyti terp sa
ves; vienas isz tu szuviu patai
kė nelr|imingam Brankai in 
szirdi, o kada nunesze mirsz- 
tanti in tėvo stabu jis paszati
ko: “O Dieve, kodėl mane nu- 
szove? Juk asz visai nekaltas. 
Kaip graudu žiūrėti in verken- 
czius mano mylemus ir matyti 
juju aszaras ? ” ir su tais žo
džiais įniro. A. a. Vincas paliko 
didžiausiam nuliudimia savo 
jauna moterie, su kuria buvo 
apsipaeziaves vos meta ir du 
menesius, su kuria gyveno mei
lėje ir sutikimo. Paliko tęva 
Stanislova ir motina Marijona, 
broli Szima, tris seseres: Ona 
Lukoszienia, Franciszka ir 
Bronislova namie, kelis pus
brolius ir pusseseres. Velionis 
gimė Szkot landi joj, pribuvo da 
jaunas ir su tėvais atvažiavo 
in IIlinojų. Du motai adgal at
važiavo isz Farmington, in 
czionais apsipaeziavo su Mag
dalena Makniute. Tarnavo 
S vietinėje Karojo isz kurios 
sugryžo gilukningai ir sveikas 
ir ant galo turėjo ji patikti 
czionais nelaiminga mirtis isz 
ranku Italijonu. Vienas Itali- 
jonas likos teipgi 
ant smert o kitas 
randasi ligonbutejo.

Laidotuves nelaimingo Vin
co atsibuvo szi Ketverga Szv. 
Kryžiaus Lietuviszkoje bažny- 
cziojo Mount Carmel, su baž
nytinėms apeigomis, ant kuriu 
dalybavo daugeli žmonių.

Szi daneszima mums 
siunti' nužudvto sesuo 
c isz k a kuri visa atsitikima ma
te, nes 
broleliu ir brolienių laukdami 
afeinanezio karuko.

isz

ir

Fra ne isz k a 
namie,

Makniute.

nuszautas 
sužeistas

pri- 
I?r nu

stovėjo ant kampo su

Cumbola, Pa. — Lap k r. 3 p. 
Gribliauskiene darže 
dama daržoves, krito ant 
mes ir vietoje mirė. Priesz pu
se valandos ji dar buvo rinki
mu vietojo atlikti pilietine 
priederme. Jos vyras, Antanas 
Gribliauskas, serga, džiova jau 
keli metai ir sziuom laiku jau 
nepajėgia isz lovos iszlipti. Li
ko 7 vaikucziai, kuriu didžiau
sia mergaite dirba marszkiniu 
su vyki oje.  -—V”.

Frackville, Pa. — Gertruda 
Lakevicziene susipesze su savo 
kaiminka, likos apskunsta ir 
teismas nuėjo in Pottsvilles 
suda, bet kada teismas prasi
dėjo,Gert ruda nestojo ta diena. 
Tada sūdąs paliepė atvežti 
kaltininke ir'konsztabelis Wal
ters nuėjo iszpildyti sūdo pa
liepimą, bet Gertruda nenorėjo 
važiuoti ir konsztabelis turėjo 
daug bėdos su motoria, ant ga
lo su pagialba kitu, insodino 
Gertruda in automobiliu ir at
vežė in Pottsvillcs kalėjimą be 
pancziaku’ir ezoveryku. Jo
sios vyras kuris prie to prisi
dėjo ir pasiprieszino palicijan- 
tui likos aresztavotas ir teipgi 
nuvežtas in kalėjimu, 
galėjo pasirupyt kaucijos. —R

vietojo atlikti

bėriuk
io-

nes ne-

Worcester, Mass. — Tūlas 
Klivinskas skundėsi policijai, 
kad jo žmonos sveczias, 
dideles meiles’* 
tos veidą peiliu. Jis mat neno
rėjęs, kad sveczias meilintus 
prie jo žmonos. —V.

Baltimore, Md. — Jonas Ži
linskas, 27 metu, iszsiemo ap- 
sivedimo laisni su Viktoria 
Mast nuskinto, 19 metu.

“isz
jam supjaus-

kieno

I >

k u-su 
tarnavo

Wil
kes Barre, Pa.____ --V.

Lawrence, Mass. — Pa plaus
ią i mojo byla

nigu Kuczu, pas kuri 
už gaspadine ir pas kuri, sako, 
buvo pasidėjusi $3,500.
mas pripažino, kad ji buvo pa
skolinus tik $2,954 ir 
kunigui juos atiduoti.

Teis-

pri teise

y

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $633,358.02

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

pasekmingas, daug priklauso 
ant tėvu kooperacijos namuo
se. Svarbu kad tėvai apkalbėtu 
ta dalyku su mokytoja, sužino
tu nuo jos ka ji nori padaryti, 
ir pagelbėtu jai ragindami vai
kus gyventi sulyg sveikatos 
taisyklių.

Kiekvienas vaikas ir mergai
te turi teise gerai pradėti 
mokslo metus ypatingai pir
mus. Jei tavo vaikas pradėjo 
mokslo metus Su nekuriais fizi
niais netobulumais, dabar yra 
laikas juos panaikinti.

Jo akys turi būti geros. Ga
na didelis nuoszimtis vaiku, 
kuomet iszegzaminuojami, at
randama, kad turi mažesnius 
ar didesnius trukumus. Daug 
vaiku turi pasilikti užpakaly 
klesose, vientik kad jie negali 
matyti raszomos sienos, arba 
isz knygos skaityti. Net toks 
didelis žmogus kaip Teodoras 
Rooseveltas pirmuose savo mo
kyklos metuose daug nukentė
jo nes jo akiu trukumai nebu
vo pradžioj pastebėti.

Kitas svarbus dalykas tai 
dantys. Jei vaikas isz mažens 
mokinamas, jis iszmoks kas
diena dantis valyti. Taip-pat 
jis turi kasmet vedamas prie 
dentisto, ir jo pirmutinieji dan
tys turi būti peržiūrimi, nes jei 
jie bus iszpuve, tas gali labai 
daug pakenkti antriems. Kol 
vaikas dar neina in mokykla, 
jis turi būti nuvestas pas den- 
tista ir jo visi dantys turi būti 
peržiūrėti ir pataisyti. Blogi 
dantys sulaiko progresą mo
kykloje.

Nesveiki tonsilai
dai yra kita priežastis kuri ne
leidžia pažangos mokykloj da
ryti. Vaiko, kuris dažnai skai
tomas kvailiu, kartais net ir 
silpnaprocziu, gerkle gali būti 
taip pilna adenoidu kad jis ne
begali kvėpuoti per nesi. To
kia padėtis atmaino jo visa isz- 
vaizda, ir nęleidžia jam kreipti 
domes in mokslą. Dideli,
sveiki tonsilai, netik kad ne
leidžia gerai kvėpuoti, bet pri
pildo vaiko sistema nuodinga 
materija, kuri neleis jam būti 
sveikam, 
prie arszeshos padėties, kaip 
reumatizmo, szirdies ligos ir 
t.t.

Nekuriose aipielinkesc 
kas negali pradėti mokyklos 
kol norą ineziepytas nuo rau
pu. Tas yra svarbus dalykas, 

........... . ” ‘b

sulyg

—F.L.I.S.

ANT PARDAVIMO.

Mokamo 3.ežia procentu nnt 
nudėtu pinigu. Procentą prido- 
drnn prie jusu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
bunka nepaisant ar mažas ar 
dideliu.

Atsargiai prižiūrimi nngai< 
a veik a vddo IMiura ir nnu* 
tausioa mado* aprždaki no 

ius pattmyti, ieigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskit A kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra- 

Naudokite

Raffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks,

Ruffles

Didelis keturi u floriu plytų 
namas, kuriamo randasi kote
lis 35 rūmais ir restauracija. 
Vidury miesto Tamaqua, Pa, 
prie kampo. Parsiduos tik na
mas arba su bizniu, kaip kas 
nori. Atsiszaukite in “Saules*’ 
arba ant adreso:

8 Wt^st Broad St.,

H. BALL, Prezidentus
G. W. BARLOW, Vico-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kna.

Po to naudojant
apsiougosite nuo ju. 
parduoda jūsų vostininkaa 
po 5Sc 
UeUog ii laboratorijos.

F. A D. RICHTKR A CO 
Berry A South Sth Sts, 

Brooklyn. N, Y,

bonk.| arba 75c

Praejta 
buvo 

ir 431

Philadelphia, 
sanvaitia musu 
septimos savžudinstos 
mirtis nuo visokiu priežaseziu 
— tarp kuriu radosi 208 mote- 
res, 58 vaikai ir 38 mergaites, 
o 223 vyrai.

— Juozas Miką, 41 
144 Hermit uli., 
isztrauke už plauku savo 
ganezia paezia isz lovos, 
sei sumusze jaja su krėslu. Mo
toro nuvožė in ligonbuti o vyra 
in kalėjimu.

■— Už tai, kad nepagamino 
in laika vakarienes, 
Cesoro, 451 E. Haines

mieste

58 vaikai ir 38

metu, 
Manayunk, 

ser- 
bai-

Franas
451 E. Haines uli., 

Germantown, teip sudaužo sa
vo motoria su ezoveryku, 
toji iszbegus laukan 
gvva. Mtere paliko 
mažus vaikus.

— Burdingierius 
szius Sullivan, pasmaugė savo 
eraspailine Mari' Murray, 1811 
N. Judson uli., pirma jaja 
b j a urines. ______

Isz Lietuvos

jog 
krito no- 
asztuonis

Tarno-

SU-

DU KARTU 
SUSZLIUBAVOJO.

Szirvintu bažnyczioje (Uk
mergės apskr.) 1924 m. Spalio 
m. 28 Jonui Szimokui su Tekle 
Blusovicziute buvo duotas 
szliubas.
szliubui diena tos
klebonas su kamou,doriuin bu
vo iszvyke sveeziuosna, lai za
kristijonui praszant jaunie
siems szliuba davė bu v. tos 
parapijos klebonas kn. J. No
vickis (Szeszuolku bažnyczios 
klebonas). Visi reikalingi 
jungtuvių formalumai, 
girdėt buvo atlikti.

Gryžes vietinis klebonas de
kanas B. Suževelis ir sužinojęs 
apie i myk i labai 
Po dvieju 
1924 m.
jaunuosius insake savo vikarui 
duoti jiems antra szliuba, re
miantis buk tuo, kad esanti 
Popiežiaus enciklika, kurioj 
buk pasakyta, kad be vietinio 
klebono liudymo jungtuves ne
teisėtos. Žinoma, klebono Su- 
ževelio inskaymas buvo iszpil- 
dytas — jaunavedžiams szliu 
bas buvo duotas dar karta.
TIRUOSE BICZIU MEDUS.

buvo
Kadangi paskirta

bažnyczios

Visi
kaip

supykęs.
15 Lap.savaieziu, 

pakvietęs tuos pat

kai $3.20.

Apsisaugokite nuo szalcziu, 
vartokite medų. Penkių svaru 
viodrukas už $1.65. Du viedru- 

Keturi viedrukai
$5.50 Teipgi visokiu karveliu 
balandžiu, medžiokles szunu ir 

apsaugojimo par
duodu pigiai.

P. I). And rėkus
Box 1.07

del namu

r

(t.92
r 

Pentwater, Mich.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

IR BAL3AMUOTOJA3

fe

Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroko. Toipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius Ir mažius už pigiausia preko, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkltoa pas mano, nes ass galiu ju
mis pigiau gerlaus parduoti negu kiti, 
333-335 W< Centre St. Mahanoy City

Pigi kroko, 
automobilius

ir adenoi-

ne-

i V tas gali privesti

vai

netik kad pati vaiku apsaugoti 
bet apsaugoti ir visa apielinke.

Viena liga kuri vaikui nerei
kalinga ir kurios buvimu tėvai 
dažnai kalti, tai difterija. Da
bar yra žinoma tos ligos prie
žastis, kaip ji pleeziasi, kaip 
gydyti, ir kaip neprileisti. Nei- 
vienas vaikas neturi pasiekti 
penktu ar szeszju metu am
žiaus ir nebūti ineziepytu nuo 
difterijos sh toksinu-antitoksi- 
nu. Vartojant toki būda, vien- 
tik New Yorke, pastaraisiais 
metais, mireziu skaiezius nuo 
difterijos sumažėjo per puse. 
Daugumoje szios szalios mies
tu, difterija. yrą iRtikinaina to
kia procedūra.

Kitas svarbus dalykas vai
kui tai jo maistas. Yra.spren
džiama kad nuo 15 iki 20 nuo- 
szimeziu vaiku priklauso prie 
nedavalgiusiu klesos. Tas 
reiszkia, kad ju dauguma ne
gauna tinkamo valgio, valgo 
perda ug sa Idumynu, 
tarp valgiu, ir reikalauja sau
gios priežiūros jei norima juos 
užauginti sveikais vyrais ir 
moterims. Blogas valgis truk
do juos mokykloje. Padaro 
juęs silpnais, ir jie gVeicziau 
gali gauti pavojingas ligas pa- 
nasziais kaip džiova. Yra daug 
priežaseziu, kodėl vaiko mais
tas turi būti atsargiai prižiūri
mas, kodėl jis turi būti atsar
giai pasvertas isžmieruotas ir 
gydytojo iszegzaminuotas, kol 
jis dar nepradejos mokyklos.

Tėvai turi suprasti, kad mo- 
dorninej mokykloj, didele da
lis mokslo riszasi su sveikata. 
Mokytoja stengiasi iszmokyti 
vaikus sveikatos paproeziu. Ji

mircžiu skaiczius nuo

klesos.

valgo

ragina juos kasdien plauti dan
tis, nusiplauti rankas priesz

y a j a. . > *valgi, ir abėlnai viską kas ri- 
szasi su ypatiszka hygiona. 
Bot kad tas jos darbas butu

(41.) Tamaqua, Pa.

DAINŲ KNYGELE, toipgi tinkama 
kaipo cilefl ir deklinmacijoa. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

I
Preko 26c

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

•»

c

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu p

Jus turite galvos svaiginta, akiu raibinta, ausu spengimą p 
Todėl Jus jaueziates ligotais.ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei p 

norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-
janczius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami i

SALUTARO STOMACH RITERI g

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užšokimą mum, o mes 
Jusu reikalavimo isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO |
639 West 18-th St * Chicago, III. |

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, TA: 

--- ----- $—---- .
3-czias Procentas už jusu 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. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
de! žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

<5FĄO^>

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresncls apdarais, preko $1.50 

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

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunflk mums 60c ir gausi musu 

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

Vaistžolcs yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczlu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pcrszolimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yru 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga ta! ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu-

patrūkimo,
4

su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ŽUKAITĖS,
) Gillct Rd. Spencerport, N.Y.25
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guma, i jį 
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti 
"i r ■ / 
angliakasiams turi

Geras

Ball Band" (Raudona Rolė ) guminės kurpė* 
del tu ivs n 

ilgaus nešiojimo per daugelį metu, 
bile angliakasio kuris jas nešioję*.
pasakys kad jos yra 
smagios.
Lengva 
del raudonos bolės.

reputacipĮ

> •

JOS stiprio*.

Paklausk 
ir jis lav. 
drūtos ir

7. i lire kjas pažinti kuomet matai 
Raudona bolė yra aut 

kiekvieno debito ir kiekvienos kurj)ės.
Čionais parodytos rusys, Boot ir Himiuor, 

kasv k lose, 
balta ir juoda spalva 

Irutiįs, kaip tik tau tinkami, 
kuomet kitą svki nueisi i

, Root ir 
padarytos dvi sunkaus nešiojimo 
Padarytos raudona, 
Padai stiprus, < 
Peržiūrėk juos 
krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mi»hawali«t Irid.
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ISZ AMERIKOS DIDELE NELAIME 
ANT GELEŽINKELIO

Trvs ma-

NUŽUDE KŪDIKI IDANT 
NEKENSTU ANT SVIETO 

VARGO.
Sandusky, Ohio.

ži vaikai surado lavonu mažos 
Mariutės Kellar, 
klampynėje.
tai dukrele M. Kollar, 47 metu, 
kuri prisipažino prie nužudini- 
mo kūdikio, inpildama in jo 
sios gerkle karbolines ruk- 
szties po tam inmete in klam
pyne. Priežastis atsikratymo 
nuo mergaite* buvo ta, kad 
motina nuolatos rūpinosi kas 
su josios dukrele stosis po jo
sios mireziai ir negalėjo nu- 
konsti, jog

artimoje
Isztyrineta, Imk

13 UŽMUSZTI, 38 SUŽEISTI 
KADA DU EKSPRESINI 
TREINAI SUSIDŪRĖ ANT 

PENNSYLVANIJOS 
GELEŽINKELIO.
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Paveikslas

I ’lain-born. X. J.
sižioplinima vieno inžinieriaus 
Saint Louis ekspresinis trūkis 

užpakali Washing 
York ekspreso 

geležinkelio, 
t renke

i
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ant
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ĮSZEINĄ KAS JJTARNINKĄ IR PETNYCZTA.

Europoje Ir Lietuvoje $4.00 ant viso mettfj 
Prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant viso meto $8.01

P

Latflzkui ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreičj
W. D. BOCZKAUSKAS • 00.

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A ST.
!

ISZ

R W. D. MOCZKOnHKI, Pr«a. < 
F. W. miCZKOWHlp, i'llUr & 37 METAS

nelaimes ant Pennsylvanijos geležinkelio.
—....... " - - - - ■ - -'

Isz Visu Szaliu

A
■

fiI'1 w

J'

ir 
mergai t bus ant 

szio svieto paniekinta ir rasis 
dideliam varge.
JEIGU ISZTEKES ANTRU 

KARTU, NETEKS NAMO.
Nesquehoning, Pa. —

Coal Co. atlygindama 
lems už mirti vyru, 
kad tosios naszleles 
vedimui antru kartu neatiduo
tu viską in rankas vvro No. 2

Sztai Karolina Vieži, kurios 
vvras likos užmusztas kasvklo- » • 
šia tosios kompanijos, aplaike 
narna kaipo atlyginimu už mir-

' t i josios vyro, o kad motorėliai 
namas nepatiko, kompanija 
jai padovanojo kita Kulpmon- 
tc kur jai patiko geriau gyven
ti. Kompanijc ant to sutiko, 
bot su toms iszlygoins, kad Vi-

Lehigh 
nasz- 

da žiuri 
po apsi-

eziene daugiau hoisztekes už 
vyro, o jeigu savo prižadejima 
sulaužys, tai kompanijų atims 
jai namus. — Nežino ar motore 
prižadejima dalaikis.
KENTĖJO VISA SAVO 

GYVENIMĄ, UŽRASZE 
TURTĄ KOLIEKOMS.

Saint Paid, Minn.
das T. Mott, kuri ta varda ap- 
laike per daktarus czionaitine- 
je ligonbuteje 
per 37 metus, 
inas sutvėrimas, per nieką ne
geidžiamas ir nemylėtas, da- 
ejas prie metu, likos iszleistas 
i-sz ligonhutes idant uždarbiu u- 

savo 
Buvo 
visur,

Edwar-

kurioje radosi 
kaipo netinka-

trenki* in 
ton, Xe\\
Penn*y Ivan ijo*
Pirmutine lokomotiva
in miegamoji vagono kuriami* 
visi pasažieriai miegojo.

girdėtas net
pasažieriai 

Trenkama* buvo 
už mylios kelio. Triloka paša 
žieriu likos ant vietos nžmuszti 
o 38 sužeisti, kuriuos nuvežė in 
J'rentono ligonhutes. Inžinie
rius likos aresztavotas už note 
minima ant signolo, kuris rodo, 
idant užpakalinis ekspresas 
sustotu paženklintoje vietoje.

Katalikiszka mrniszka kuri 
apsisaugojo nelaimes parengė 
daugeli m i rsz t a nežili ant amži
nos keliones.

užpakalinis

MEILINOSI PRIE 
SAVO PACZIULES;
LIKOS ARESZTAVOTAS.

Allen
505 - 12-tos23 metu,

menesius adgal
savo paeziule,
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KARALIAUS TUTO 
• GRABAS PADARYTAS ISZ 

VIENO SZM0T0 AUKSO.
London. - Skaitytojai gal 

jau dane skaitė apie atradimu 
antgrabio senoviszko karu 

! liaus Tutankhamun arba tinm 
pai vadinama Tut, kurio lavo
> i a 
ejta meni, o 
2,0(Ki metu 
K ristuso.
likimo terp jieszkotoju ir 
Egiprijonikzkos valdžios 
grabis likos isz naujo nžp«s»ze 
tylas, bet tomis dienomis volą 

pra

- Skaitytojai 
aite apie atradimu 
senoviszko

11 rado Huxar. Egipte 
jta metu.

pili 
kuri* vieszpntavo 
nri(‘sz užgimimą
I

fsz priežasties nesu 
terp

ant

tu ant savo užlaikymo kaip 
ali. Buvo paniekintas per 

svietą visur, bet suszelpimo 
nuo nieko neprasze. In szeszio- 
lika melu tasai kolieka surin
ko turtą verties 35,000 doleriu, 
kuriuos ana diena paliko del 
tosios ligonhutes kurioje per
buvo per tiek motu ant pa
lengvinimo vargingiems vai
kams kurie tonais randasi. Pi
nigai turi būti sunaudoti ant 
pralinksminimo ir palengvini
mo kankiu vargingiems kolie- 
koms.

Mott mirė praeita menesi, 
nevodias ir neturėjo jokiu gi
miniu o ir tėvu savo nepažino
jo, nes gimė nelogaliszku kūdi
kiu.

BANDITAI SUMUSZE 
MOTERE IR ATĖMĖ 420 

DOLERIU.
Pittsburgh, Pa.

banditai ateja in sztora Juozo 
Olszevskio, 32 metu, neradia 
pinigu stalcziuje su revolveriu 
priverto vyra 
vestu ant
trauke gulinezia moteria ant 
grindų ir teip ilgai muszo jaja, 
pakol nepasako kur randasi pi
nigai. Ant galo motore negalė
dama dalaikyti kankiu, pasako 
buk szienike randasi pinigai. 
Banditai perpjovė szie'nika isz- 
ome 420 doleriu, suriszo 01- 
szovski su virvėmis ir dingo 
tamsumoje nakties.
jeszko banditu, nes mano kad 
tai buvo pažystami ir žinojo 
kad pinigai randasi ant vir-

ko turtą verties

praeita

Du jauni

Milwaukee, \Vis.
Schultz, 
ulvczios, kelis 
persiskyrė su
bet ana diena ant *zokio vela 
susitaiko kur buvo pavieszinti 
naminiu.

Schultzas negalėjo dalaikyti 
pakol atvažiuotu namo, sulaiko 

i automobiliu prie Cedar uly- 
ezios, spirdamasis nuo paežiu 
les buczkio. Darata nesutiko, 
kalbėdama kad palauktu pakol 
atvažiuos namo, bet Schultzas 
buvo taip inkaites, kad pradė
jo Daratai kerszyt ir priversti 
iszlipti isz automobiliaus. Pra
einantis 
barni poreles ir aresztavojo 
abudu. Ant rytojaus abudu sto
jo priesz sudžia, kuris juos nu
baudė ant penkių doleriu už 
nelaba pasielgimu ant ulyezios, 
su dadoczku idant ateitojo 
‘ ‘ ‘ •*’ sau namie.

palici jautas girdėjo 
poreles ir

dadoczku 
szposaut u ”

JESZKOJO PASLĖPTO
AUKSO PER 35 METUS.

M. C. Hali 
jeszkojo be pa-

tęva
kuri 
tėvas

Magazine 
paslėpė jojo 

1889 mete,

idant juos nu- 
virszaus, kur isz-

Palicijo

Boonville, Ark. - 
per 35 metus 
liovos paslėpto aukso per jojo 

kainuosiu
Mountain,
mirsztant is 
kada likos inkastas per kirmė
lių barszkuti nuo ko mirė. 
Priesz s inert i 
kums iszduoti 
slėpto skarbo isztare tik tuos 
žodžius 
barszkutis po akmeniu, 
tais žodžiais mirė. Simus 
tiek metu ant galo dasiprato, 
jog auksas turi būti paslėptas 
prie tosios vietos kur tėvas li
kos inkastas per kirmėlių ir ne
paliovė jojo jeszkoti pakol ant 
galo jojo nesuradi 
praeita sanvaitia.

Auksas radosi keturi uosiu 
sknriniuo.sia maiszeliuosia, ku
rio buvo už 80,000 doleriu ver
ties. Hali jeszkodamas aukso 
per tiek motu apželo ir iszrodo 
kaip laukinis žmogus kuri visi 

“laukiniu žmogum,” 
bot ji« ant to rfiopaiso ir nepa
liovė jeszkoti skarbo, nes žino
jo kad tėvas nemelavo ir turė
jo auksa, bot kur ji paslėpė tai 
niekas nežinojo. Norints Hali 
Hziadien turi jau apie 60 metu, 
bot dabar galės gyventi mal-

nuo ko
norėdamas vai-

slaptybia pa-

Auksas prie kalno, 
” ir su

Į>er

ir tai tik

vadino

ji atidai' ir jie?zkojimai 
dėjo isz naujo.

.h'szkotojai užtiko Tuto la 
vona net trijuosia grabuosia, o 
pusk utinis, kuriame Tūtas sil 
sejosi yra padaryUes isz auk-o, 
puikiai papnosztas. Negirdėtu 
daiktu yra idant Egipcijonisz 
kas karalius hutu teip iszkib j’ 

ant Pennsylvania geležinkelio i
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Toji nelaime atsitiko praeita Ketverga, G:20 valanda ryte, kada du ekspresini treinai ; 
susidūrė arti miestelio Plains boro, N. J. 13 pasažieriai likes ant vietos užmuszti o 38 buvo maž-daugiaus sužeisti.13 pasažieriai

j mingai palaidota*. Balsamnvo 
i

GROMATNESZIAI
NEDIRBS SZIMET į 

PER KALĖDAS. I
Washington, 

žmonis szimet per Kaledas 
gromat neszia i 
paezt a 

nes I

sltiki idant 
nesztu jiems 
sios dieno,-., 
pacztas 
diena 
Tiktai
gromatos bus isznesziotos 
adresu u I n.

I). 1 m! i 

no 
a i 

laike to

ISZ LIETUVOS
I ---- ... . “—«« •

I BORTKEVICZIENE ISZ
I _ ______________ ___________

LIETUVOS BANKE
INDELIAI MAŽĖJA, i

I'ereliais imdais

; ra m padėjime.
i ANGLISZKAS

■ rti /
1 11

I
i

n

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI ^submarinas nuskendo 
0 BET TEISINGI. | "" *“'"TTW“SU 60 ŽMONIMIS.

Devonport, Anglija — Di* 
džiausea Angliaikafi submari-

nuo Smisioj
pradžios ligi Rngpjuczio 

, paminėtam banke indeliu i r 
mimujii sanskaitu kii'kis

I
■

R
mon. i

• IPI 
kelis I 
buvo;

vadas
N. Y., pamoto

I ’alieijos
Eiirv isz Xvaek 

už tai, kad jam

MikolaKALĖJIMO ISZPIRKTA. | 
su 
pa 

lapo

n a.s M—1 nuskendo arti* orio
nais su 60 žmoni mis, kada 
sinerino 
bandymo.

Subinarinas M—1 buvo di-

■b

Visuomenei 
i uždėtos 

Bortkevicziene 
i?z kalėjimo iszpirkta. 
likti susirinko ke’rros

Kaunas.
Snv. Vakti.iu!!1’,‘,1y '•■y," H!" 

apgarsino 
gromat neszia i

buk
o

Speniai

t a ja 
szvons. 

Delivery 
del

•, I baudos,

kartus padidėjo, 
Iuo nacz.iu laiku

Ill'gll

užpraeitai? ! •
sa\ n d i n st a

Ja pa- 
loszim- 

poii- 
Ta

!X1 po vandeniu laike
• miesto valdžia prisako noszioti 
i hahas pirsztines.

.■■nI
f

metais. Szimet paminėtu laiko 
tarpiu indeliu ir ehųiptuju sau ■ 

........................ ' ‘ . sn i 
kieki".

iisz

Per 20 auto-
■ rius stengėsi parduoti savo te.a- 
i t raliszkus veikalus, 

jr

dosni s u ž'h *.... ___  c’ fci i.....* __
(

lys draugu, kuriuos trys 
; cininkai pradėjo vaiky! i.
.diena, kaip, tyczia, gryžo ir ke

Ii i>z. Iamki jos kale iimu isz

s kai t u kiekis,

BAŽNYOZIA NUBALSAVO 11 i>z l-|,|lki.il's l</> l.-ji i m,
IDANT ŽMOGŲ UŽMUSZT. b Lh'Iuvi.u.

Ant prasz.) ;
m<> Bernardo Haughey, 68 m<‘ j
tu senuko, kuris kitados buvo 1 
majoram szio miesto, 
na padavė pVaszyma

BAŽNYOZIA NUBALSAVO

Denver, i 'oi o.

su-

ana (lie
pas glo

bėjus Liberalu bažnyczios, prie 
kurios jisai priguli, idant 
tiktu jam ai imt i gyvas! i, nes
serga nuo daugelio metu ant 
neiszgydomos ligos. Bisk upas 

atsake, Imk 
globėjai vienbalsiai nubalsavo 
jog sutinka ant praszymo 
Haughey, kad jam atimti gy- 

isz meiles del savo para-

Franas II. Kiče

vast i ‘ ‘ i
jiijono ir palengvyt jam gyve
nimo kankt's,

ir
jeigu daktarai ji

per-žiures ir persitikrins, jog 
jisai yra neiszgydomas ir 
dže mirti, ir jeigu ant 
džia duos jiems 
iszpihlyli jojo norą.”

BUS DUONOS UŽTEKTINAI 
SZIMET.

Washington, D. C. 
apskaitymu 
monto, szini(‘t 
paokmingas derlius, 
surinkta 3,01 
Praeita meta 
513,000 buszel i u.

ge i • 
to val- 

pavel inima

u k vstes

O

(

1 bigal 
leparta-

I KAUNE RASTA 
’NAPOLEONO KARININKAS

ir Keist uezio gatI lankauto
\iu kampe, bekabant kanaliza- 

žmogaiis
ru- 

kad

cijai griovį, rasti 
griaueziai. Isz užsilikusiu 
bu ir ant poeziii pejama, 
lai Napoleono laiku (1812 m.) 
Francu karininkas.

LIETUVOS
KULTURISZKAS KILIMAS.

sekanezia 
rodanezia

Anierikonisz- 
1a

••L. r
isz

» *

I
I 
I

palyginus 
praėjiu metu buvu? iu 
tuo pat lai k žymiai sumažėjo.

UGNIS DVARE.
Žemaitkiemis, l’kmergi's ap. I
Spalio 7 d. sudegė Ža'mait-į prisižiur 

I rvs I 
arkliais

kiemio dvaro
daržine, t rys 
mos maszinos, garo maszinn n 
\ isas >■ žiu motu derlius.

Gaisras kilo kūlimo metu isz 
garo maszinos X’uostoliai di
deli.

(

klojimai,! l)er T-

o kada ant 
alo likos perstatomas vienas 

jojo veikalu teatro, isz 
Ižiaug.'.mo krito negyvas, kada 

ižiurinojot teat rni paraszy-Į 
« • Į

kuris nuskendo

knlia- < Seržantas palicijos George j 
isz: Pittsburgo, Pa., j 

kuris aplaike perskelta pakau- 
szi automobįliaus nelaimėje, 
turėjo net 2Q8 operacijos ant 
galvos ir yra^gyvu.

j r i G illespie

A me rike buvo 
nes javu 

,390,500 buszeliii. 
2,-136,-užderėjo

STRAIKAS KETINA UŽSI 
BAIGTI, KAIP SAKO KUN.

CURRAN.
Wilkes Barre, Pa. K nu. 

(birran kuris randasi Filadel- 
phijoi stengdamasis sutaikyti 
operatorius ir anglekasius, tu
rėjo pasikalliejima su guberna
torium ir kitais virszininkais ir 
sako kad “

prani'sza 
žinia isz Lazdijų, 
apie iszplitima 

kultūros 
kraszta:

Apskritos \’ir?Azininkni nm 
sibodo arkliai važinėti. Dabar 
važinėja automobiliu. Sako, 
apskrities taryba pirkusi 

ne oolicini ūkas važi ne ja
Moterys, turkui, dar 

augo prie kultūros, todėl aulo 
negauna.

PUSANTRO MILIONO LITU 
TILTAMS STATYTI.

Ministeriu Kabinetas numa
to skirti ateinaneziais 
t litams statyti pašant ro mili 
no litu.
APASZTALAI TEIP

NEDARYDAVO.
va Iscz.

nžda- 
Ra-

KAIP AMERIKIECZIAI 
KELIA ŪKI LIETUVOJE.

i seka-
Rokiszkio Į

“ Kl. Žinios

ko?

k *

III I t’/.uku

talpina 
ma praneszama. isz I

s:
Amerikiecziai ž\ iniai

T t

važinei i.
automobiliu.

taryba
Arkliais gi ponia virszininkie-

mobiliu važiuoti

i icpr i -

metais
(I-

117

kas tok i s noužilgio 
greit#! sugrius.”

Girdot, kad operatoriai nesu
tinka ant jokio pakėlimo mo- 
kosties. Paskalai eina buk 85 
procentas anglokasiu sutinka 
ant sugryžimo prie darbo ant 
tivpacziu iszlygu.

naviezius su pilieczižds 
ir apžiurėjo padaryta 
da, apkainavo 30 svžiru

apsi-
nuova-

Kiti vela sako, buk kompani
jos sutiks ant sziokio tokio 
uezok off” sistomo, bet no to- 
Vin. knkin nmrlekasiai snh’osi.

apskritii
4 i

sideda nrie musu kraszto gero 
ves pakėlimo. Daug Amerikie- 
ežiu insitaise puikias triobas, 
insigijo geresnius gyvuliu?, ju 
ūkis visai kitaip atrodo. Antai 
teko atlankyti Prano ('užkurė
lio ilki Stramylu kaime. Mulo-Į 
nu žiūrėti. Triobos geros.

visai
l ’/.sodintas 

i vais 
ardenu

pri-

Gy- 
kult u-venamas namas 

riszkai intaisytas. 
didelis sodas (virsz 300 
medžiu). Laiko pora . 
veisles eržilu, isz kuriu \ imms 
kainuoja $500.
pirkta kumele už $-100. Laukai 
sutvarkyti sulyg 
mok? lo reikalayimn, 
(i: ..r4-: : 4 ..,^,.4: ) >

Isz Sz v ėdi jo s

sziu <l 
o era i

lienu
i i n-

Raseiniai, Rokiszkio 
Kun. Stasvs St a Rele 

ros arklius isz vasarojaus 
geliu kaimo pilieezio Zdanavi- 
cziaus, reikalavo 100 litu
padaryta iszkada. Piliol is Zda- 

nuo je 
skriau- 

a v ižu. 
Kun. Slakole nesutiko ir neda
vė arkliu. Zdanaviczius 
skunde Rokiszkio 1-os 
dos policijos virszininkui. Poli
cijai nuvykus in Ragelius, Sok- 
madioiu Rugsėjo men. 18 diem, 
kun. Slakole vis tiek arkliu no 
davė, nors ir policija liepe. Ta 
da policija užlaužo, tvarto du
ris ir arklius atidavė pi). Zda-
navicziui.

Urbti ir intreszti.
Kad daugiau tokiu 

komi butu Lietuvoje 
daug nau.dingu pavyzdžiu 
nykszcziams suteikHi!

NETIKRI DOLERIAI.
Kaunas.

ministerija, sziomis 
gavo isz Jungtiniu Valstybiu 
valdžios praneszima, kad pas
taruoju metu pasirodė apyvar
toj netikri 20 doleriu bankno- 

m. serija 
’’ su valstvbese banko 

kasininko Szpelmano ir finan
sų departmento direktoriaus 
Franko paraszais. Jie labai ge
rai paęlirdbti ir juos tegalima 
pažinti tik gerai 
minėtus paraszus, kurio 
dirbtuose doleriuose skiriasi 
nuo tikru- paraszu.

A meri-
- jie 

te-

Užsienio reikalu 
dienomis

tai. .Jie iszleisti 1922 
606 ‘4 c

y!apžiurėjus 
pa-

marina S 
prie Black Island. Submarinas 
turėjo 12 colinia anuota ir bu
vo padirbtas tik nosenei.

60 PACZIU IN LAIKA 
15 METU.

Egiptas, 
karalius Salamonas 
kila pa'vas tai nemažai turėtu 
ergelio su civiliszkais

IM'rsekioja 
tuos, kurie turi už daug paežiu.

Ana diena likos paszauktas 
m suda.
Tssaul Szerf Bej, kuris in lai 
k a penkiolika metu, vede net 
60 motėm o su kuriomis persi 
skyrė padalydama* 
dokumentus.

SUDEGINO GYVA VYRA 
KULYJE SZIAUDU.

Gnidziondz
Augszcziauses sūdąs nubaudė 
ant deszimts metu in kalėjimu 
Marijona Raezkovska, kuri 
būdama motore vieno vyro, ap
sivedė antru kartu su Juozu 
Kitovski, norints jorios pinnas 
vyras da buvo gA’vas.

Geisdama atsikratyt nuo pir
mutinio vyro pasinaudojo isz 
progos kada vyras Juozas atė
jo namo gyrtas, prikalbinda> 
ma ji idant atsigultu ant kulid 
sziaudu. Kada Juozas užmigo^ 
toji szeton-boba uždoge 
dus. Juozas baisei apdego ant 
viso kūno mirdamas in nsztun

Kairas. Jeigu 
sziadion

i kurio net Egipte

Kongres'monas Ernestas į. 
R. Seherinan isz Plainfield, N. 
J. turi parašomi kuri nesziojesi 
su savim per 46 metus.

•> Kranas Parent isz .Jewett 
('ity, t 'mm., 
kuri yra apstipfatns 
t.:.... ’>

turi didolia varle 
“kaip na- 

ir laka pieną.iVine kate
Draugas Roberto Lester 

H) metu, isz Kalamazoo, Mich, 
isz notycziu inszovo jam 
danti kuri ta diena ketino isz- 
traukti pas dentista.

kad josios tėvas, 
barbu ris, nepa vėlino savo duk- 
reliai nusikirpt plaukus, 18 me
tu mergaite pabėgo isz namu 
Jersey City, N. J. ir lyg sziam 
laikui nesugryžo.

; 'Tula motoro apskundė sa
vo vvra Sc.heneetadv, N. Y 
tai kad iszgere asztuones bacz- 

in laika a sz t u on i n

l'ž tai,

• 1

m

vu z

pagimde kūdiki,

gudais,

turtingas Turkus

netikrus

Ixmkije.

%

szau-
kas saidos 
mem'siu.

S Kada motina Ona Price
pasako nor-

siai buk jiji sapnavo kad josios nes dienas baisios)a kankosia. 
vyriaušes- sunns likos užmusz- 
tas. Ant rytojaus
mirtinai sužeistas automobiliu-
je kada važiavo atlankyti mo
ti nelia ligonbuteje.

sūnūs likos

Paskutines Žinutes.

11 Orange, N. J. — Italas 
Distossan su keturiais vaikais 
sndege deganeziam name. Mo
tina iszszoko per langu su kū
dikiu. Motina labai susižeido 
bet kūdikis užsimusze.

11 Butte, Mont. —
senatorius <W, A. Clark paliko 
turto verties 47,763,500 dole
riu.
jo būti senatorium!

Mirusia

Ir tokiam žmogui reike-

• i y.'- 
r . r.

'0

Motore prisipažino prie kai 
tęs, ImA kaltino ir antra vyra 
jaja prie to prikalbino. Kitov 
ski apsodino ant szesziu metu 
in kalėjimą.

T Trenton, Mo. - 
anglekasai likos 
Trenton Coal Mine ^zafto kada 
i nėję dirbti. Visi pražuvo.

U Madras, Indije. 
dideles viešnios 60 
kiszku valcziu nuskendo drau
ge su 200 žuvininkais.

U Varszava, 
Visi Lonkiszki inin’iTtorei

Septyni 
užgriautais

™ Laike 
žuvinin-

Lenki jo. — 

zignavo isz priežasties nesuti
kimo už vertiem kuri 
Lonkiszkos bankos nemoka 
vartoti.

už verties riotfy kuri
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no virve. VjTftbAUlM
ant virszaus, greitai ja igĮZtran

yra
ta

ir rado pana, bciijU

Įsi Lietuviuku Kaimeliu
. ”*> ... ' X* s

‘ ‘ Sau-
871 am numeryje pasirodė

X V y \ y V \ X mas: kaip tu latre, galėjai pa
ir virti ?” leiskU mane ant virves iii urvą,

asz tiktai . , . . .
traukit laukan. PfTriszo i ni-^°Jds pasakė, kame

|į4ųs.,Kątapnką isz
į kurios iszeitinojd miela muzi- 
fka, ne tik tautiški šmoteliai 
-bet ir operos kitu tautu. Buvo 

■ . ............
ukesu tojo miesto.

,' jog tai ne 
buvo prastas katarinkorius, 
nes pribuvo isz tolimos žemes 
ir jau apvažiavo konia visa 

hSzvaicarija. Kelione atlikinėjo 
.puikiam Rolls Royce automo
biliu je, turėjo savo szoferi kn- 

maudiera.
tai gausiai, 

aiearai myli labai mu- 
auku ant

• • • 
jisai

kurios iszeitinojd miela muzi-
szviesa., Mažiausia iuz ju sako;

pats paskui' <, kaip asz, tiktai sn'jžlinshii*<•• Pat.s j’fi »wgry«o vol pas si 
t I - .i . - i * I l4k j^.j. ■— ____ ibi*- bl—lu_.. — ...

f* ............. ..... .................... .....
! ant virvių viena jauczio škura,! nntra sesuo. Tas inejo in kit

♦ id* <IU iMblilB >| I ■ ii 1^1. . . <Nr

■ x\Wav&u •' fW-s* t Į pjaiiti mano jaut i Lretuviszkos Pasakos.f 

SURINKO Dr. J.
......h.

MiiHze, musze ir j

I iszcjo, Paskui pargryžo isz me-: virve,
I <

asz tiktai MOregon City, Ore. 
les” 
zniuto x u >«
kurioje buvo aprąszyla apie 
darbus ir apie vietos Lietuviu, 
gyvenimą ir ju santikius, kad 
visi sutikime gyvena, 'Pas ne
liesa, kad ežia Lietuviai sutiki
me gyvena. Asz nežinau, kodėl 
žinutes raszejas visus Lietu
vius in padanges kelia. O tik 
viena sau nepatinkama ypata 
per daug juodina. Czia žemiau 

kelius pavyzdžius 
“šauti-

’ '"x'OlX^AVtCZtUSk Į džioktos kiti ir atrado ju imu.sz-
________ - - - —- --------------------

sulaikytas vien lik del to, kad 
ne brtvo 
Reik e ir tai primyt

isz, Oregon City, Ore ntisiloido iiYilirva. į kambarita k a tik gyva savo dranga, ne 
pusrycziu, nieko nerado.

atsisėdo ir 
Ant i Atrado seni

užsibaigė ke- 
bot ne vi- 

po visas

I <Wb» «*•<» • «. — — -

r ir ^ t |i x
S vietine kare

liolika met n adgal, 
siems, nes 
dali's Amreiko 26,430 kareiviai 
kovoje >u sveikata ir mirezia 
ligonhutesia. Nuo kares 500,- 
784, kareiviai buvo patalpytais 
ligpnbntesta, o neknrie yra 
taip subjaurinti ant kimo nuo 
sznviu ir szrapneHn, kad negu-’ 
1 ima juos pa le i?ti 
eziii. 107,690 iszmoko sžiokim?

sziadien,

ligonbutesia.

isz ligonbo-

ris turėjo puikia 
l’žsimokėjo jam

<v*n

.. i   ■ *1 I* ,

V i e n as ka ralius t ityėjy 
dukteris. I

r ’ k *’ j 

tris i

PJpįMt uos apskaito,
. f ,, ‘j r r M- * < cf, 'u' .V*' •

kad vĮsas tHh pagaus viesulą.
Karalius prisako apdirbti sod
nai su didolįa tvora ir karalai-

i besėdint Vienam' nejanezia smilką su trimi g^l
i njiti’os dienos vėl papjovė ant-, kambarije ir beraudojunf. Ta- 
į ra jauti ir pasiliko namie ant - i da mažasis 
ras ■ ' ’ ' ’ ’ ‘
pat, kaip su pirmuoju. Treczia •

pradėjo ji rnuszti
bicziulis. Atsitiko ir teip-, ve] su lazda prikalbincdainas:

4 4

diena pasiliko treczias,' ir jam i laite 
teipogi atsitiko. Ketvirta d i O-

!

tokius amatus ir sziadien nŽs 
dirba ant duonos. Nuo užbaigi
mo karos iszmoketa 754,934,- 
000 doleriu del likusiu szciun ■ 
nu po žuvusioms 
ir sziadien valdže 
nioms szeimvnoms
POO doleriu ant menesio. Nuo 
Jnlajaus menesio 
kareiviai.

Baisia uses kentejima^ karei
viu buvo netekimas Įimto nuo 
karsztliges ir gazo. Tnju nclai- 

randasi ligonbutesia

k a reiviams. 
moka iikn- 
po 12,500,

minga
12.800 kareiviu.

mirė 29.000

Jauna pora ateina prie alto
riaus su 
xi. 
j'\

baimia, bet nueina 
. rnpeseziu, kas bus ateile 
sako sonas pibvzopa*;. - -

Fei<vbe.
senas

KO metu.

nes* 
zika 
geros

• nesigailėjo 
muzikos. Kokios 

tautos, tai nodažinota.
* t

Metodiszki iV Episkopoliniai 
kunigėliai 1labai perpyko ant

*' 1 ** ■, < '* l

ministerio iždo Meliono^ kuris 
valdo visa proliitticijos niasži- 
norija. Del k<>! Szttyi tyž ka, kdd 
Melionas tvirtai, ir stirdili^ai' 
apreisžko, jog tiktai kviiily^ ih- .-i » » • \ •.... X ui .-X;

Žmogus, knria yra tokiu 
is, 

‘ įKisektanh^ili 

mo prohibicijbš^* kalba tyhrii-

valdo visa prolii^įeijos niasži-

1

tikes, kad spiritas yra trucits 
na. ---- r
pažiūru, kokni yla minisįoyii 
Mellon, — p-
priversti žAioiiih ant iijĮIąiky

paduodu 
apie 
kins:

vietom
• t

Liel aviu

Kaip visur taip ir ežia 
isz Lietuviu yra visokiu: Ka
taliku, tautininku, ciciliku ir 
bblszeviku. Katalikai yra prie-, 
ąrihgi cicilikams ir bolszevi- 
kan^s, 0 cicilikai su bolszcvi- 

. kaišty ežiojaši i<šz kataliku ti
kėjimo, (kurie jie patjns tokiais 
biiVb.) Tai koks gali būti tarp

tuliku, tautininku,

bolszevi-saihgi cicilikams ir
J" » » A*'. ..-i. '* aA^.A

kejnrio, (kurie jie patjns tokiais

«įni‘ t riju partijų sutikimas ?
Tiesai,(czją .yra 8. 1

Dr. Harold Blazer.
i-z Littleton, Crdo., kuris nužu 

savo 
buvo 
valdžios, likos

4

dr kloroformu 
dukteria, 
k u rėžia ir 
pripažytas per snda nekaltu.

tai pasklydo žino

kuri 
be

35 metu 
nebyle,

Vos api«* 
po svietą, kad sztai Washing
tone panasziai atsitiko. Juozas 
Pickard, 25 metu, nužudė saVo 
dranga Juozą Stein, kur abudu 
dirbo ligonbuteje. Šteinui nu
bodo gyvastis 
draugo idant jam padarytu 
mirti, ka tasai ir iszpildo.

Dabar visur užeina klausy
mas ar galima atimti gyvastį 
kuri yra netinkama gyvent ant 
svieto/ Paimkime sekanti atsi
tikima Kulpmont, Pa., kur ran
dasi Man* Molinar, 
mergaite, kuria
-krynioje per 18 metu ir teip 
josios kūnas likos iszkraipytas, 
kad negali vaikszcziot ne 
bet, turėdama protą kaip dvie
ju metu mergaite. Valdže tik 
nesenai apie tai daginio ir pra 
dėjo mergaite rūpintis, bet jo
ki daktarai jai nieko negali pa- 
gialbet.Argi nebūta mielaszir- 
dingiau idant tokiam nelaimiu 
gui sutvėrimui palengvyt kan- 

j ezos per at cm ima gyvasties?
O bet vadinasi tai žudinšta 

pagal tiesas, nes kas gimė isz 
motinos, turi gyvybia ir du- 
szia, kurios niekas no turi tie
sos atimti.

gelis (?lareriė'o Wilsdtt. Toliaiis 
’;:V;ĄtHi- 

biik Melionas btiVo
• • « i JL • ’

i**

e i jos Overholdt, liisfilleiy. Co.
i, % ;<

keturi u dideliu bravoru ir bail- 
kieriu del arielkiniu kiipcziu. 
Melionas nct’iki jn prohibicije 
ir trumpam laike gali nuspren- 
st i, kad prohibieijos tiesos yra 
nelegaliszkns ir negali būti už
laikomos. ”

Idant pranaszavimai

t a sa i bimlxizoHs sako , • iL * *.2. ’
minkime, 1
loenininku didžiausios distjla-

(o baisybes!) ir prityli Įėjo prie
- - -    A f —. I * i t. n

t ojo 
b i mbaze 1 i o k a n uog re i cz ia us i a 

, nes ir teip loji 
ge

nes

ir melde savo 
jam

18 met u 
tėvai laike

kai-

. r»

Kelios sanvaites adgal susi
tvėrė kompani.įe New Yorke 
kuri parauda vajo puikia sala 
prigulinczia prie Havajos, ku
rios tikslu bus permainyti jaja 
ant tikro Rojaus, kaip tai ap- 
raszineja Senam Testamente. 
Neužmirsz pasodyti ir medi 
nuo kurio Jova nuskvne obuolį 
su kuriuom instume in pagun
da Adoma.

Draugu ve tikisi, jog in taji 
Rojų suvažiuos tukstaneziai 
žmonių isz visu daliu svieto re
geli t uju Rojiniu stebuklu. Tik 
nežino ar jame rasis Adomas 
su Jeva ar ne, nes apie tai nie
ko nppranesza. O gal turistai 
patys Josz roles Adomėliu su 
savo j >a t ogioms J oru toms ku
riu sziadien nestokas. Well, 
visko galima tikėtis sziadien 
nuo Amerikoniszku užmanyto
jo.

>

turi suŽiedotinia iiJeigu
priesza, tai ne tik prasiszalink 
jam isz kelio, bet bukie jam dė
kingu lyg smert, kad jisai, gei- 
dže priimti sunku ilkryžių 
ant savo pecziu.

sunku

Mažam Szvediszkam miesto- 
lijo Bengtfors, likos sulaikytas
per palicije katarinkorius, ku-
ri$ rinko pinigėlius gausiai nu-
j, _jįi ■_ _  Ji L, 2. _ ' ■■ Ji

K. ’T f ” 7
mestus jaip per gerus gyvento-

‘ f v t

♦ * ♦

iszsipildytu, nes ir 
prohibicije yra kaulu 
visuomenes. Jeigu 
teip padarytu, 
szaukt u 
svieto.

* 4
tai

smart man

rkleje 
Melionas 

butu 
! *

ap-

ant viso

Visi praeigiai

ten nematysi,

sva-

Maskvoje ant ulyczin szia- 
dien neregesi linksmo ar szyp- 
sojanezio-veido kaip tai kituo* 
šia miestnosia.
iszrodo, kad atsikėlė isz lovų
po ilgai ligai. Baltu marszkiniu 
ne kai ne relių
žmonis apsirodia labai vargin
gai.

Maistas labai brangus,
ras cukraus kasat no ja 24 cen
tai, sviesto svaras 80 centu ir 
1.1. Cž geluntbia ir kitoki ceiki 
mokasi nesvietiszkai brangiai. 
Komunistai praszalino asztno
ne.^ valandas darbo Rosijoi; 
darbininkai dirba laikais lyg 
velvbam laikui.

Baisi klaida likos padaryta 
Tashkent e, Turkestane, per tu
la daktaru Toroda, tęva t nio
kos vaiku, kurie sirgo dipteri- 
ja. Tėvas vietoje duoti jiems 
gyduolių kurios užmusztu gai- 
valeliHs tosios ligos, uždavė 

trneiznos per
Asztnoni vaikai tuo įnirę, o ki
ti mirtinai serga ir nėra viltie:, 
idant pakeiktu.

'Povas

jiems' klaida.

ATSAKIMAI.

, i. . »

- Tios^, ežiu yra 8. L. A. 2 
kuopos. Pirmiau pnklau.se visi

bet tylius kliOppje nesūtiUinu 
d. K. A —™ * Y ^1. *. . ~1 ■ M A J. J.

pas. Cžia ar vrn Nutikimas?

Lietuviai jn. viena kuopa,
Uit tyi|n* kumpoje nčaiitiUjinas, 
f iiręjo kuopa skilti in Avi kuo
pas. Čžla ar vrn Nutikimas?
• ' ■ ; ■ ■ • ; • < ■ i ‘ ' * t •; ' ' •

- Kiek laiko atgal, ant 
Roosevelt ulvezios, tūli kai m v-

|l • * . :Į| F ' , V

iųii kele kriksztyhas. Bhvo už- 
praszyta jauna pora in kuinus. 
Bet isz Lietuviu artimi kaimy
nai pranesze apie tai kunigui, 

• būk szie kuinai yra bedieviai, 
neeina in bažnyczia. Žinoma, 
kunigas jn nepriėmė in knmus, 
kas jiems padaro daug nesma
gumo ir iszleidu. Ar tai tas vis 
v ra daroma 
sutikimo?

vardan Lietuviu 
man atrodo, 

tai czia Lietuviu sutikimas 
Nors ir kianliszkas, bet

tik Lietnviszkas.

Kaip

toks:

Kaip kitur, taip ir czia 
pridaro visokiu 

Czia nekurto senber
niai prisiplakė prie gaspadiniu

senberniai 
szposu.

gyvena, o kiti taip trankosi 
nuo vieno burdo, ant kito, kaip

Pavyzdžiui:

V. J. K. Scranton, Pa 
Meldžiu man iszaiszkyt ar Ita
lijos karalius Humbertas yra

M

katalikas ar ne. Nesenai skai
džiau apie a|)sivodimu jojo 
dukters su Protcstonn ir buk 
ji sali yra masonai. 
sy»be? — Atsakymas:

tos niekur ncisąleisdavo, kaip 
tik in sodną. Viena karta buvo 
puikus oras, — seserys iszcjo 
pasivaiksztineti in sodną. Stai
ga pakilo viesulą rr pagrwo vi-

t 1* i S* I **«'> 1 * <4 vii zt r* 4* «*
ko daugylie Žmonių ir ąj

ris, ta.$ gana karalyste, ir.atsj 
* ■’? t < ’ Y -W7 ‘ L ja Jį

kur padėjai tris seseris kara- 
‘s?’’ Senis mato, kad jau 

: “eik ežia in 
Teip 

kambarį.

Senis
■ bus blogai, sako:ina reikia jau pasilikti kitko-' antra kambarį ir atrasi.

A a _ a a — - '

; m

rium visu mažiausiam. Tas už- j ir padaro. Tnejo in 
paėmė moša, su- ■ matokaitė katilu,

dėjo ir pradėjo tirti, pat* at-lgalv.'i
sisodo ant kėdės, pradėjo vy- j galvom, o tai buvo smakas. Pa-

Vada tyiirallu^ siisz.aų 
'pgam- 
<|ųkib-no: Ietys sujtys7tyd.sjpia)iĮ>

1 *. J ' y>.J

rado keiuri vyrai : jie įĮąpriis.že 
sau , ..v, v . ..... ,. .
napiu ir.tyitokni qajtytu tr i$z- 
k.ęĮuiVb‘ hi ^yitytty, jęsztyotr ihctyr1 
gąicziu kąfaįaic^iii.'' tIgiKi tyC- 
liavo po svieta i ant giilo prijo
ju dvara. Iriojo in vidų, nieko

111 1* .I \ 1 .M < • » « .**, j 4*>' Į l | (£1 -----  -į;XUC55^ tvarte 
prinsm. J.ie yisi keturi apsi-

i, tya-.žirgpi nuo kaiąfiąus, 1
•? i V*! i

gini 
keliavo1 hi švinta jęsztydti 
gaicziu karalaicziu.
havo po fiviota/ aĮit gaty> pnjo

nėra, tik ke|ūr| jauczį^i 
pririszĮi. 'ylių kctįujn A|į>st-
dtojp i r įxi pjovė yiėiią J^ūti, su
dėjo iii katita ir pajityd,Vi4111* 
i sz sa v ii jii jiij sry cž ii'uį ^irĮt,
dėjo in katilu ir paliko Vi 
i sz saviijii jiusrycžii^. trĮti, y 
kiti visi isžėjd iri ftittyžtyty me
džioti.
■ ,.'Vi .v • ■

- -'v f Į ~    - —T' —l  - ■ .T T- ” ~ » "» ' - ■'■"’I

balta prabilusia'barzda; jis 
sžo sžiėtya' ir.sy,J^A;;
sžerti. 8oriis neranėd vierto

blogas pinigas.
Viena musu senberni labai 
kankina ta liga, kaip katinu 
Moreziaus-Kovo menesi. Nori 
apsivesti, lenda prie szeszioli- 
kiniu (prie 16 motu mergai 
ežiu) bet pat’s to nepamislina, 
kad jis turi tris syk daugiau 
metu, kaip szesziolikines. O 
szesziolikines isz to vargszo ir
gi szposus kreczia. Pavyzdžiui: 
virsz-minetas senbernis, pradė
jo'lankyt is pas tūla t’armerkai- 
te (pas ūkininko (lukteri) iri 
Willamette, Oro. Toji jam pa- 
reiszke: “ Kad t n mist a del imi
nes per senaw ir jau žilas, kaip 
vilkus.” Nes ji, jos tas pareisz- 
kimas labai užgavo, kad esąs 
žilas. Šumane, padare; nusida
žė plaukus rudai. O dabar sa-

“Kad tamsta esi, kaip sztio* 
rudas.” 
na pridėjo:

ko:
O dar prie to jos moti- 

“ Žinai t aini sieli, 
kad asz huezia naszlo, dar su 
tamista nosiženyczia, o ka jau 
kalbėti apie

j Mano duktė yra, kaip
mano (lukteri?

> žiedas 
pinavijos, o tamsta, kaip lepsze 
su trane jes.” Musu vargszas 

ai t arAci jos, nusipirko 
Italijoniszka armonika, ir ma
no prisiraszyti prie Salaveisziu 
armijos.

Czia

isz tos
Musu

apszvieczia
Ar tai t el

itai i- 
jos karulius yra masonu o isz 
gimimo yra kataliku. Jojo pati 
ir duktė kuri nesenai isztekejo 
už Protestono, teipgi yra kata
like. Yra tai pirmutinis toks 
atsitikimas idant isž karalisz- 
kos szeimyno's Savoy, karu lai- 

, te isztekctu už Protestono.
Mrs. M. S. Wilkes Barre, Pa. 

— Prisiunskie tamista savo se
nas knygas o 
druęziąi in skūra. Teip, apda
romu visokias knygass kokios 
jos, nebūt u.
■ ! ■■■■■.< ,■ i h...... . . ■. .............................       '■ ■_

KANTIC2KOS arte giesmių knyga. 
tePĮHHtais kietai* apdarai*, preke * L 
Su geresoeia apdarai*, preke

W. D. BDCBKAUSKAS - CO., 
CITY, PA.
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“Saule” 
keliolika Lietuviu stubas. Lai
kui bėgant 
giau.

apszvies ir dau-
—Matlieko sttvogeris.

Spalio 16Baltimore, Md.
d. K. Lovonaviczius, 28 metu 
amžiaus Lietuvis, szoko nuo 
Hanover tilto jn vandeni,Hanover tilto jn vandeni, ir 
pri&igirde. Jis nusižudė del ne 
žinomu priežaseziu. Vieni pa
sakoja, kad nabaszninkas buvo 
labai susirupinos del mothros 
mirties, kuri tik dviem sau vai- 
teni pirma biivo mirus, o kiti 
szneka, kad su savo tėvu nesu
tikime gyveno. Stasys 
naviezius, senas Baltimores 
gyventojas (nabasžninko te- 

».. ' * * '

. O

* na- 
t ik ta i 

—-.ty.

tom pirma b titro mirus,

Levo*
senas

vas) yra geras1 parapijonas, 

baB^inkp bnžnye^ion, 
I

vienok kunigas nėpriome

d uobe paszventino

vomis. Priėjo prie lango, atra
do tris pajėgos stiklelius, isz- 
gere ir nnkirto visas tris gal
vas isz karto, o karalaite iszvy 
dcsF pasodino aut skilios ir ve1 
isztrauke laukan, paliko tre- 
czia da. Vol pągryžea prie se
nio pradėjo ji muszt, o senis

rado beutineįrtiięjĮiajsmakan'sn 
keturioms galvoms, teipogi at
rado keturis pajėgos stiklus, 
visus iszgere ir n u kabinos ka r 
da nukirto visas ketures gal
vas. Paskui iszvedes karalaite 
isz kambario pasodino ant sku 
ros ir sujudino virve. Kiti isz
trauke. Tolinus bus.

raži pana bekut mojanti pasakę: “Eik pas tfec»ia,1 g
tokiam ponui su dviem

I r’
kyli, žiuri ir
szlenu ir .sziaiidais. Inejo senis j noriu 1: 
in t varta, žiuri, : 
a ’ į b 4 i U,4, ■ ■ " -jauczio.. ; r 
sžp valgytu tas jam, neduoda,

ti virve isz kanapių, pasitaisė
:0eįna

; •

■ na sako 
senis su Į ponas pajus 

avė 
sako;

cit, cit, nobrazdek, 
Tas sako: “asz 

iszvesti isz czia.” 
“no nei-zvosi ma- 

; jei nori mane iszgelbeti, 
int lango stovi du stiklai;

vaistai, isz- 
szi poną su 

dviem galvom užmnszt.
teip ir padare; iszgere ir m 
kabinės 
kirto a hi

4 4

1 t

nėra ne vieno , Pana
, Eina .jis in vidų, pra- i nes

• p-- t \’<l < . . _

sėnjs, makvtį.nbri valgyt ir ne- j tenai yra pajėgos
tpri no truput i Jtylos ji muszti. | gerk, tada galėsi 

neduoda. Tada tyukoriu

jauczio

Senis'
1 H 1

pr^zo,
l

* kn kori u s 
s neap-

» uožuoli | 
i. So- 

nis norėjo i)asĮXĮri08zyt, bot ma-
1 ' L ' - sprn-'

sįketisdamąš, pagi’iobo
1 * * te ..C '’fct- t. i 1 • ’ 0, *1 <51 \ ’ « *. 1

ne iaždty ir pradėjo muszt i '' *1' ♦ j' , , ‘ I i ‘ I * A t c , | 1 . it • y . L L *H‘ ' 11 ■ v ' 111 * 'A ‘‘ . I

Tas

nuo sienos nu Kampinis namas, 10 niimu, 
ant E. Spruce St. 
nebrangiai. 
“Saules

1 1 ANT PARDAVIMO
dk a rd a

galvas ponui, paėmė 
pana, priėjo prie urvo skyles, 

o ant skuros ir sujudi-

Parsiduos 
Atsiszaukite in 

ofisą. t.f.
-r'-ęr -y “ to noValgos noveiKsns - 

C2..... " 5..-^ ’1 re., i.. i_..
bėgant Ayanpte^įo

kiiri.tyuvo sieuo^

i&i !fOi*r.
.v.l ■ 0

s žmogus su ’J'.!

Tadd k ii k ori n ft 
už (

pasodin
i

džįoti. Bevyrjąnt 
atėjo maža.< sępns žmogus bu 
balta pražilusia'barzdįi; jis ne- i 
sžo sziėtįa ir sziaįfduą jAutyžiUs 
sžerti. 8ėnis noraniM ^leUo jąū: 
czlo iriojo in ^idit ir rado be-

> ‘ k H * . ■ . H ' d

J.\, ilgos 
lgirzdbss, greit įnkiyzo in skvlc, _ ’ i * • *«a * k.J %’ V L .i :' i t -, ii *i ♦ .4 * Iv ' ► ’ A '■ 'f.. vi t.„ a, k užkalė su

Seiiis (tau žėkl, (la n žoi i n 
visąs piiM’s.
hetytL Kukorius iszvire jau i 
pusryczius ir laukia pareinant. Į 
8onis pamalęs 
vyrus, szoko isz visos sylos ir 
nusipleszes sau barzda su mėsa

įr užkalė su 
že.-i in

I

verdant pilsryežius. Senis prn- 
szo jo valgyti; jis jam inpylo 
barszcziu, indejo mėsos; senis 
kaip pradėjo valgyti, kukorius
nespėja jam pilti. Ir suode vis- Į 
ka senis; paskui kaip pradės 
muszti kukoriu prikalbinoda-

« 4
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heg'ti.

1

, atė negalėjo pa -
jau 1

paiieinanezius1
I 
f

*

erne pats bėgti. Pamate vyrai 
ir kukorius pasivijo paskui jo 
pėdu, kurios buvo kraujais ap- 
szlaksztylns isz jo barzdos, ir 
pribėgo prie nrvos, mato tenai

MERCHANTS BANKING TRUST CO, 
MAHANOY CITY, PA. 

---------$--------
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus 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. YrtĮi tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina, Dekite savo 
pinigus in szita Banką o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
------------ ----- -  ------ -.V.. ..... .. ... .....  .... . ...... ........ ........ .
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Dekite savo

---  ----- ----- r , ... JMwMrlwilM.,te|^H»i|teMi teHe-iRį* imli ill 4m» «*—.te^.H4i» •. jmi-r. «• ~Ti----  lt ir - ..-.-į. .T^-mfiTltt----- ir AjIA. — ~T MM •—...- TT . nwr-tr -L- -innimmii- wn mb • «a> -— .įįtį-j II m: lĮ-i ~ r1|lH IT ffl ii Mbn HM r lliliiri «bri1 T“W1. 'Hir . <niT  __ n-itr r -.. -•- ,- -įįįį- - r T- ir ir m įttli .iniii ntt1ijM*l Un ir"'IT' ~rr tlir I ĮĮrlIlfflliir T1F ~Hil— JlljrtlLiir~ Iinr >riinilnnii||Hr<MMlW:^n^r--‘H^uah'' IMOHMIIIII II-II"................... I ————™

e

■I

A Padėkavone
r i j **

į i »
f

lt

* I »

1 4. ■' A '

i VISI DABARTINI SZERAI PREFERR- ?ė4 ED STOCK’O PENNSYLVANIA PO
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WER & LIGHT CO. JAU PARDUOTI
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Suvirnz dvideszirnts-septini tuksi miežiai žmonų 
inve&thio savo suezedintus piningus pirkdami 

Tas yra labai užganėdini m as, nes 
parodo koki pasitikėjimo musu kostumeriai ir 
kiti žmones, turi in musu Kompanijų ir in jos 
darbininkus ir užveizdetojus. Stengsimos visom 
pajėgom idant užlaikyt szita žmonų pasitikėjimą.

Labai mumis gaila kad sziame laike jau ne
galime priimti dauginus užsakiniu del tu szeru, 
bet su noru intrauksime jnSu varda in musu 
knygas del norineziu pirkti szeru ateityje jeigu 

paiįdravimo.
■ i’

musu szerus.

ju vėl kada turėtum del
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MOTINOS
A TMINTIS

Daug metu atgal, 
asz buvau dar ka tik insiszvep- 
tgs kunigu, man teko

kuomet

vicszeti
P&5 vienu pažinstnma kleboną
miesto Ra lt i more, M d.
brtvo mane pasilęvietė^ 
ž Inez i u klausyti.

Jisai 
is z pa-

TOWrrww — .

dikiu esant ir todėl jisai
I neteko pažinti. Mano matnszo 
dažnai apie ji kalbėdavo; kuo-« 
met ji mėbdavOši, taan 
josios k lupo jaut,
liepdavo kalbėti :.
sigailek mano tėvelio voles. 
Ąinęuf” Ir teip turėdavau kar-' 
Loti bent tris kartus. Net iv da- 
jiąr asz atumonu, mari dar 
esant tuomet kokiu trijy inolii? 
iąs aszaras,

i &

Jtigailek mano tėvelio

man

szalia 
visuomet 

Dieve, pa 
vėlos.

''

■«* «R RRTWORU-II'M III IRR9li<R.*t—III 9 RH 6’*WM*».!>"Nl>lWl* *

tos, jtaii pradėjo šaukti:
— l'žszokitė; jus vaiku- 

ežiai, ir padekite man intrauk
ti szita virve. Asz jums duosiu 
pp eonta,

AfudH lenktynių is ėjome vie> 
nUa pil antru, I ’ 
nuheg^hįie. Asz

vaktįrji par|uot i motinefeV

rnto.tal antru,
* » : ' I ? •

■**•**■

SAUEB*
M R <»4llĮRilili iRhR

Apėmė Persijos Sostą.
... .. i* » '<,I|Į 

plyszo isz skausmo ir ji

r ■ ♦ ,.« 
M (■ '%* W Mill I

ereipziau 
sau pamaniau 
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ISZ L1ETUVISZKU
KAIMELIU v

vi

Septy*

•rmirė.
Ji ilgėjosi ir vylėsi, hot kuomet

«n
t

k ■

f *
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G

kunige atnefize 
cziausiaji, tių ji aprimo, 
irgi lupine t tjon buvau.

cjai S^vęn-
A?z

Tavo 
mano ir 
Rakelel

M
l 1'1I!

‘ ri 
Vj

Worcester, Mass. — 
niu metu Jonas Stankūnai 49 
;.Varnon St., iszeje* in plain pa 

sAuli, užlipo ant traukinio ir 
nuvažiavo not

motinėlė atsisuko irt
tarė sziata žodžiais:
jeigu tu kada nors sutiksi ma
no varginga, vaikeli sziame pa
saulyje, pasakyk jum, kad jo 
motina žiuri in ji diena ir nak- 

.ti,” — ir ta nakti ii mirė.
Tai buvo šuniui

kuvis
r ,c ,r. • ■. k

,*įaip bus linksma rj^aĮ)

vppįrtna uždarbi. MtaH
• zokome ant I '
dii kitu vyru sugriebė ttuulu
nuneszc žemyn, užrakino kam-

4 4

*

J1 J V* j
L

r p

k .j

į/,1

1

in Mill bur?'. 
Ten, t raukinio darlrininiBL - 
nule ji, perdąve ji i>olicijaiy 
kuri pargabeno ji nampn. Jo-, 
nukas yra prityręs keleivis, 
nes, anot jo tėvu, jis du 
nukeliavęs in Bostoną ir atgal, 
vionu-vienas.

Katrina Barkiene, J 
Ledge Ct., numirė ‘zirdiea liga 
pereita Sesztadieni, Lapkriczio 
7-ta, 1925. Ji paėjo isz Graba- 
vos k., Mariampciles 
jos, buvo gera, dora 
ko, priklauMi prie keliu

policijai,. , Į 
riedanezias per

—- j punas (asz turėjau dang vargo 1*1*1 1*** 1 • 1 * 1 1 • • •

f • * J f ilaivo bet ryžtai —
— Daug mano parapijie- ,iuapo .motinos skruostus. Bet 

iiK fnro ‘ -e zi u yra .Negrą i 
a?z pianau tu negailėsi, kuo- 

-si .

jis tarė ,
j jkį kol ji intikitiau, kad

juos mane vadintu ne ponu, bet te-
savo draugais. ' vu; jisai mane, knd toksai na-

— Negrai! — tariau — da-1 vadinimas turi inžęirti t maru)

mot klausykloje pacfary 
' , , ‘ f r t t 1 " t ' .

jisai, bariukyje ir pasakę, kad už
1 ' A r j. J " '• i ' •' 1 .1 ' 1^' ' j* ’

— ir ta nokti ji mirė.
.. ...___  . r js smūgis, te

veli, sunkus smūgis! Asz tegu- M A A M MM < a M « « A a A * A

bar man tobs patirti juju uolu-1 asmeni), bot ponas, tąi yra te
mas. Rodos iie vra labai innt- ' veli, tiek ir tiek kartu mano 

a t si vesdama 
Alsi-

jaut -; veli, tiek ir tiek 
i geroji mnta«zo 
mano in szia. hažnvezia. 
ved m i mano prie groteliu, in 
sakydavo man garsiai kalbeli 
ir vėl atkartoti 
kas maldas. .Finai 
davo akis in auk u ra tartum 
matydama pnti Vieszpati Die 
va. Kuomet asz sustodavau, 
neturėdamas ko kita maldanti, 
ponas, jinai atsikreipusi in ma
no sznibždedavo: 
ežia pat, 
žiuri tiesiog per tas duris ir 
tavo szirdi” —- ir-asz drebėjau 

x’patybos. Bet aplamai kalbant isz baimes, kad Dievas nerastu 
jie yra gori žmonos, nuolankus, manyje ko nors Jam nopatin

mas. Rodos jie yra labai 
m- .*

— Ne perdaug! jisai 
ko. Jie mėgsta giedoti, 
angelai

a t sa 
bet ir 

teip pat mėgsta, jei 
aplotai kalbama. Gerai iszauk- 
leti, jie tampa puikiais, patiki
mais Katalikais. Lygindamas 
juos su baltaisiais, asz negaliu
padaryti jokiu iszimcziu. Žino- 
ma. jie yra pavergta ra4o, dau
gelio baltųjų paniekinta, 
na i ju bijoma ir 
Kiti juos szelpia, 
pankui pajuokia juju ydas 
visai užmirszta ju

daž- 
nekoneziama. 

isztvirkina, 
ir

gerąsias

mano kndisz 
gi i n smo ig- 

an k ura

i <

Jeflersonai!
Dievas yra

J isai

- irsis.

nepatinmanyje ko nors Jam
ir. tikybiniu žvilgsniu žiūrint, kanezio. Kitu kart vol, kuomet 
geriausia modega mum mi^ijo- mudu stovėdavom priosz 
neriu darbuotei.

Teip mudu kalbėjome 
juodukus ir apie ju 
bei kitas ypatybes. Kartas nuo i

, ; zm
i bažnyczia, ji man kalbėdavo: 

apie; ‘‘ Jel'fersonai, vaikeli, žiūrėkvaikeli,

' mp^Įairt i triukšmą bnsinye nu. 
žudyti.’ Mudu r ‘ 
vienas prię kito, sziurpo kre- 

į baimes, 
virszuje 

pajutome

su si spaudome

eztami iš didžiau? ips r# i <■ v a

‘Jofforsonai, vaikeli, žiūrėk 
dvasines i in szita iszdidu Dievo Narna!

) z-Į .
narni- levu Įnirome

rystos rysziu;
žymes; kai kad net ir ju proti- nycziojo, mano valkeli, tu bu- 
nes ypatybes, kurios lieto j u 
tikvbini stovi.

Klausyklos darbas, 
teikia; paguodos, y t in

karto palygindami juju 
niu ir visuomeniniu panroeziu

žiloje bažnycziojo mudu 
sujungtu mote 
szitoje tai baž-

su

vai pakriksztintas! Tu ežia bu- 
j vai pakrikšthitas Kataliku.
• ne kitokiu, bot Kataliku; ir taiv įsu me t

toksai Į tu niekuomet nepamirszk. Jei 
' hbvo su atgailiojaneziais juo-į iru, tau užaugus
dūkais. Pasirodė, kad man te
ko ju didžiau-ia dalis. Iš tie
su, maža kitu ėjo prie manės. 
Asz dž-,augiausi ju paprastumu 

jaueziau ' iir
skausmo savo szirdvjo, klaii«v-1

• damas jd nelaimiu ir vartau.-
Viena vakaru, pabaigęs

x ■ bei nuoširdumu

vakaru, 
; klausyti paskutines 
? ries, asz 

klausvklot.
•. ges in suolus,

koki nors ne
artike Metodiftai ar Baptistai 

kalbins tave priimti ju tikėji
mą, pasakyk jiems, kad tu esi 
Katalikas, nes tiktai szita? 
vienas yra Dievo tikėjimas.

:Jf >!« : - z

e 1

Tu o.] n u.s 
greitus žingsnius ir 
laivo f npima. Staiga supratom, 
kad mudu laive važiuojamo ir 
tik vienas Dievas žino kur!

Kiek mudu priverkem tame 
kambaryje! Man szlrdis plyszo 
kai pradėjau maustyti apie sa
vo motinėlė, taja varginga, 
brangia motinėle ,ieškant ma
nės ,savo paprasto vaikelio, sa
vo vienatinio vaikelio, kurio 
niekados jau daugiau nereges.

Jis eustojo, susijudinęs, 
batais buvo teip graudingas, 
teip jausmingas, kad 
szi rdyje užuojauta; 
kari jis kalba tiesa.
tese savo pasakojimu:

— Bet tuojau viskas nuti
lo. Mudu mažiukai, 
juodukai apsikabinome viena; 
kita*, ir beverkdami užmigom 
Dianai iszauszus, mudu iszsi 
vedė isz kambarėlio ir davė 
užkasti. Tada pamatėme, 
jau plaukiam in juros.

Mudu nugabeno in 
St. Charleston ir ten prekyvio- 
teje pardavė dviem pliantato- 
riam. Ąsz dar pnmenu kai ma
no pirkėjas, priesz 
inkiszu savo pirštus in 
burna, išmanksztę visus mano 
sąnarius,

dantis

i užgirdome

Jo

mano 
žinojar 

Jis toliai]

vargingi

kad

mieste

pirksiant,
mano

isztyro mano regojL 
, klaina.

žmogus siūle ^zipnta
bet

f

-p -m

• Ii W

:.l v < *1
'į *|

4U-

lojau tik nusilenkti likimui ir 
visa nukęsti. Bet tuomet 
pamaniau, kad reikėtų aplan
kyti toji bažnyczia, kuria nin- 
no motinėlė teip mylėjo, ir tap
ti geni Kataliku, 
negalc.cziau jai

aš BALTRUVIENE 
■s

>■

Barkiene .hi

Pamatęs tamsta, 
papra szyti,kad man

Jan laikas susivaldyti jums 

apraudotos, 
vaikai,

mot inos
*-s 1 .

Mato jusu pasielgimą
Jog pasielgi ne jat negerai.
Motyn, tu juos piktini, 

Kaip reiko gyvent nemokini, 
G bus ne gerai,

J Jau justi dienok
*' i J 'parapi 

motoriš 
drau

gijų. Paliko vyra, tris sūnūs ir 
(lukteri dideliam nubudimo. 
Palaidota su apeigomis 
Kazimiero Ba žnycz io jo. 
Jono, kapinyne. Lai
rniai szioj svetainėj, szaltoj že
melėj.

— Lietuves, p. (’. 
riene, p. A. Zederiene ir R. Ma- 
tulevicziene buvo snukiai 
žeistos, kuomet ju
lis, invažiavo in medi netoli \V. 
Brookfield. Jos gryžo iš 
zabeth, N. J., ir buvo kelionėj

Žoderiene, 
labai

-ii
I 
i 
i ' įp

Stev.
Szv.

ra-
Kaip kudlaczys tavi' vaikai. 

Motinos neprivalo girtnokliaut
h’iza Kahn, v/riauses minis- 

likl at orius Per ilsis ji

ii 
i

’I
1

< sijos, 
knri< a.peme sostu po praszali- 
ninini karaliaus l’aiilavia, ku
ris svecziavosi Paryžiuje ir už

upio savo padonusir

toris ir tiktai
a s?

mirszo 
karai vsla.

savo

cziau tuosius žodžius savo szir- 
dies geibiose. Asz bueziau juos 
taros kad ir tie žmones hutu 
mane užmuszc;
jie ir durys. Bet jie 
visai prieszingai.
žiurėjo akis iszverte

ruslurno, bet 
žiurėjau in

kaip maniau
pasielgt 

Pirma jie 
paskui>

Kitaip aš 
intikti. z\s7 

turėjau daug Rebjumo surasti 
szita. bažnyczia; ji didokai per
mainyta. Bet sztai asz jau ežia.

asz nurojau i 
pagelbė

tų me i tapti ircru Kataliku, ly
giai tokiu kaip kad buvo ma
no mirusioji motinėlė; 
būdamas g'ėru Kataliku 
kuomet nors galėsiu ja matyti I
danguje. Ar tamsta, teveli J 
man pagelbesi ? 1

Suprantama, kiek galėda
mas diena po dienos mokiau ji 
ir jam aiszkinau šventąjį Ka 
taliku tikėjimą iki kol jisai ne
pasiliko tikru ir uoliu Katali-j 
kn. Kur jis dabar yra. asz neži
nau. Bet asz tvirtai tikiu, kad

Ne paleistuvaut, 
Ba tai bjauru 
Ir ne gražu.
# *!•

kiek Mergeles, jeigu esate ant krik-
Sztynu, tai gražiai apsieik i t

Funin jokiu nedarykite,
Ba paskui sarmata turi,

e >

Bu k ne

yu
an tomobi

j Re i ko in kita miestą iszdumti.

jo gyvenimas neteikia jokios 
neszloves jo motinai danguje.

Apie, tai da nesakysiu, 
Kas buvo Džerardviilej 

užtylėsiu.

Eli

visa nakti. 
valdo automobiliu, 
vargo kelionėj, ir laikinai 
silpus, neinate, kad važiuoja in 
medi. Jos randasi Szv. Vincen
to ligoninėje, Worcesteryje. 
Zederiene ir jos motina Matu- 
levicziene, pasveiks. Buknerie- 
ne, abejotina, kad pasveiks. Jei 
gu ir pasveiks, nustotu regoj i 
mo, nes akvs labai sužeistos.

— A. L.
i 

Lapkriczin
9 d. rytmetį ežia atsitiko nelai
me. Vienas automobilius inva
žiavo in labai dideli truku, ku 
ris iszstumtas isz kelio, kaip 
pasileido nesuvaldomai bėgti.

kuri 
n li
nu- i

Szenadori mama už dukrelių 
supyko,

Ant vaikino, kada ji sutiko, 
Rože per žandu su buteliu 

kaip matai, 
Net sulindo in žandu stiklai.
Jau kad boba musza tai 

negerai,
Tai del vaikino sarmata labai, 

Vaikįneli, nereikėjų pradėti, 
Su tokia dukrelia uįsideti.

O kad geuesnef, sau neranda, 
Tai aplaiko skaudu ypa per 

žandu,
<) mat Džerijos bobele 

Gyvos ktarthtas. 
Murzinos duszios, 

Nesiprausė niekados.

Lietuvos motinos, szlai jura J 
szeimvnoms pavyzdys!

K.T.V/- Laivas.
------- ---- ... .„ ■ ...----------- - Į. H--, -

PAJESZKOJIMAI.

.dpradėjo reikszh 
asz, kaip ir tyczia, 
juos nemirksedamas. Tada dvi 
didesnes mergaites nusikvato 
jo, ir visi vaikai pradėjo juok
tis. Po kiek laiko ir tėvai pra
dėjo juoktis, ir isz visu s žaliu 
pasigirdo juoku ajdai.

Asz turėjau jiems pupa4aku
ti visa ka asz žinojau apie 
v o tikėjimą.
man teko tris kartus atkalbėti 
savo maldas. Asz papasakoju 
kokiu Kudu maita pavogė ir 

,savo varginga motrinėle.
Asz ipanau

są-
Bepasakojant.

A>z 
jeszkau

St iklą kieno 
broliu Kaži ir

i
■r
bi

il:j

kl

j

!|i

I

Mare 
savo

Matjosziu Jenuszkevicziu, Ka
zys pasidavęs po pavarde Anis. 
Taipgi pajeszkau’broli Andriu 

vienos motinos

pa-

Linden, N. J, —

Vosilin, mes ’ 
kito tęvo. Visi trys paeina isz! 
Tursucžiu, Szunsku Para. Ka-1 
zys ir Andrius, 
dclphia apie

Vienas 
penktas-

P^’*
, .... u'Ž-’Tdu

szimtu penlęiusdęszinįts popkiK
--------
tariaus nuosavybe. Da'bar 
buvau belaisvis - 
Pricszintta nedrytnu, 
vi gi ėjau kur tik insake.

Kaip nuobodu man gyventi

ma,

dešimtis doleriu
pavogė

* • ’i t J « V .1 p

Asz-vo.^-husilnikiaw^ HenutH- 4ian bnvaw pttmnota’$

i? zpažin- ’ teikianti toki 
buvau beeinąs

szypsojes, girdėdama? juoduma 
nedraugiszKft 
pavadinimu 

austau —

doleriu
i s z į mu su a r t i mams

Bet, sztai pužvel-1 Greitai pakk“_ 
panmezinu i dar atsimena tas maldas

* dar viena žmogų be klūpojanti.
»ė • • . •s

v

asz
l

ar jisai
ku-

ir tapau tojo plhinjta- 
.Lj asz 
vergas, 

ir oasv-

.Jisai, matomai, mano pastebė
jo, nes krupteleje^, 
pasisuko in mane.

Beeidamas viduriniu bažnv- 
(•žios taku, jisai priklaupė ties 
didžiuoju aukuru. Priklaupi 
mn;, be abejo, jam buvo nau
jai dalykas, vienok i 
Lavų nepastebėti jo gilios 

reiškiamos 
savo 
•itsimusze in

pakilo ir

rit^s ji iszmoke jo motina ? 
į'Teta!
Jo motina iszmokino ji mels

tis. Ir ežia pat,‘tartum maž^r 
kūdikis, tatai patogus vaikinas 
atsiklaupė ir atkalbėjo 
musu,” “ 
ui

klaikoje žemeje su trimi užim
tais kitu vergu, dirbrtnezin nuo 

lig saulėleidžio.

apie v

niįke' buvogaik si irigo^, 
dies, ne$ jį tarė :

— Vargszas juodukas, 
ves ežia niekas nelies!

Po to atsitkimo, savo tikėji
mui asz neturėjau joki n tam ko. 
nybiu. Jie žmones buvo ta^n 
gana malonus.

kad mano k tėimi
šir-

ta-

gyvena Phila-
20 metu, Matjo- 

szius gyvena Cleveland© apie 
23 metusi. Jeigu kas apie juos; w • X 1 v • «

• f-'-l

*

s.
teip ir nugarmėjo. pakalnėn, 
pakeliui užvažiavęs ant dar
ban cinanezios Lietuvaites I

žino meldžiu praneszt arba te- į 
gnl pats atsiszaukia ant adr 
so.

e-1
(t93 j

Onos KruUiliutes, kuria ir už- 
musze vietoje. , .

A. a. Krutuliufe buvo tik 1(1 
metu, gyveno 18 West 11th St. 

žuvusios

O ka nuo mun’szaines pasi
geria visi, 

Blaivu mažai ten rasi. 
Jau tai niekai, 

Kur gero seni ir vaikai,
Konia kožnoje grinezioja, 
Staugė kaip vilkiny ežio ją, 

O bobeles kaip kiaules žvenge,

Labai gaila nolaiku 
jaunos mergaites.

Troko vežikas vra aresztno-
t.is. ——A.

■t!

■h!Mare Stiklakiene
1031 W. Centre St 

Slicmandoah, Pa.
. Vienok ašį Iii

1 *’ ' • „ ,jl j

rojau sunkiai dirbti, ir . geisto 
geidžiau gryžti par savo ploti
nėje. Visusvarbiausia asz nio- 
krtomet neapleidžiau savo mal
dų. Kuomet kviesdavo mane

Hisirinkimuose, 
atsakydavau

• *

I 

i |į i

! j/.

I

■

I

fanletekio lig : 
Kaip asz gailėjausi ju

saulėleidžio, 
su ju 

keistais butąis, paprastomis 
is, juju laukinėmis 

pasakomis ir ju tikejiinu. Kaip 
ten visa buvo nepanaszu in 
Baltimore! Ir kaip asz ilgėjau
si savo mylimosios motinėlės!

i\sz niekuomet daugiau jos 
nemaeziau.

Pirmutinis prietikis, 
paliete mane vergijoje, tai bu
vo ginezas apie mane. Sziemy-

Nėt ddl pracigio ausis spenge, 
O tu Džerije, Džerije, 

Tegul tave smakai prariję, 
Kas bus isz tuju vaikeliu, 

Tsz sunu ir dukrelių?
Tai vis Džerijokai,
Smarkus pijokai, 

Munszamia bobeles perimtos 
Lauke tiktai nuolatos. 

Ar kas stikleli užtrytuos. 
Kokia ten taz Bostono pa

siutėlė, 
Iszkele bimbazino veseile, 
Mat josios asilai nuo josios 

i'szrunijo, 
Tosios pasiutėlės isasiįadcjo; 

O kada susinesze su kitu, 
Susiporino antru kartu su 

kitu kvailiu.
* *

Montkarmcsia užtikau dvi 
baltplaukes, 

Dideles liežnvninkos, 
Kurios kožna aploja, 

Ant ta visai neriboja.
Jau ant ju kailiu pasirengus 

ošini n. 
Kada pribusiu gerai užduosiu. 

Jeigu liežuviu nesuvaldys, 
Trumpam laike no.ip. amalszys.

»— ->* r ■ ■■

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn Times ’ * 
apie aresztavima tūlo McGtar- 
ko ir Stepono Comoski, nuo f>3 
Grand St Jie kaltinamai ° bal
tosios vergijos” palaikyje, 
nes pas juos rasta dvį - rttergi- 
nos: Mary Cassidy, kuri

metu amžiaus, ir Adele Bur&i

Konstantas Kucziezkis, ku
rio pajeszko pusbrolis Juozas 
Kerdokas. Keli metai ari gal gy
veno I Ui nujaus valstijoj. Jisai 
paeina isz Vilniaus gubernijos. 
Kas apie ji žinotu 
tegul atsiszauke 
sz i n adreso:

• .Joseph Kordokas 
State Sanatorium

Franklyn County, 
South Mountain, Pa.

Tėvo 
, 1 ■ ir

Tikiu in Dieva Tęva.” Žino- 

bet kiekviena karta, man ji 
pataisius, jisl atkartodavo tei
singai kai mažas vaikas.

Asz negaliu pamirszti

4 4

Sveika Marija/

negalima 1 ma tai kalbėjo' $u klaidomi
manau- 

pagarbos.
akimis.

| Asz negaliu pamirszti jo 
karrzta uolumą ir1 gyva tikeji 
ma. Pabaigos maldas, jisai vp! 
atsisėdo.

Mano motina, buvo liuo- 
moteriszke, teveli,

A polo- 
sude-

knrtti
.Asz. bf-kiau ji 
Elektros szviosa 
jo toida. Tai buvo juodas kaip 
mano sutana veidai ir patsai 
vyra? isz stuomens ir liemens 
kaip Graiku dievaitis 
nas: aukotas, puikios
tięs, placziais pecziais, lengvos 
eisenos. Atrodė kokiu dvide
šimties penkių metu. Jisai bu
vo apsirėdęs elegantiškai, bet I 
padoriai.

Jisai priėjės prie mane>, sti- 
-iojo ir szypsodamasis tartum 
lauke kuomet uš prakalbėsiu.

— Mano sunau, ar tu nori 
riti išpažinties? paklausiau.

— Isz tikro, ponas isz tikro 
asz noriu eiti, bet asz 
nežinau kaip pradėti.

Jo balsafi buvo instabiai ma
lonus ir gilus. Tuomet asz, no
rėdamas praszalinti jo 
kurna, pasisveikinau 
pa.kviecziau ji in

sa motenszKe, teven, — ju 
pradėjo — ir visuomet už an- 
ezin 1 _
popiera su savo parąrzu. Ji Va- 

I dinoji savo laisvos
Asz dažnai maeziau ja, 
ežia ta popieti policijantanu, 
kuomet tie sustabdydavo ja 
^atvejo.

Ji turėdavo sunkiai dirbti — 
Hziuruodavo ir valdydavo kele
tą ofisu. Mes gyvenome Kata- 

l rzeimynoje. 
Asz pats dažnai eidavau su sa 
vo motina in darba. 
ofisai1, kuri ji valdjrlavo, buvo 
paupyje. Buvo Vasara.

Viena karta, ton szhiodama, 
ji pasiuntė mane pameszti

krepszelyje nesziojavo

laksztu
rodin*

sustabdvdavo

beveik likiszkoje Negru

Vienas

nejau
si! juo ii

zakristija.
Aš tuojau supratau, kad jisai smėlio grindims pa'barstyt. Asz 
visu pirma dar reikia pamo- i .’ ^7 
tinti kaip eiti iszpažinties ir, kaupa, 
be abejo, kitu musu szvento ti- 
lAjimo paflapczin. 
jJm ke.de ir. tares keletą

visu pirma dar reikia pa mo

Padavęs 
malo

niu žodžiu, asz jo paprasziau, 
.įftf man kiek apie save pa pa
iki

k 
šakotu.

Mano vardas, jisai tarė........ -••«■»»
• #

szvelnin baku yra Jefferaonas
Stuart. A$z esu gimė,h Baltimo- 
ręj|. miesto. Mano motina buvo 
aukšlio ūgio moteriuke, labai 
stiprį ir giliai tamsi. bu- 
r/iu josio* vienuti n i» kud įkip.

nuojau pas netoli supilta sme 
Motina pažinojo 

juodu senuką, kuris ten /labo
jo ir parake man, kad jis duo
siąs smėlio skardinėje. Asz ga
vau sipelio> nuneaziart motino 
tafc ijf pinkui nubėgau ntgal pn- 
^kaibeįi an tuo souuku.

Asz tenai suradau kita juo
duke savo metu ir mrtdu pra
dėjome žaiąti, Upeje gnl inka
ro ftovejo koletas laivu. Vta

rikfolbeti
Asz te

grin to lomi

kurie

na, kuriai asz tapau parduotas 
buvo puriau Metodistai, pu
siau Baptistai. Mat, tėvas bu-
vo: Metodistas, motina gi Bap
tisto. Jie karštai ginezydavo- 
si -tarpu saves, kuris padarys 
mane savo tikėjimo. Juodu 
kartodavo daug pavyzdžiu isz 
Biblijos. Didesnieji vaikai juo- 
kesfr,-bet nesieme ne vienos pu 
sefi. Asz, tikrai pasakius, bu
vau drąsus juodukas, 
kišu kad tik ginezas 

jėsžkojan

ir lau- 
kiek nu-

prorimtu; josžkojau tik 
gos, nefe mano motinėlės žo
džiai skambėjo mano ausyse.

Pagaliau pasitaiko laukia
moji proga. Sukaupęs visas 
savo jėgas, basomis kojomis, 
rankomis; ingrustomis in savo 
trumpu kelinaieziu kiszonins, 
asz prabilau:

— Metodistai ir Baptistai

likasj Dabar 
vtanątinta, tikras Dievo tikėji
mas. į

Mirti pabaigus ir dar jiems 
neataigavus isz savo atehejimo, 
asz pamaniau, kad l>ua geriau 
atkartojus, nes pirma karia ro-

r netiko. A&z esu Kąta- 
žiuote. Tai yra

— “The 
pranesza

dalyvauti ju
asz teip tvirtai

kad jie toliau ne nemo‘‘ne”, 
gindavo. Matai, teveli, tai bu
vo mano motinėlės žodžiai! Ji 
juos indiege man

ar jis pats 
greitai ant 

(t.93
f?

>
paUiĮpr^e,

ip ązirdi, ir 
ne

vi s gi
nors aš, ne viena dalykėli 
žinojau apie Katalikus, 
buvau tikras, kad josios buvo 
tieea; visa gi kita — netiesa. 
Tad asz ir laikiausi savo moti
nėlės patiiokinirnu. Cžauge^,

ve savo antraszo, bet turi 19

lis (gal Burduliute), 15 m&Įb

Ta$ asz ir laikiausi savo moti'

asz p radę jau draugauti ui vie
na patogia mergina. Bet ji bu
vo tokia karszta Baptiste, kad 
asz su ja ir atsifvėikinau. Asz 

Kataliko; 
vieno r1

f

♦

liubsas.

niekad nemaeziau 
niekad negirdėjau nors 
arti gyvenanezio. Buvau dar. 
bininkas žmogus savo visa gy* 
venįma ir visados vargingas.

nC rp

Po karo asz tapau
Tad nuvykęs in viena uostoli 
asz insiprasziau darbo su tiks
lu užsidirbti kelionei in Balti
more ir surasti savo motina. Sa 
vaito atgal a&z ežia atvykau, 
teveli! Asz tuojau 
ieškot i savo mot im 
ir ežia jo balsas1 nutruko,' 
krutino suvirpėjo -- 
persimaino. Asz negalėjau, nie
ko surasti kaip asz kad atmi- 

' 6 - 1 k ‘

pradėjau 
bet...

ir 
viskas

nian: no, uoste, ne gatvėse, po
užkampiuose; Taczinu nsz su-

* ■ •. > . 1 < ' l 1, .

radatr viena sena moteriške 
kuri in mano klausima^ blrisi.
mino mano vargia. Ji paėmė

•C CAPITAL ,STOCK $125,000.00 > 
> SURPLUS IH UNDIVIDED J 
J PROFITS $623,358.02 }

iMOIiii*»ii IMI

amžiaus, nuo 96 Stagg St 
atiduota nepilnamecziu globos 
draugijai. • '

Prie progos reikia pastebėti, 
kad .tėvai, kurie pavelija duk
terims vėlai naktimis vaikš- 
czioti, ir nežino su kuo dukte
rys draugauja, vėliau gal pa? 
ju$Į kad ju dukterys draugai 
ja su kokias “baltosios vergi
jos palaikytojais, kuriu sžioje 
apylinke b' regis, yra nemažai. 
Tėvai turėtu leisti dukįerta

/<

' I 
iįį
i
I
i

I
I
I

1

I

regis1, yra nemažai* ■I

tįprį ir giliai tamsi. Ąsz bu- 
■ '**!*•' • . • i • • « v«« i

Mępo tęvas mirė ropu dar krt-
< •.

. ’i iillj jt n < (irf i, -

t

na* žmogus pradėjo atriszinetJ 
nuo laivo virves. Tai buvo bal
tasis, žemos kąktos, įr piktos 
p H <J J. m JM trM A 4 « a n. ax. K ’

wzviuzHqs xiwgw- Mus puma- 
.‘k I

I .

dog noidzmukiau gana gar-
aini. Tad: tvirtai paremiau žę 
me savo kojas ir bene rėkdą -
i W a tkartojau mano motino -
leą žodžiui. Ir tikrai asz atjau-

įdurto uį abiėju ranku; H
• 'i

žvelgusi in akis, tarot Ardaįi
tu, .Teffemonas Sttiart ? Tuf 
Teip, tikrai, lurzžpamenu tavo

> " r*. _ . -1 i. . 1 _ _ L '

vargšė motinėlė. Kada ji nė-
gtdeflu wWi, įjoa sxtadis

-■ ’ • <■.; :

» - * ■ ........... 1 - '* «

i c

.ilk

, Mokume U.cziu procentą ant If 
r,Rudėtu pūngu. I*i'ocontu pride- c; 
J d am prie jusu pipiru 1 Sausio C 
)' ir 1 Liepos. Mes norim kad ir ę 
1 jus turėtumėt reikalą su musu C 
[’ bunka nepaisant ar maėas nr > 
• didelis, <

prie Liotuviszku mokyklų ir
organizacijų. —^V.
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W. TRA8KAU8KA8
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABOIttUS MAHANOY CITY

li. BALL, l^ezĮde^tas
‘ G. W. BARLOW, VlccbPm 

j. E. FERGUSON, Ras.
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Raibti Springfikiu viena 
mvrgiea, 

Pasodino in’ koza tūla fvieii, 
l’ž apdovanpjima jai do

vaneles,
Gyvosios lolijele;-s

♦

Dievs žino, kas ezion tolinus

Laidoja kunus.’ftntneįroliu. Pasamdo

K. RĖKLAITIS
■ ■. > J ,r

■ — --------------------—- J f

Lakioja nūaiiroHus pagal 
naujausiu mada tr mokslu.

Prieiname prekes. •
, ■ ... .r

516 W, 3PRUCE StR..
MAHANOY CITY, PA.
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I urs, 
Jeigu morgiros isz miego 

pabus.
Proto mažai tūri, 

O ant vaikinu vis žiuri, 
Bet jeigu busit davadnos,

ne

Tai jus gąnjyę peapdovanos,

Ii

V*aikinęlįai mylės, 
Niekad neapleis,Niekad neapleis 

Apsives, 
fcwyio?.
Apsives,

ii i «i.

automobilius' del Ikidotuviu, kvškae;- 
tipivu vvseliju, ]Mi*ivažinėjimo iv tit. 
62Q W. C«Mr* Si. Mahsney City.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOBIUS

MILL * PATTERSON ST3;» 
ST. CLAIM, PA,

'""Yry

Z

ii' laidoja mirusius 
imt visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo paprasceiaumu iki 
niMtau. Parsatodo aulomobUina del 
luidotuvlu, vonelfa, krikssetynid '"-k 
kitiems pa si vn minėjimam s.

Bell Telefonai 13T1MC.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.

11

v m

SAULH

minksztas 
sugryžti 

traikos pasi-

— Tiojie, kurie iszvažiavo 
ui vitEZtutines ir 
anglekasyklas mano 
tuojau kada s
baigt.. Rašydami namo drau
gams savo, sako buk mokes
čiai labai maži ir vos užtenka 
ant pragyvenimo. Geriausia 
gyventi kietųjų anglių nplinki- 
nosin kur žmogus uždirba go- 
rjd, turi prieteliu ir padėjimas 
'Ta daug reresnis nes minksz- 

aplinkinesin 
neszva

roi, isztvirkime ir be joki 
kejimi^zko užauklejimo

tvosią kasikiu
žmonya gvvena labai

o t)-

— Pracjta Ketverga apie 10 
valanda vakare, užsidegė 
Shenandoah Lumber Co., teqi 
E. Penn ir Bower ulyeziu, o 
kad taji vakara buvo smarkus 
vejas liepsna greitai prasipla
tino ir reikėjo szaukti ugnia- 

isz Mahanojaus, Gi
Frack-

• • 9 w . r * -H ... —. «r r . - f - e,,...- ♦ ♦ ’
Nereikia..

vakare
Vaizdelis isz dabartinio darbi

PALIKIMAI
JUNGTINĖSE

VALSTYBĖSE
4

“Dėdės Šamo“ Aktorkos Kurios Losz Perstatymus, t 4
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Uncle Sam’o Follies.
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Szia žiema Wash ingio n

t

I ninku gyvenimo Amerikoje.

Antanas Bėdulis eina gatv; 
lotai 
žingsniais ir vis apsidairo, ap
žvelgia kiekviena apsmilkusi 
narna, pažiūri per apmusijusi, 
apdulkėjusi langa... Bet kiek
viename jo pažvelgime galima 
pastebėt i 
troszkima, troszkima, kuriamo 
atspindi jo visas noras gyventi.

Jis ilgai, ilgai žiuri in tuos 
susmilkusius, su tampiais lan
gais senus namus ir klauso, 
kaip ten juose nemaloniai ūžia, 
trata, dunda geležiniai ratai. 
Jis taipgi mato per tuos ap
smilkusius langus, kaip ten vi
duje trasia, bėgioja nuogomis 
krūtinėmis jo draugai-darbi- 
ninkai. Insižinrejes jis masto, 
maisto savo paprastas mintis — 
apie darbu, kurio jis sziandie 
neturi. Jis jau nori eiti ir saky
ti: “Susimylėkite, duokite ir 
man dirbti. Dirbsiu kuo-sun- 
kiausia darba ir tik už inais-

Bot jam nepabaigus, pri- 
, durda

mas kieta lazda in paszone, su
szuko:

— T’raukis nuo tako, tavos 
czia nereikia.

Bėdulis mandagiai nusilenkė 
priesz “tvarkadari,” bet dva
sioje neszinas daugybe keiks
mu eina toliau, žengdamas su
vargusiais, sunkiais žings
niais, slegiamas alkio bei szal- 
czio, kol vėl prieina panaszu 
apsmilkusi narna. Pakelia akis 
augsztyn ir žiuri atsidėjęs. .Jo 
veidą tuo tarpu apszvieczia lyg 

linksmybes žiburėlis.
stovi iszkaba: 

Reikalaujame darbininku...

Jo kūnas permaino savo su
vargusia iszvaizda. Iszkarto 
tampa jaunesniu, linksmes
niu... Praveria nedrąsiai duris 
ir, inejes vidun, žiuri nedrąsiai 
in akis prieszais ji stovineziam 
pikto veido užvaizdai, kuris 
nieko nelaukęs, 
riai pažiūrėjęs, tarė:

Nereikia, nereikia... Tu esi 
persilpnas ta darba atlikti. 
Mums reikia sveiko, drūto vv- 
ro. Isz tavęs maža naudos. Ne
reikia...

— Buk toks geras, pone, pa
sigailėk... jau neturiu ka val
gyti... leisk man dirbti...

;-t~ Nesiskunsk... eik sau, ne
reikia !

Vėl jis eina prie kito pana- 
szaus susmilkusio namo ir kar
toja taip pat: 
asz alkanas.

Su lyg i n va iriu valstybių 
.Jungtinėse Valstybėse insta- 
tymu, yra parupinimas kaip 
padalinti žmogaus palikimą po 

Jei žmogus nepasi
tenkina tuo parupinimu, gali 
pats palikti testaments, jei su
tiks su visais testamentu insta- 
tymu reikalavimais. Svarbu, 
kad kiekvienas žinotu ka in- 

jei tests-

v ra
gesins isz Mahanojaus, 
rardvilles, Gilbertono, 
vilios ir kitur. Po keliu valan
dų sunkaus darbo pasiseko su
valdyti liepsna, bet negrei- 
eziau pakol padare hiades 
150,000 doleriu. Kelios 
hauzes fudege ir vienas arklys 

du Mahanojaus ugniagesiai 
Liepsna buvo 

aiszkei matyta per kalnu*- Ma- 
hanojui. Jeigu vejas butu va
rės liepsna in kita szona mies
to. tai butu pusiau iszdegias. 
bot ant gilukio vejas pute in 
lankus. Keturesdeszimts metu 
atgal, ta naczia diena, NoVem 
bėrio 12, 1883 mote, Szenado- 
rije kilo baisi ugnis kuri iszde- 
ginn konia puse miesto, kuria 
pamena senesni gyventojai.

Į o <
I , , 1buvo sužeisti.

Nauja bnlivardo szviesa 
kuria užveda ant Centre nlv- 
ežios dabar bus pratensta lyg 
600 .skvero o ne lyg Catawisos 
ulyezios kaip isz pradžių buvo 
manoma. Mat, musiszkiai užsi
spyrė idant miestas szviesa už
vestu ten, kur daugiausia gy
vena “polenderiu” nes ir jieji 
moka taksas kaip ir kiti. Gerai 
padaro, nes taip turi būti.

n- ) -IPirmo vordo ugnagesiu j 
kurios

I jeiuviu,
kompanijų No. 5, prie 
priguli daugiausia

i

turėjo savo susirinkimą praei į drauge su
ta Petnyczia, ant kurio nutar
ta laikyti dideli balių Thanks
giving diena, Ketverge 26 No- 
vemberio. Traukimas $175.00 
aukse bus laikomas ta vakaru. 
Barbens Juozas Ancereviezius 
likos iszrinktas trustitm. Musu 
ugnagesiai auga sparėžiai ir 
neužilgio statys savo narna. 
Nauju sąnariu 
kožno susirinkimo ir kaip ro
dos neužilgio “musu” 
siu kompanija bus viena isz di
džiausiu mieste. Ateikite ant 
baliaus Thanksgiving diena ir 

kareivius kurie 
kovoje su liepsna ir apsergsti 
jusu nameli laike nelaimes.

— Seri'doje bus szliubas p. 
Juodeszkiute.s su p. Kiniauckn.

— Ashlande Ott 
bine nuszove savo 
smert kad zulino su kitu ir ap
gaudinėjo savo vyra per metus 
laiko. Po fam pats sau paleido 
szuvi, kuris nutrauki? jam puse 
žando ir liežuvi. Randasi ligon- 
buteje ir kaip rodos i-z žaidu- 
liu ne iszsigydins.

sa v o 
pribuna ant

ugnage-

suazelpkite

O StHK’k- 
paczia ant

Ant. J. Sakalauskas
UETUVISZKAS craborius 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi kreko.
laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada.

automobilius

del Jeigu pirksi te POMNINKA tai i

Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams. \

Parduodu visokius paminkius, dido- 
Has ir mažius už piginusia preke, to- 

lt. t » *A « r v vw r vr a a • I
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju- [ 
mts pkriau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK U2 00c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muso 

stebuklingu Žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
Žmogui reiezkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mą apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai Jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valstžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio n e mali
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porazalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c, tai gausi 
valstžoliu nuo bile vienos vLrszuj pa
išinėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užimaausyse, nuomarą, 
ezirdiea liga, tai atsiunsk 85c ir gausi

patrukimo,

roam gausius vaistus, taip vadinamus 
'‘Nervu Preparatas." Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas tlibega tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZŪKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport, N.Y.

ant
ve r-

i 
žingsniuodamas rotais jo mirties.

didžiu-didžiausia statymas parūpina, 
men t n nėra.

Darvinas 
klauso a<nt 
testamentas

testamento
v ai s t y b e s kur i oje 
padaromas.

prt-

Pa

e bus rodomas teatras užvardvtas 4 4

Merginos yra visos darbininkes turinczio.s užsiėmimus valdiszkosia kaneolarijosia. Paveiks- 
“ Dėdės Šamo” dukreles?

prastai, bile vyras ar moteris (i omeny galima mirti bile vie.- 
gali testamenta daryti. ■ 
tas iszimcziu tam instatvmui 
randasi kiekvienoj 
Pavyzdžiui, nepilname!is

1 r- j •Kele- no testamente pažymėto, ir tu
ri stengti, kad jiems palikimai 

valstybei, butu aprūpinti.
ar | 

beprotis negali testamento da-Į
ly ti. Daugumoje valstybių vy-| kitas

las perstoto pirma bandymo loszimo. Ar jums patinka

testamento dalytojas nepanai
kina ankszcziau daryto
niento. Reikia jeszkoti ar neat- j palikti užlaikymui kitu ranko- 
siranda toks testamentas, ar-

i Im kad to t esi amoni o <
nimai sutinka su vėliau darytu i met negali tenstis, paprastai

szimt dienu prie.sz testamento 
testą- darytojo mirti. Jei pinigai yra

so, tašai užlaikymas turi pasi-

L

.Nutarus testamento 
klausymas,

r-lldeti, ’ 
tai forma.

aprūpi- ■ baigti aprybotu laiku, v i.šuo

ras ir moteris leidžiami pasi-1 Dauguma testamentu yra rasz- 
rinkti ka testamentas sako a»‘- tu daromi, ant kuriu pasiraszo 
lx n i lt Ir ii i i •% f f r «a 4 < r ♦-» a n n / I a 1 4 i i ’ . i . .... a i . I I . . Z1 .

testamentu. Kad panaikinus tas laikas aprobuojamas iki

Viktoris Bodai, 40 motu 
nuėjės rinkti anglių prie kalno 

i .Fonu ir 
Jerniszkeis, likos 
per nuslinkima kalno arti kelio 
vodanezio ant kapiniu. Jenisz- 
kei broliai vos iszsisaugojo pa 
naszios nelaimes, bot greitai 
iszszoko isz skyles paneszdami 
mažus žaidulius. Po keliu va
landų sunkaus darbo lavonas 
Bedalo likos surastas.

Edvardu 
užgriautas

bet

i

Frackville, Pa. — Daugelis 
vaiku czionais serga isz prie
žasties staigios permainos oro. 
Vinco Stadkevicziaus, 11 metu 
sūnelis serga
plaucziu kaino szesziu 
sūnelis Kazimiero

ant uždegimo 
metu 

Kirolevi - 
ezians serga gerkles liga

Atejnanti meta Lehigh 
avė., bus iszpvlta konkretu ir 
bus viena isz puikiausiu uly
eziu ir vaistiniu plentu vedan
ti in Pottsville. A’isi elektriki- 
nei drūtai bus perneszti ant už
pakalines ulyczaites.

Tamaqua, Pa. — PA t i Kazi
miero Arono, gyvenanezio ant

ba imti ka instatymas duotu testamento darytojai ir liūdi
t rud n \ A 4 A 1 /A l k « A 4 t 1 \ /A I % rk 1 I . _ ’ . I * 1 > A .... £*..****.•. ,~jei testamento neimtu. Vėl, jei ninkai.

szymo būdas, liudininku skait- 
ius, ir aplinkybes kuriose turi

vaikas kuomet t estą-
Raszto forma, pa si ra-

ta.” 
siartino policistas ir

tvarkadari,

sunkiais

kokis
Priesz jo akis 
4 4

iszvaizda. 
jaunesniu

f t

J
ruseziai-žiau-

gema,
mentas jau padarytas, noku-|liu

pasiraszyti, keieziasi invairioriose valstybėse turi pilna tei
se,
m cm to.

Yra labai daug formaliu da- 
Ivku atlikti. Pirmiausiai reikia 
sužinoti kaip pinigai ir nuosa
vybes bus paliktos. Nora ga
lima aprūpinti netikėtu atsiti
kimu ateity, bet apsisvarstės, 
testamento darytojas turi ture-

taip kaip kad nebūtu lesta- įso valstvbese. Svarbu žinoti, 
kad jei vienas isz tu reikalavi
mu nėra iszpildyta, testamen
tas nebus geras. Yra atsitikimu 
kur laiszkai
skaitomi testa me n t a i s.

ar sakyti žodžiai 
Bet 

saugiausias būdas, nepasitikė
ti toms iszirntims.

Kartais buna’ keblumu

nuo 
vyro, palikdama paskui 

knrii 
jau

natų ias 4 metu.

r Pfa-

Oakland ulyezios, pabėgo 
savo 
savo penkis vaikus isz 
vvriauses turi motu o

Priesz apsive 
dima Aroniene gyveno Blino- 
jni, ir kur badai iszsibastino. 
Polieij(‘ jieszko josios.

Jeigu kada busite
makveje, tai užejkito pas Kem 
znra, o jisai priims jus priete 
liszkai savo hotelije. Yra tai 
sztant tautietis ir 
žmogus. Salimas 
No. 300 E. Broad St.

Y ra 
gero budo
randasi po

SUSIRUPINIAS.

Sudžia: — Na, tai prisipaži
nai, jog apvogtai drabužini 
k romą ?

— Teip, ponas sūdžiau — 
prisipažinsiu...

— Man labai nava Ina, jog 
tu pinigu isz stalcziaus no pa
ėmei?

— Tegul man ponas sudžia 
apie tai ne primena, asz gata
vas sau gala pasidaryti, no to
ki dalyka dovanoti.

ANT PARDAVIMO.

Didelis koturiu florin plytų 
namas, kuriame randasi kote
lis 35 rūmais ir ręsta n racija. 
Vidury miesto Tamaqua, Pa, 
prie kampo. Persiduos tik na
mas arba su bizniu, kaip kas 
nori. Atsiszaukite in “Saules” 
arba ant adreso:

A West Broad St., 
Tamaqua, Pa.

1l Saules

(4t.)
ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
miesto. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avo.

(t.f.) Mahanoy City, Pa.

i i

i,

“oa-
už kuri jau

Susimylėkite, 
Bet ir vėl lieka 

pavarytas tuo paežiu žodžiu — 
nereikia. ”
Bėdulis nusiminęs sėdi 

vo” kambaryje,
antras menuo buvo nemokėta 
ir pilnas liūdnumo mansio. Pro 
ausis bėga, lekia szvilpdami jo 
paties mineziu žodžiai: “Tu 
nereikalingai, tau metas pa
baigti gyvcnimru, tau sziame 
placziame pasaulyje, pilname 
turtu, saldybių, 
sios vieteles.”

Tie szauksmai 
gimsta kiti.
szia jo veidą szviosesniais spin
duliais ir iszsiveržia isz jo 
burnos žodžiai:

— Malonus gyvenimas, bet 
kodėl asz nereikalingas?

Taip besvajojant prasivėrė 
durys ir pasirodo tarpduryje 
szeimininke.

— Na, ka... dar negavai dar-

žodžiai:

nėra mažiau-

pranyksta, 
Pastarieji papuo-

bo'!
Bėdulio veridas pasipuosze 

kūdikiškomis aszaromis ir 
iszsiveržo liūdnas, nedrąsus, 
praszantis balsas.

— Nevaryk manės... Gal ry
toj, gal poryt gausiu darbo... 
apmokėsiu.

—— Ne! —
szoimbiinke,
daviau ki'tam. Tavos nereikia... 
eik, nereikia.

Tu žodžiu beklausydamas 
Bėdulis persimaino ir palieka

aszaromis

ruseziai atkirto
— kambarį ati-

pirmaji testamento reikia arba dvideszimts vienu metu.
I

\ ra dar iri palikt kam tik norima. Taipgi 
leidžiama iszsirinkli eksekiu- 

' toriu. Jei eksekintoriaus nein- 
Pravartu, atkreipti dome invardinama

sudeginti, arba atszauk*.i ant ■ 
rome testamento.
kitu budu priimtu kitoje vaK 
t v bose.

avo nuosavybe leidžiama

ir jei testamentas
nekuriuos žmogaus galės apri nepadaroma, instatymas lei- 

testamenta. 1 džia paskirti asmeni paprastaikavimus darant
Valstybe ir Jungtines \’alsty- ( 
bes uždeda taksus ant ųuosa- ;i

artimiausia gimine.
Visuose atsitikimuose reikia

vybes testamentu ingy tos. Isz- ! žinoti instatymas tuose daly-
** j 0

imtis testamente paliekant pi- kuone, nežiūrint ar daug tun
. .  1 .* 1 _ _ . 1 . * __ 1 — 1. .1 ' V VA *x I » n I l I' < -VVA X ZA II Anigus tikybiniems arba labda
rybės tikslams daugely vals
tybių nepriimtina, nebent, tes
tamentas iszpildomas

! mc ko palikt ar maža. Geras 
advokatas ar Legates Pagelbos 
Draugija tame reikale gali su- 

trisde teikti tiksliu informacijų.

Kliubas “Jaunu“ Seniu Kurie Tikisi Sulaukti Szimta Metu. I k ran ta ir jau mane rasti joje 
p ■ • ............................
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Szimt iniu

VHOtftWOl

'xy i

Newarke susitvėrė kliubas “Szimtiniu” in kuri nepriima jaunesniu sąnariu kaip 75 
metu. Kliubo tikslas yra idant visi sąnariai susilauktu po szimta 

jauni4 4 ! * ’

i i * 1

metu.
senukai linksminasi kaip ir jaunieji. Paveikslas paroda juos perstatant

Ant susirinkimo 
jazz” or-4 4 *

kestra. Kliubas lyg sziam laikui turi 62 sąnarius visokiu tautu ir iszpažinimu.

liūdnesnių 
ant jo 

veido pasirodo permatomas 
dvasios keiksmas, kuri,

bet nuolat kartojo: 
Prakeik ta s, p r ak e i k ta s

dar vargingesnių, 
negu pirma buvo. Pikm

nors
slaptai
“Prakeik ta s*, p ra K o i k ta s m a - 
no likimas ir jus prakeikti, ku
rie isznaudoje, iszcziulpe mano 

iszstnmete gatvėn,pajėgus, 
kaipo jums nereikalinga atma
ta ir nuolat kartojato 
bar jau nereikia...

“da- 
” Ir taip 

dvasioje keikdamas, apleidžia 
ta narna.

— Novarv k 
szalsiu...

— Eik sau, nereikia.
Bėdulis apsisupa

manos, asz su-

savo api- 
ir eida-ply sz tįsi a is lįa i Ii nia is 

mas 
mausto: — “Asz nereikalin
gas,.. niekam nereikalingas... 
Visi sako — nereikia..

Vėl jis eina nusiminęs pa- 
ežiomis tamsiausiomis gatvė
mis. Prieina smukle ir pamato 
parasza: “Užkandis dykhi.”

Jis nedrąsiai peržengia 
smukles slenksti, pažiūri bai
liai iri smuklininku ir priėjės 
paima duonos szmoteli. Bot 
smuklininkas tuoj užrinka:

i gabi. Jau pasikėsino szokti. jr 
isuszuko:

-- Priimkit jus, 
bangos, mane...

sza lt orios
4

Bet ežia iszgirdo jo žodžius 
policistas ir pasiskubino sulai
kyti, tardamas: . .

Kvaily, nereikia skandy-
lis.

Bėdulis iszsiveržo isz poli- 
eisto ranku ir szoko upėn? 
szis spėjo nutverei už szvąrko 

l [ir vėl iszvilko ant kranto, bet 
jau visa perszlapusi.

Policijas dar ūždavo kelis 
skaudžius ypus ir pastūmėjęs 
paleido, bot jau nieko neatsa
ko, tiktai, netekes vieko, par
griuvo ant žemes, o isz akiu ėjo 
visoki nuliudimo spinduliai isz 
kuriu susidaro vienas didelis 
ji apsupantis “nerėkia.”

Policistas prisiartinęs dar 
paspyrė koja, bet pamatęs, kad
jis nejuda, sušvilpė duoda
mas ženklą, kad daugiau kas 
priimtu pagialbon. Tuo tarpu 
atbėgo kitas uždusęs pnlicis- 
tas ir klausia:

— Gal daktaro reikia?
nieko, o nieko

i,

- Eik sau, 
nereikia... Tik reikia ji isz ežia 
atimti, nes negražu... Czia žmo
nes vaikszczioja. Nereikia jo 
ežia...vyriszki, maloniai kalbėjosi ir 

gal vol dare prižadus, kuriais 
kita syk buvo ji suriszusi ir in -1 
painiojusi in meiles pinkles. 
Bet dabar jau jis netikėjo. Tik
tai jam skaudėjo szirdi ir vars
to apsivilimo jausmai.

Bėdulis ėjo tolyn gatvėmis, 
patsai nežinodamas kur, t a ry

reikia!
— Argi tamsta manes nepa

žinsi i ?
— Eik sau, nepažinsiu. Ne

reikia man tokiu.
Bando dar teisintis Bėdulis 

ir prirodineti, kiek sykiu jis 
v ra czia buvęs 
praleidęs, bet 
neklausydamas visu jo priro-1 turn jeszkojo vietos, kur gali- 
dinejimu, sueziumpa už pecziu ma butu sutikti szalta gyveni

ANT PARDAVIMO.

ir kiek pinigu 
smuklininkas,

Koletą farmu, geram padėji
me. Atsiszaukite pas (94

ir iszmeta laukan...
(’zin vol neapsakomas pik

tumas drasko Bėdulio krutino, 
jis, rodos, iszdaužytu visus 
smpkles langus už toki pasiel
gimą to, pas kuri nemaža už
darbio yra praleidęs. Bot, ap- 
malszines savo piktumą, eina

pro duris liūdnai sau tolyn ir sutinka kadaisig\J)uY u -
4 i

I
šia ja savo sužieduotine, priesz 
kuria,. i
d žia tigsmingai prat arirt cj

— Maryte!

nusiima kopttyo ir

Užkandis dykai, 
nedrąsiai

’’i

. < ■

Eik sau, driskiau, asz ta
vos nepažystu. Man tavęs ne
reikia...

Czia vėl suspaudė jam szir-

! mn butu sutikti szalta gyveni 
mo pabaiga... Bet atsiminęs, 
kad miesto itistaigoje galima 
gauti dovanai pavalgyti ir 
pernakvoti^ Bėdulis skubiai 
ėjo linkui miesto instaigos. Vos 
tik jis prisiartino prie durti ir 
tu namu užveizdotojo, kaip V(*l 
iszgirdo taip pat:

— Pervolni atėjai, nėra vie
tos... nereikia:

— Bėdulis, vargo nuoilsio |r 
neramumo suspaustas, Rhgriė- 
žo dantimis ir suszuko: ’ ?

—- Užmušk mano!
Bot szis, szaltai nusiszv’p«p- 

jes, uždarydamas duris, prath- 
re:

Chas S. Parmley,
Real Estate Agent,

17 S. Catawissa St.,.
Mahanoy City, Pa.

. ■_ - .. . . - .----------------------------- ..------------------

PARSIDUODA.

Bizniavus namas ant kampi
nio toto P'raokriHe, Pa. Teipgi 
garadžius del trijų automobi
liu. Persiduos su grosorih biz
niu arba ir be biznio. Atsiszau- 
kite in “Saules” ofisą.
........ .. ........ ... ...... . —....
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TIRUOSE BIOZIU MEDUS.

— Lauk, valkata! Tavęs no- 
reikia... Tu neturi pinigu...,ne

d i lyg koki kiecziausi geleži
niai spaustuvai. Tiek prižadu, 
tiek meiles, tiek jausmu iszde- 
ta, dabar nepažysta ir sako — 
nereikia. Kol jis taip manste, 
jo sužieduotine, susitikus kita

— Nereikia užmuszti, pats 
užsimuszi...

Didžiausiame piktume, di
džiausiame sumiszimc Bėdulis 
bego, nežinodamas nei kur be- Į 
ga, bet staiga atsidūrė in upes

Apsisaugokite nuo szalcziu, 
vartokite modu. Penkių svaru 
viedrukas už $1.65. Du viedni- 
kai $3.20. Keturi viodrukai 
$5.50 Teipgi visokiu karveliu, 
balandžiu, medžiokles szunu ir 
del namu apsaugojimo par
duodu pigiai. . . (t.tfe

P. D. Andrekus, <* 
Box 107 Pentwater, Mich.
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