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ISZ AMERIKOS

Kada kuni-

KUNIGAS ISZGIALBEJO 
MOTERE ISZ DEGANCZIO 

NAMO.
Philadelphia. — 

gas Nall, prabaszezius Szv. Kū
dikio katalikiszkos parapijos 
radosi ba žnyežioje, iszgirdo 
klykiant baisa moteres. Iszbe- 
gias laukan paregėjo durnus 
verženezius isz artymo namo 
in kuri inbego ir rado apimta 
nno durnu Mrs. George Trice ir 
josios dukteria, kuri stengėsi 
motina isztraukti laukan, bet 
duktė neturėjo pajėgu ir pati 
vos galėjo pastoti ant kojų. 
Kunigas Na 11 isz t rauke mot e re 
laukan o duktė pati iszbego. 
Ugnis sunaikino pirmutini Ir 
antra laipsni pakol atvažiavo 
ugnagesiai. Jeigu kunigas ne
būtu iszneszias mot ere, tai bu- 
tp sudegus drauge su dukteria.
MALDA SUGRAŽINO

JAM BALSA.
New York. — Channcev Ol

cott, gerai žinomas daininin
kas, staigai apsirgo laike kon
certo laikyto Ann 
Mich., pripažysta,
per galybių maldos likos iszgy 
dytrts. “Net mano daktaras 
pripažino, jog mano iszgydy- 

‘ nes

INDI JONAS PALAIDOJO 
GYVA KŪDIKI SU

MIRUSIA MOTINA.
Pueblo, Colo. - Plat May, 

Indijonas sztamo Ule, kurįs už
kasė savo gyva kūdiki tam pa 
ežiam grabe su mirusia moti 
na likos pa leistas ant liuosybes 
per suda. ''Hll • • •Pagal pa pratimą tuja Indi- 
jonu, tai jeigu motina pagimdo 
kudiki ir po pagimdymui tuoj 
mirszta, tai ir užgimusi kudiki 
su jaja palaidoja. Bot nebuvo 
liudininku idant prislėgtu ar 
kūdikis buvo tada-gyvu ar ne 
ir todėl >udas Indijona palei
do.
PASEKMINGAS DERLIUS.

PagalWashington, D. C.
apskaityma ukystes departa
mento tai ant svieto sz.iuos-met 
derlius yra labai pasekmingas, 
nes surinks 300 milijonu bu- 
szeliu daugiau javu no kaip 
praeita meta.

Kanada szirnet
milijonus buszeliu o praeita 
meta turėjo tiktai 262 milijo
nus buszeliu.
BANDITAI PRIRISZ0 

JI PRIE MEDŽIO
IR APIPLESZE.

Wilkes Barre, Pa. — Paul 
Nino, 
Co.,

surinks 422
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_ mau,i tai tikras stebuklas, 
jisaį’nežinojo kas su manim pa
sidaro ir negalėjo jokiu budu 
mano gydint. Mano visi pažys
tami ir prieteliai meldosi idant 
Dievai mane iszgydintu ir su
grąžytu man baisa ir sziadien 
osmin sveikas,”

Nino Silk 
likos nuvežtas 

jojo automobiliuje, per bandi
tus in - Harveys Lake,
pririszo prie medžio ir atėmė

kur ji

nuo jojo 2000 doleriu 
žiavo su automobiliu prižadė
dami maszina palikti Kingsto- 
ne,

nuva-

kur Nino gyvena. Po keliu
valandu Nino iszsiliuos ivo isz 

«ott reporteriams laikraszczin. ir <lav“ *ina ’>nlici5ni 

PABĖGO ISZ KALĖJIMO —! 
PASIKORĖ. i 

t

— kai 1)0jo OI-

New t’astle, Pa. Jurgis 
Popa, 45 metu, likos uždarytas 
kalėjime už sumušima savo 
paezios kuri ji už tai areszta- 
vojo. Ant rytojaus Popa neži
nomu budu iszbego isz kalėji
mo, Palicije in kokia valanda 
laiko aplaike žino nuo kaimynu 
buk jisai randasi namie ir su
pjaustė peiliu savo moterie. 
Kada palicije atvažiavo in na
mus rado moterių gulinezia 
ant grindų su kcleis žaidnliais, 
o vyra surado kabojonti aut 
medžio, pasikorusi ant diržo.

Motore likos nuvežta in li- 
gonbuti, vyra palaidojo o pen
ki maži vaikai randasi po ap
globė geru kaimynu.
VARGINGI TĖVAI NUŽUDĖ 

SAVO DU VAIKUS.
Jersey City, N. J. — Mikola 

ir Tekia Tritiak’ai likos aresz- 
tavoti už mižudinima savo 
dvieju vaiku, 5 metu Stasiuke 
ir 3 metu Mariute, kurie stai
gai mirė ana diena. Kada dak
tarai padare sekcija ant vaiku 
rado viduriuosią trueizna ku
ria iszgere su kava.

Tėvas nuo ilgo laiko nedirbo 
ir tik motina iszmaitvdavo 
szeimyneiia mazgodama toriel- 
kas rcstauracijoi. Szeimyna 

isz Johns- 
bet nuo kada atsi-

rysziu ir 
ąpie v a gysta.

GAUSI DOVANA PO 
20 METU.

Derl)y, Conn, 
ming gyveno 
luomia per 20 metu, 
vilti, kas metas juos at lauky 
sveczias — garnys su kūdikiu, 
bet joju viltis dingo, nes po 20 
metu pergyvenimo jau nesiti
kėjo idant garnys pas juos at
silankytu. Bet kur tau! Tasai 
szposininkai neužmirszta savo 
darbo. Ana diena atlėkė 
po pastogia I learnings, 
ant tu patycziu, paliko jiems 
net....tris ant kart. Nudžiugo 
Heamings isz tos gausios do 
vanos ir yra labai pasisziausia 
su trinukais.
VIENA PAMĖTĖ, 

RADO TUOJ KITA.
Pa. —

35 metu,-

«

Juozai Hea 
moteriszkam

Turėjo
s

• • • jisai 
na ir

Mikola 
iszeme

rcstauraeijoi. 
neseniai pribuvo 
town, Pa., 
krAnsto in ezionais, nuturėjo 
jdkio giliuko.
GAUSIAI APDOVANOTAS 

UŽ MANDAGUMA.
\ Washington, D. C. — Ana 
diena mirė senuke Margariota 
Cummings kuri testamento už- 
rrtszo 4,000 doleriu del kunduk- 
torians J. M. Knox už jojo 
Ehandagnma del josios. Kada 
senuke važinėjo ant'jojo stryt- 
kario, kunduktorius jai pri- 
gialbincjo Užlipti isz karuko ir 
nuvesdavo net lyg saidvoko. 
Senuke neužmirszo jojo man
dagumu ir gausiai už* tai ji a p-

1 • * H.dovanojo.
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DEGANCZIO LAIVO 1 AIKRAS20ZIU 2YL0S.
20 <

Philadelphia, 
napo, k;iri>

PASIKELELIAI DEGINA 
KAIMUS.

* ii

Svriccziai eidami
• L M K it l:

Haifa. , 
ant Beiruto, sudegino vela ke
liolika kaimu, apipleszdami 
žmonis

Varszava. 
t ‘zaikino, 

' užklupo

B.
LIETUVIAI SUSIPESZE 

SU LENKAIS?
Aplinkinėje

doszimts Lietuviu 
» ant gnuno valdžios, 

pavieto Svencickam prie Kau- 
i no rubežiau 
grafo b jura 
siid<‘gino

ISOVIATAI SU3ZAUDYS 12 į
1.1

itri-one
t a i,' A

iiiv\ kii’<! d cv lika

, • .. ukaunu, i
ir juos žadino. Jeigu 

Beirutas luitu apsiaubtas, tai 
300 Ainerikoniszku padonu Icp- 
rie tonais randasi, butu apsau
gotais per du Amerikoniszkus 
laivus. Didelis pavojus grasina 
K00 mergaitėms, sieratoms, ku
rios randasi prieglaudoje Bido
ne.
GYVENO PENKIS

METUS KAMINE.
Bertoldas < ’orecki

Ax

Vilnius. Szio ineii.
“Ž'.a ie laidu’* 
loja. Buvo kaltinama' 
kad 
neut rnlej 
Lt nku 
e s

,įl<

VJRSZININKU.
I ..’iHiigradas, lh»ije.t u re io • I sunaikino tele-Laivai L- 

ew
F'lii. v.?.-

b 't

plaibke i-z N
Yorko in Jaeksonvill 

ne toli Delawares, 
visi pase žirn iai likos iszgialbe
sidcge

t» 
j

aprašydamas 
zonoj <1 

dvarininko

už ngšcziaiises siūlas apsudiuo
virszininka ant šu

le) kirtimo •■z;’ nd\m<> už vngysia valdisz-,'

I a i v 11 s, 
keli likos 

tais. Kada jau visus 
i'-z laivo, 

lai va 1

tais per 
užsimusze

kitus
O

vienas 
s užei s- 
žmonis

liepsna a p-iszgavo 
e me visa 
lyg vandens.
PAVOGĖ SZLIUBINIA 

SZLEBIA DEL 
SUŽIEDOTINES.

Jonas Mil
ler, norėdamas pigiu budu ap 1 

užiedot inia Mare I .
ketino apsipa- !

Tremont, Ta.

k uri s sudegė

apiplesze kasa ir 
su žeisdami 

sarga. Lenkai sako, buk tai bu
vo Lietnviszki banditai.

I

narna
m isz k o, 

anozio Lietuvos pusėj, tarp' 
kita ko nurodts kad Lietuviu 

?" kirtėjus užpuolusi Lenku poli
cija. t : 
rod v inu.

Zvcie laidu 
teisino.

KUNIGAI SUSIRŪPINO 
RUBAIS.

“ R\ tas“ . pranef za:
siszkijos dalis Kaune labai su- 
sirupinu.G kunigu rubli klau- 

!sim. būtent, ar vėl priversti vi- 
| sus kunigus visuomet 
i mis vilkei i, ar loistį 
j kitokius trumpe?ntiis 

’ l szis L’
bus sprendžiamas ir augsztes-

I *

feismas neturėdamas in- 
kad tai neteisybe, ♦ > tai 

redaktorių isz-

i > D va-

ko t arto.
Isz I2S virszininku i r kitu. įto

kurie (>er ilga laika papildine- . 
jo v i so kės vagystes, tiktai asz-

Makva.
konfiskavimo i bitinai

ga-
sutart is.

ati 'kareivis isz 30-to pulko, kuri*
• pabėgo isz vaisko ir

Lodz.

rcdvti savo sto
Sipp, <su kuria| ' 1 ' T ' ---- I *

cziuoli už keliu sanvaieziu, in- ; 
silauže in kroma isz kurio pa- j 
vogė szliubinia szlebia ir kito- Gin^ti’ka'd 
1 • . 4 • . x K . ,1 ... 1 I * *

> utano- 
ir toliau 

rūbas, 
klausimas

kius papuoszus tinkamus del'
: nes bažnvstines valdžios Lie-jaunavedės.

Bet Mare ne buvo viena isz 
tokiu merginu kad priimtu pa-

net Mare ne buvo viena 1 tavojo 
tokiu merginu kad priimtu pa-' SUSIRGO
vogtus daigtUH ir pasakė Jo-, DR. j. bASANAVIOZIUS.SUSIRGO
nui kad už tokio vyro netekc 
Ne gana, davė

‘S. ■

žine palicijai ; Vilnius. — D-ras J. Basa na-
kuri Joną aresztavojo ir tižd.i- i viezius vis sil’Ki,,e.i''- Priess ke-

' lias dienas fusiszalde ir apsir
go. Sz. m. 14 d. atvažiavo ir at- 

poliklinikoj.
Gydytojai

'tikisi, kad geri), daktaras

re kalėjime.
APGAVIKAI RANDA 

DAUGELI KVAILIU NUO 1 
KURIU ATIMA PINIGUS.
Hazleton, Pa. — Apgavikai trukus pasitaisys ir galės dar

! sigulo Lietuviu
■ Liga nepavojinga.

ne

isz visu szaliu Ameriko pribu- i buotis savo numylėtum knygy
ną i 
nes žino kad czionais randasi 
daug kvailiu, nuo kuriu lengvu 
budu gali pasinaudoti.

iii czioiiuitinia ,/iplinkinia, Į 11uj mokslo di*atigij<»s bute.
ISZNAIKINO ARIELKA.

Mimu iiuHinauMwi* jv.i. Dusetos. — Jau dveji metai,
diena du apgavikai gavo 1,200 Diiseti>zkiai iszx ijo kip-

Ana

doleriu nuo .Juozo Szul.elako į szo to Duse-
isz Swoyersville ir dingo neži-1 
ne kur. ;

Nesenai -Minersville tūlas 
žmogelis pirko maszina del dir 
bimo pinigu už kuria užmokėjo 
2,5(X) doleriu, bet iszsnko Lsz 
maszinos tiktai penkine hu- 
maszka ir maszina

nuo ; I tu, plebiscito keliu, bet, 
: senieji t ra k Hern i nikai 
liauja jos gabeno ir 
noje po 2 lit. 50 
imdami gerus nuosz. 
gai gerai varo bizni vieszbutis. 
Nedeldieniais ir turgaus dieno
mis gerokai jame ūžia. Girdėti 
jog valdžia ketina uždėti mums 

■avansu monopoli manydama 
(gal kad Dusetiszkei savo kasz- 
! t(‘inis neiszsigali.

NUTEISTI MOKINIAI.
— Sziomis diene

liu; antra inkiszo 1,500 doleriu i mis Sziauliu Apvgardos teis- 
teipgi in maszina, kuri novos mo sesijoj buvo nagrinėjama 

B i rž u ose t en v k sz t es

Al i ners vi lie

» i iszdžiu-
vo. , į

Lansforde dvi naszles, viena į 
atidavė kelis tukstanezins savo | 
m vieniui s n kuriuom ketino ; 
apsivesti, bet tasai gavės pini-, 
gus pabėgo kitur jeszkoti kva i- ,

padaugina pinigus in kėlės va
landas.

Ir daug panasziu

Kaunas.

deja, 
nesi- 

parda vi
rt. pusbonki, 

Ypatin-

SOVIETAI ATIDUODA 
BRITAMS AUKSO 

KASYKLAS.
Vakar buvo

pa?iraszyla
1 kurie einant Sovietai vėl
duonda Britu Lena kompanijai1 1920 meti

Le-1 pasislėpė kamino tnlam name
i- ant Fabriczno.s i

sau pasidarė puiku kambarėli 
ir per penkis metus jame Lsz-

T

Inoniolika likos rastais nekal
tais, sziaip kiti likos nubaus
tais nuo vieno lyg szeszin metu 
in kalėjimą ir 
viso j uju turto.
BOMBOS PRIEŽASTYS

DIDELES UGNIES.
Mexico City, Mex. - - Miesto i 

jo mark a s Salt ii le, likos v is isz- ; 
kai sunaikintas per didelia ug- ; 
ui kuri prasidėjo nuo uksplozi- I

I

■ aukszcziausia ekonomine tary- bet jai nubodo tasai gyvenimas 
ha ir užsieniu reikalu komisą-1 su juom ir 
riata.

Koncesijos apima 
kaip 200 myliu auksu 
gus plotus palei Ilonos

miliono

koncesijas inilžiniszkiems I 
! uos aukso laukams Sibire. Su
tarti pairasze Ijenos kompani

Da -
ir'i gyvame. Per visa ta laika, jojo

jos vardu niaj. Ercdermk 
vis Gwvnn, o Dzeržimkio

plyczios, kur

jos keliu bombų, padėtu per ne
žinomas ypatas.

; Litvinov pasirasze už Sovietu mylema jam atneštinojo valgi,
Bledes pada

ryta suvirsznm ant milijono 
pesetų. Asztuoni žmonis likos'
sužeistais.
NUPJOVĖ AUSIS 15

SOCIALISTAMS
_ g| «M|LAIKE BALSAVIMO.

KaimuocziaiViednins, 
teip inirszo ant penkiolika so
cialistu kurie pakurstinejo 
žmonis prieszais balsavima ant 
j uju kandidatu, 
juos ant rinkaus, 

ausis.

kurie

jog sugavę 
nupjovė vi

siems ausis, ’l’eri) Žydu ir 
krikszczioniu vieszpatanje di- 
tižiause neapykanta.

I) ie n a pri esz r id k kn its Žydai j

kitur 
gyveni -

tuom sakvdamas,
I

J

Centralia, 
Mak si muk, 
laisnius ant apsivedimo su Ma
riute Kovickiute, 16 motu pa
togia mergaite, bet kada diena 
szliubo artinosi parodo Miko
lai szpyga ir iszvažiavo 
jioszkoti sau goresnio
mo draugo. Mikola nenusiminė 

“buk dan-! 
ginu žuvyeziu randasi vande
nyje. ’ ’

Pa mausto, perėjo per miestą
na ir surado sau kita drauge 
ypatoje Onutės Feliks, 19 motu 
kuri sutiko neszti junga mote
rystes su Miku. Tasai ilgai ne
lanko idant ir szita. pabksztele 
jam dingiu, na ir už keliu die
nu likos suriszti mazgu mote
rystes. 'Į.

Tomphinsvillo, Tona, 
farmerio Webblev Gilbert •*

GARNYS BUVO UŽ 
DAUG DUOSNUS.

Pati 
, ana

diena pagimdo savo 18ta kūdi
ki. Motina turi vos 36 metus ir 
isztekėjo už vyro kada turėjo 
triloka motu. Pirmutini kūdi
ki susilanko turėdama 15 mo
tu. Visi vaikai ir mergaites yra 
sveiki ir gyvi o vyriausieji 
prigialbinoja tėvui dirbti aut
fanuos.

Lietuviu 
I gimnazijos 22 mokiniu byla, 

kvailiu kurie buvo kaltinami platinę 
randasi, kurie yra godus ant komunistine literai ura mok 
padarymo pinigu lengvu budu, sleiviu tarpe. Du mokiniai Ma- . .. . . . . « • I 1 1 • Z « i v « •

' I 
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■
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H

ii ;i

ant galo praneszo 
apie ji palicijai kuri C’erocki 
uždaro kalėjimo. Sirgo jisai vė
žiu, todėl jojo myloma ji aplei
do. Suda> nubaudė ji ant dvie-' 

A. •

Ii
■ i

jdauginu 
t urt in- 

up‘\ 
apie pusantro miliono akru 
geležies ir vario szaltiniu plo 
tus vakariniame Uralo kalnu 
kraszte, su jau inrengtomis ten 
liejyklomis ir didėlėmis, inmo 
n e mis, 
nuosavybes, ir 750 tukstaneziu 
akru Altajaus plotu pietinia
me Sibire, kuriu aukso,

jn metu in kalėjimo.
f J

J'

Paskutines Žinutes.
is, žinomis kaipo Sis^ertoį ’

« • *■»«•* j I • I 1O <

Mede

I

• j
» J

1 I ‘o! i >ville, Pa. - 
jas norėdamas Užkąst is£ sky 

zuiki, 
ket ures pėdas

* iii

užtiko gysl^ anglių 
nuo vinmnnes 

d Park.
Washington, 1). t'. 

... ..... .........

sumusze viena krikszezioni isz Į ASZTUONI AMĖRIKONISZ- į netikru 20 doleriniu buniaszkii. 
ko kilo didelis muszis, kuria- Į KI LAIVORIAI NUSKENDO. Galima pažinti ant Clevelandn 

paveikslo
jaut tikros Immaszkos 'szypse- 
t nos nesiranda ant veido.

* Manila, Filipinai, 
mirė gal sciiiauses žmogus ant 
svieto Marario Perlas, 152 nv- 

1773 mete, buvo pa- 
keturis kartus, turėjo 

dvileka vaiku, 120 antikų ir 16

les
ril sida-

bro, vario, szvino ir cino turtas aplinkinėje Agricultnra
dar nėra galimybes ąpsjcaieziu.

• IMI •• .N* rli ''M|l>. .iwwrw’ i."

f
VaMzr apM‘rg>t! ■•jfcaįjr*.žmonis nuo

II
l

■

ii;l

,"1
'1'1

I

i

me sužeista daugeli žmonių, o .
' Halifax, N. S. Kada de-j 
vyni laivoriai isz Amerikonisz- 
ko laivo Morill sugryžinejo ant

♦ savo laivo 
'S !

Halifax, N. S.ypatingai Žydus.
KETURI NAUJI 

KARDINOLAI.
- Popiežius paskii 

keturis naujus kardinolus 14ta apverte vaiteliu ir visi likos in

k u r i s szypsosi, n e s
*

*■ l»

* *

JC I 
m rl

K v ma s *

I

mažoje valtelėje,:
staigai užėjo didele vėtra, kuri |

mesti in mares — vi>i nusken- tnj £ini<‘

—(’zion
J .1?

"Ui

Decemberio. Nauji pralotai yra ;
Boneventura Cerretti isz Pa- i (|o iszskiriant vieno, kuri> pa- oziuotas

:rasz- 
nelaime ; l» aanuku.

I

ryži aus;
Armagh; Enrico Gasparri isz 
Brazilijos ir Alessandro Verde 
isz Rvmo.

Kada Lietuviai
savo nors ]
Bet kolei Airisziai turės spe-; 

valdyti foreiguerius, tai ; 
Lietuviai nesusilauks savoj 
biskupo.

; Patrikas O’Donell isz : sėkmingai atplaukė prie k
■ to ir pranesze apie i 

A m e r i k o n i s z k a m k o n z u 1 u i.

susilaukt JĖZUITAS NUŽUDYTAS 
prasto liiskupelia?

NORĖJO DA2IN0TI.
In aptieka, ant antros ady- 

ANT ULYCZIOS. uos kas tokis bridže in duris.
«

Panedelio r.vta ėjo i
nesusilauks

ATRADO DIDELIA 
URVĄ IR DAUG KAULU 

SENOVISZKU ŽVĖRIŲ.
Si berijo.

K v mas.
j sau malsziai ulyczia, skaityda-
! mas brevijorių, 'Francuzisžkas 
j Jėzuitas, tėvas Povylas Geny, Į 
nrofesorius nilozoniios Grego-!

Krasnojarsk,

Aptiekoris atidaro duris, mie- 
I gotomis akimis paregejas gir
ta žmogų paklausė ko jis nori 

i — Ar czionais aptieka ? 
i klausia girtuoklis.

— Žinoma aptieka, 
sziaueziaus szapa.

— Susimildama.^ punas ap 
tiekoriau, pasakyk man kur 
asz gyvenu.

-t

profesorius pilozopijos Grogo- 
rijoniszkain universitete, Ky-

į me.
i Netikėtinai stojo prieszais ji 
kareivis ir be jokio žodžio du
re Jėzuitui su bagnietu in pil
vą. Ant riksmo sužeisto, snbe 
go kiti kareiviai, pakele gulin
ti kunigą ir nunesze in ligonbn-

t > ne

Viomt isz didžiausiu požeminiu
karališkas ir St ražas buvo pri- 

ir tapo pa-

O

bet tik apgavikai žino kaip
lengvu budu gali iszvilioti pi- pažinti kaltais 

smerkti: pirmasis — 4 me
tams, o antrasis — 3 metams 
nnkiuju darbu kalėjimo.

i liko iszteisinti.

nigus isz kvailiu.

ISZ ANGLEKASIU 
STRAIKO.

Philadelphia. — Anglekasiu

I

I

unijos prezidentas Lewis sako •
kad jeigu susitaikytu su

pirmasis

Kiti

SUSZAUDE.

urvu ant svieto likos atrasta
T ralo kainuosią, kurioje suras
ta kaulai prehistoriszko ark- 

panaszi in slo-
J t i, kur in doszimts miliut u ku- uz T

tęsęsi to-! niuns mirė. le p0 vvru pavarde Akmanavi-

lio su triuba, 
niaus t r i ubą.

Toji urvą yraToji urvą yra didesne 
i Kentuckes urvą ir

t

PAJESZK0JIMA1. o

Asz Pranciszka Dauginikiii-
I nigas mirė, i

Žudintojas stovėjo, ant vie-
I tos ir nebandė pabėgti. Buvo 

be kaulu pr^Nt'oiiszk'u slonin, 'f1!’ "nsistebejas Hmm ka pa- 
- r---  ----- - ------- —

inkiuJsi0ripsziniino

Kaune, po karo teismo, tapo liaus kaip trisdeszimts myliu (
kareivis žvdas

Nastazijoseziene, pajoszkau
paeinanti isz 

Vilniaus Red., NemunaicziiM 
Kaimo. Tegul atsiszaukia ant 
adreso. lt.

Daugelevicziute.'
Red.,

suszaudvias
Jubikenas Noehimas už dalv- 

kom- vovima lapt oje Komunistu or- 
» ir pasikėsinimą 

į nužudyti kareivi Stasi Daug- 
manta už tai, kad tas 
))ažino proletaru diktatūros.
MARIAMPOLES MIESTAS.

Paskutinis žmonių suskaitv- 
mas Mariampolos miesto naro 
de, kad gyvena ten 10,261 as. 
menu. Todėl miestas turi teise 
gauti teip vadinamas 
skriezio teises.”
LIETUVIU DARBININKAI

po žeme. Teipgi surasta daugy- I 1 t • • 1 1 ♦
vilku ir kitokiu neži-

pa n joms, tai sutiktu padaryt i Į ganizacijojo
kontrakta kad. ir aid 5 metu.

Dabar iki sziam laiku j kom
panijos ir anglekasiai drucziaj 
laikosi ir vieni kitiems nepasi
duoda. Kompanijos nori už
baigti straika per abilracija oi 
anglekasiai ant to' visai nenori 
pristoti. Kaip iszrodo dalykai 
tai gal negreit užsibaigs szitas 
st raikąs.

Kun. Curran isz 
Barre iszsitaro, buk 
sanvaieziu darbininkai dagirs 
ka tokio naudingo, bot kas tai 
yra, to kunigas neiszdavo.

TEISINGAI PASAKĖ.
Slidžia : 

nasssly# ?
Kaltininkas:

Wilkes 
už keliu

Nuo kada tu esi

- Ugi nuo toAlUmiHlKUb; *— 

laiko, kaip mano pati numirė.

t 4 n op r r

4 4 ,ap-

GRYŽO ISZ FRANCUOS.
- Kaunas. —‘ Sziomis dieno
mis isz Franeijos gryžo būrelis 
Lietuvos darbininku, 
nuvykusiu Francijon

nesenai 
lauko 

darbams. Jie isz ten pabėgo, 
n ogaled am i v y kdy t i d ar bd a v i u
statėihn sąlygų. Kalbantieji 
darbininkai apsistojo Klaipei 
dos^fasztėL.

t įgrisu, 
nomu žvėrių, kaipo ir 
Badai kaulai 'paeina nuo 30,- 
000 metu adgal.

Da visos urvos ne isz tyri net a 
ir nežino kiek ilgio turi bot yra 
labai puiki.
KRUVINAS MUSZIS 

TARP KAIMUOCZIU
IR BANDITU.

Apie

daro, jog ji suome be jokio pa- 
• ir nuvedo ant 

palieijos, kur ant užklausymo, 
pasako, jog
dos nepažinojo tęva Geny, nes 
nužudo ji vien del to, kad turė
jo dideliu neapykanta priosz- 
ais kunigus, o del to, kad tūlas 
kunigas laiko dideles karos, 

1 aprieszĮco jojo motinai apie 
mirti vyriausio sūnaus ir broli 
žudintojaus, laiko muszio su 
Vokiccziais. Alotyna isz dide
lio gailesezio atome sau gyvas
tį. Bot vėliaus dažinota buk to- 
ji žinia buvo klaidinga, nes 
brolis sngryžo sveikas ir gyvas 
namon. Žudintojas paregejas 
Francnziszka Jėzuitą einant 
ulyczia taip užsidegė noapi-

P r. A k mana vieži one
yipatiszkai nieką- 11 Mitchell St., 

Pittston, Pa.

pa
broliu Kaži ir

j

I. , 

■I’

Mare Stiklą kieno 
jeszkau savo I......... ........
Matjoszin Jenuszkevicziu, Kh-

f

Boyrut, Maža Azije.
du szimtai žmonių likos už- 
muszti laike muszio su bandi
tais kurio užklupo ant kaimo 
Kavkaba, arti Asabaya.

Banditai užklupo ant kaimo 
tiksle apipileszimo, užmuszda- 
mi 40 kaimtmeziu, daugiause 
moterių, vaiku ir senesniu gy
ventoju. Kaimuocziai užklupo kanta prieszais ji, jog atbogias

' ** * ‘ *♦* •“ * Į lįį ,i i|į a „ M . * * į ■ * I', r

aplinkines t užmuszdami 
apio du szimtus banditu.

b

ant? baiLdltu ’ pakol neiszįpijo 
i™ ... '

prie jo, doro jam su bagnioiu 
l> 

szino už mirti savo motinos.
in pilvą ir tokiu budu ntkor 
szino už mirti savo motinos.

f 1 . .

zys pasidavęs po pavarde Am 
Taipgi pajoszkau broli Andrį n 
Vosiliu, mes vienos motinos 
kito tęvoj Visi trys paeina isz 
Tnrsucziu, Sznnskn Para. Ka
zys ir Andrius gyvena Phila
delphia apie 20 motu, Matjo-
szius gyvena Cleveland© apie
23 metus. Jeigu kas apie juos 
žino ineldžiu pVanoszt arba

(t!>3
4i *

t

gul pats atsiszaukia ant adrp 
so.
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Mare St i k lak ietie * 
3031 W. Centre St., 
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Kas Girdėt
v

Ant susirinkimo kokis atsi
buvo ana diena Fayettcsville, 
N. C., Collins Denny atsiliepė 
sekaneziai in vyrus: “Vyrai 
dnodn jums gera patarimu 
sziadion, o tai yra, auginkite 
u sus, juk tai viskas ka mums 
sziandionines moterėlės pali
ko. Josios nusikirpo plaukus, 
deveja vj’riszkus parodus, gere 
arielka, ruko pivperosus, bot 
negali rižangyt ūsus.
nors ūsais atsižymėkite nuo ju- 
jti kad esate vyrais.” 
<rvbo.

vyrus:

Todol

- Tei

Žmogus likos 
to idant dirbtu.

Kada tūlas darbininkas isz 
Kansas City, pabaigė dirbti 50 
metu del savo kompanijos, pre
zidentas tosios kompanijos pa
dovanojo jam 500 doleriu, auk
sini ziegoreli ir pensijų lyg pa
baigai jojo gyveninio.

Bet pensijonistas darbinin
kas atėjo ant rytojaus prie sa
vo darbo
Norints jau buvo jjasenias. bet 
ant senatvės ne norėjo tingi
niaut, linksmiau jam buvo už- 
dirbinet ant duonos ir aplaiki- 
net užmokesti už savo darba.

Del jojo darbas 
t is.

sutvertas del

kaip paprastai.

tai gyvas

Kožnas sveikas žmogus, jau
nas ar senas, negali būti lai
mingu, jeigu ne turi darbo.

Tinginiavimas gali iszrodyti 
meilu, bot liktai teisingas dar
bas atnesza žmogui tikra lai
me ir užganadinima sziam gy
venime.

* l

kėliau- 
jeszkodamas

Kokiu budu atsirado vardas 
Kanada ?”
Kada Iszpaniszka.s 

ninkas Paboto, 
aukso, priplaukė prie Kanados
pakraszczio, tenaitiniai Indijo- 
nai tankiai girdėjo kaip jisai 
kalbėdavo savo draugams: 
“Aca mula, 
hHis nieko nesigauna. Nudžiu
go Indijouai kada Caboto ap 
leido juju sklypą po nužudini- 
mul daugeli nekaltu Indijonu.

1524 mete atplauki1 
Prancūzai po vadovysta Cart- 
rera, Kanadiecziai isz visu pa
jėgu szauke in juos “Aca n,i- 
da.” Bet Prancūzai netemino 
ant tuju prasargu, užėmė skly
pą ir Užvardino ji Kanada, ma
nydami, jog Kanadiecziai juos 
sveikino ir szauke va rd a to’o 
sklypo.

savo
J * ka reiszke, ežio-

Kada

dymas mažu peržengtoji! pro- 
hibieijos, bet gaudymas dides
niu “žuvu” kurie pardavinėja 
tuksbanezins galonu uždrausto 
vaisiaus, kurie butlegeriauja 
po panosių agentu kuriuos pa
perka. Tuosius, kurie turi bon- 
kute ramybes, del savo naudos 
ir suraminimo, lai negando ir 
nearesztavoja tiktai jeszko tų
jų, kurie pardavinėja ramybių 
(rokais arba gabena laivais isz 
Kandos ir kitur.
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garbe! Nedalei'sk, kad tie klaį-
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Sausio 1 d. 1889 m. Kalifor
nijoje 1 urejo invykti pilnas 
saules užtemimas. Keturi St. 
Louis universiteto profesoriai, 
nors Protestantai, užprasze 
mokyta astronomu, Jėzuitą, tę
va Charoppina, kad kartu su 
jais dalyvautu mo'ksliiszkiiose 

užtemimo tyrinėjimuose.U°Kožna meta per Suv. Valsti-
ju paczta po visa sklypą buna į Jėzuitas sutiko. Gruodžio 2(5 d. 
porsinnsta 23 bilijonai visokiu 
szmoteliu paczto. Skaitlis tuju 
siuntiniu pasididina su kožnu 
metu ant vieno bilijono. Isz to
jo skailliaus buna siuneziama 
J2,000,000,(MM) gromatu ir atvi- 
rneziu (postlekortes.)

Ant kožnos Amerikoniszkos 
galvos, tai yra vyro, moteres ir 
vaiko pripuola po 112 gromatu. 
Gromatos svėrė 133,000 tonu.

Suvirszum 44,000 gromatne- 
sziu iszneszioja gromatas po 
miestus. Konia septyni milijo
nai farmorin szoimynu, arba 
apie 30 milijonu žmonių aplai- 
ko savo paczta per 44,417 kai 
miszkus gromatneszius (rural 
free delivery.)

Sausio 25, mete 1924, Ameri- 
koniszkas pacztas turėjo 351,- 
(XX) darbininku. Ant kožnos 58 
keturkampinin myliu pripuola 
vienas pacztas.

Paežį iAiiai dari)!! n ink a i ap- 
laiko ant meto 441,(522,517 do
leriu algų.

peržengė 
o kasztus

Ana diena Pottsvilles džiure 
paleido ant 11 uosy bes asztuonis 
kaltininkus kurie 
prohilneijos tiesas
teismo turėjo užmokėti pavie
tas.

Kaipgi žmogus kita gali kal
tint už ta, ka pats daro ir pev- 

pacz.es tiesas.žengi ne ja taisės
Tokia džiure patys verda skys
timėli namie ir ji gero ir kaip
gi gales bausti savo artyma už 
ta pati darbeli ?

ANT PARDAVIMO.
y■‘■t-—- -

Didelis keturiu florin plytų 
namas, kuriame randasi kote
lis 35 rūmais ir restauracija.

Tamaqua, Pa,
prie kampo. Parsiduos tik na
mas arba su bizniu, 
nori. Atsiszaukite in 
arba ant adreso:

8 West Broad St..
Tamaqua, Pa.

Vidury’ miesto

kaip kas 
“Saules”

(4t.)

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant

visi drauge iszkeliavo. Penkias 
dienas ir penkias naktis trau
kinis bego per Sziaurinos Suv.

t vrlaukius
Profesoriai labai

savo keliones

Va 1 sti j u A meri'kos 
ir kalnus.
s(.ropliai dirbo vagone, prireng
dami reikalingus iszrokavimus 
ir skaitliniu linteles. Gruodžio 
31 d. pasiekė
tikslą. Visa naktį stato liune- 
tus ir fotografijos aparatus. 
Bet delei lietaus ir debesuoto 
dangaifss buvo nusiminė, nes 
gal visas ju darbas niekais nu
eiti. Iszrode, kad ir rytas ne-

rdatikiai azaipytuši i^z musu
Ipąsitikojimo Thvo galinguoju <

‘ J..4. ..p > ' '...„i I
Saulis užtemimo valanda jdu Surinko Dr. j. -basanaviczius.

artinosi, o dangus vis dar de-

lUWrynm pas puti u!
ra a Vi *

Lietuviszkos Pasakos.
į

reikalauja. Jis sako; 44kad bu
tu ežia karieta su keturiais žir
gais ir kad už akimirksnio mi

lu

delko pirmiau nesakei apie ta: .
4 (kad jei mes butu-

j vežt u mane 
k a ra Iv st e.

bosuotafi. Sp^irinko a^trono-, 
inal jau visiszkai nustojo vii-' 
ties. Bertaiubj priesz užtemimu

i

Ant kiemo tūlo daktaro Tul- 
ezc, Rttmiinijoi užvažiavo veži
mas su malkomis. Daktaras už- 
temino, buk furmonas ant ve
žimo iszrode buk daug kentėjo 
ir paprasze pas save in stirba 
rdarit galėtu ji geriau apžiūrė
ti ir persitikrini kokia jiaai li
ga serga ir jam palengvyt. Po 
ilgam peržiurejimui, daktaras 
persitikrino, buk žmogaus vi- 
dtiriuosia randasi kokis tai gy
vas sutvėrimas. Daktaras davė 
jam iszgerti kokio tai skysti
mo ir po trumpam laikui, da
vėsi užtemint galva kirmėlės 
isz žmogaus burnos. Daktaras 
pagridx* galva kirmėlės 
rėploms ir isztrauke
melia isz gerkles. Badai kir
mėlė turėjo nuryti gerdamas 
vandeni isz szulinio.

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

Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia Specialiata.

4

su 
visa kir-

*' "■ ’ .....

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Pagialbininkas Suv. Valstijų 
iždo, Andrews, valdžios prohi- 
bicijos direktorių, davė gera 
pamokinimą vienam isz prohi- 
bicijos sznipu, kuris padare 
krata automobiliuje, kuriame 
važiavo tūlas žmogelis su pa- 
czia.

'Agentas rado pas vyra kvor
ta (irielkos, todėl ji aresztavo 
jo drauge su moterių ir konfis
kavo jojo automobiliu. Už toki 
karszta isirpiklima savo darbo, 
agerttas likos praszalintas nuo 
darbo.

Andrews praszalmdamas ta- 
ji “teisinga” agentą apreiszke 
ne tik jam, bet kitiems pana- 
sziems szUipams, jog svarbiau
sia joju užduops ne yra gau-

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

Jeigu esate silpni, norvuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—-padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit pabalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—tetpl gydomi.
Arz pasekmingai gydu kataru, du

suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles', kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

Ligos paprastos vyrams visuose pa-.

♦

dė j linuose. Gydymu kuri ant pabai
gos jeszkote.

. RODĄ SUTEIKIA DYKAI. 
Kola*-Sereda, Ketverge Ir Petayeėia 
galima matyki daktare Fettavlile, nuo 
9 vai. ryte ilu 8 vai. vakare.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA, 

Antra* florae Bauaum name.

eiti. Iszrode, kad ir rytas f 
atnesz giedros. Nežiūrint in tai, 
levas Charoppin ragino drau
gus prie darbo, tvirtino, kad 
nenusimintu, nes per pati sau
les užtemimą debesys prasi
skleis bent ant dvieju minu
eziu.

— Te ve, — atsiliepė profe
sorius Pritschett, — “gal tu 
koksą i pranaszas?’ ’

— Ne, nesu visiszkai prana
szas, nei pranaszo sūnūs.

— Tai isz kur gali žinoti, kad 
rytoj saule isz po debesų pasi
rodęs .’

— Jeigu turėtumėte, — atsa
ke vienuolis —- toki tvirta pa
sitikėjimą, kaip asz, tai lygiai 
žinotumėte, kad rytoj paezia- 
me reikalingame laike, nors 
ant dvieju minueziu, turėsime 
nuostabia giedra! Tad visi prie 
darbo! Negais/zinkime laiko!

— Bet meldžiu mums paaisz- 
kinti,
Tamstos pasitikėjimas?:

— Ar žinote, Tamstos, 
sake kunigas, 
kai, turime danguje gera ir vi
sagali nga Motina. Nuo amžių 
negirdėta, kad Ji neisžklausy- 
In kokio iszganingosavo vaiku 
meldimo. Sztai sziadieu ir ry
toj visa diena St. Louis mieste 
tiikstaucziai nekaltu vaiku, se
serų ir maldingu sielų melsis 
prie Nekaltai Pradėtos Mari
jos, — szaukdami: “Szven
eziausioji Marija! duok levui 
Charoppinui per dvi minutas 
giedra laike paežio .saules už
temimo! “Esu insitikines, kad 
tas praszymas bus iszklausy- 
tas, nes ta Motina yra gera ir 
galinga.”

— “Vai! Norecziau ir asz 
tureli toki likejhna,” — su- 
szuko prof. Prit'scliett. — Bet 
jei giedros nebus, tai kunigas 
rytoj eisi, isz ežia pesezias iki 
Ogden!

— Eicziau! Bet esu tikrai, 
kad mano geroji Motina pasi
gailės manės ir neleis, kad man 
senam reiketu daryti 800 kilo- 
metru kelio!

— Tad eisim lygtu vi u — su- 
szuko profesoriai.

— O apie ka? — paklausė 
Jėzuitas.

— Jeigu ryloj saules užte
mimo laike nebus giedros, tai 
kuniga’s eisi pesezias iki Og
den !

— Sutinku! — atsake levas 
Charoppin.

— Bet jei bent dviem minu
tėm saule pasirodys isz po de
besų užtemimo laiko, tai Tams
tos pripažinsite ant saves Die
vo Apvei’Zdos valdymu ir kartu 
su manimi, atsiklauje, sukal
bėsite MSveika Marija! ’ ’

Profesoriai sutiko. .
— Tiktai, pridėjo prof. Nip

per, — “saule turi Imti aisz- 
kiai regima.”

— Bus! užtikrino Jėzuitas.
Paduota pusrycrziai. Nuo ry

to buvo debesuotas dgngus. 
Apie 10 valanda dangus nesi’; 
blaivino. Tėvas Charoppin 
pradėjo kalbėti ražaneziu ir 
tyliai ka rt o jo:4 4 SzvehęziausiO’1 
ji ^lotIna! Czia eina apie Tavo

V v ’ ' 1 4‘ *■ l

kuomi i 4

4 4

remiasi tas
y >

at-
kad mos, katali-

— sza ūkdami:

V ų

inejo (ovas Clmroppin ir pra- 
neszo, kad v.isį uzįmtu -savo 
victim prie teleskopu, paisyda
mas savo instrumentą ir szai- 
pydamasis, tare prof. Niphėr: 
“Gal leve, vilios, kad ežia an
gelai ateis ir ikszbraszkys debe
sis?”

— Taigi to ir tikiuos! 
re Jėzuitas.

— O gal, kunigas, ij^ angelus 
ant fotografijos nuimsi 
kitas.

— To negalima padaryti, nes 
angelai yra grynos dvasios. 
Bet ir jie ateitu in pagelba, jei 
to Marija pareikalautu.”

Dar liko deszimts minueziu 
iki užtemimui.

Staiga lankus debesys pra
siskyrė. Pasirodė tyras dangus 
ir saule jau isz dalies menulio 
užtemdyta. Isz astronomu kru
tinės pasigirdo džiaugsmo bal
sas. Skubiai prisėdo prie lin
net n ir fotografijų aparatu. 
T“. .. .:_______ y.
tas buvo neuždengtas.
kart didesnes tamsybes apklo- 

........ >7....i?s. yenus>
Marsas, Merkurius 

aiszkiai pasirodė ant dangaus. 
Laike visd saules užtemimo, 

kurs tęsęsi dvi minutas, nei 
vienas debesėlis neuždenge už
temdytus saules. Marijos per
gale buvo visiszka! Džiaugs
mas levo (-haroppino buvo ne
apsakomas.

Užbaigė tyrinėjimus ir nu
ėmė fotografijas, astronomai 
regimai sujaudinti su pagarba 
sveikino Jėzuitą, o 
cliett pasako: ‘‘ 
tulikais! Szveneziausioji Mari
ja isztikruju 
gera Motirra.

Po bendrai vakarienei atsi- 
lioįie tevaa Charoppin.

Visos trys karalaites iszgel- 
betos tapo, o 
sėdi urvo j. Matyk tie trys su
sikalbėjo tarp saves teip: 4<1 
rai, neleiskim virves ir urvą 
pas mus trys

iszgolbetojas te-

vv-

■ ta-

ta re

vra

fotografijn
Piktai dar vienas saules krasz-

Kasbuvo

jo žemo.
Jupiteris,

Venus

p. Prits- 
Visi liksime ka-

y ra galinga ir

“Gar
bingas (ai' daiktas iszpildyti 

Sztai Tamstosprižadejima. 
prižadėjote man, kad jei taps 
graži giedra užtemimo laike, 
atkalbėsite su manimi bendrai 
Angelo Pasveikinimu. .Marija 
neapvile mu.su pasitikėjimo. 
Tegul tad Jai bus szimteriopa 
padėka!”

Tai isztares, atsiklaupė, o 
paskui ji nulenkė savo kelius 
visi astronomai, kaikuric pir
ma karta savo gyvenime, bet 
ne paskui i n t!

Begalinis pasitikėjimas Ma
rijos užtarimo galybe niekuo
met neužvils. Jei su kudiszku 
pa si t i ko j im u praszy sime 
ko nors savo iszganymui nau
dingo, isztiesu ta gausime. Nes 
nuo amžių negirdėta, kad kas 
glausdamasis prie Jos taptų 
nuo Jos atmestas.

Verte M.M.T.

b atsiklaupė,

Jos

t

i
Geras abelnam oaydojimul 

' ? UnlmenUs
Pain-Expelleris

Kuomet reumatizmas ari neuralgija , 
vargina jus, atrinkite akaudamas 
vietos iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linlmentu ir tuojas pajausite paleng- 
vinim.-,. ,
35c ir 70c bonka vaiatlnlae. Tėrny- 
klte, kad butų Inkaro vaizbsienklis

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

Brooklyn, N; Y.

Jos atsake: 
mom pa sa kia 

tokia ir tokia Į mus viens prižadėjo užmusz-
ta’i szitie. vyrai

tuoj stojosi kurie- j t j. 
žinoma

i) rp

ta. Jis insedo; žinoma, neuž- 
mirszo paimti draugo ir karda. 
Atlėkė in la miestą, kur 
no karalius tu trijų
Kaip lik ta diena buvo sutar
tos vestuves tu dukterų su tais

gyvi'- 
■seserų.

trimi vyrais. Jis sutinka beva- 
karalaites ir mes 

patys trys, kiekvienas gausim 
paežiu sau karalaite.”?1 
tarė, nukeliavo sau keliu 
karalių. O tas, nabagėlis likes 
po žeme, nežino ka. daryli, nie- 

negali iszsikraustvt isz 
nieko

kaip 
gilios urvos. 
neiszgalvojo.

l’eip nu • 
pas

žiu o ja u ežius juos 
t <

mislino tas žmogelis, 
siviiicziavos ir

r >
kad turi tabakierka su 

• lis greit i.szs i t raukės 
pajudino plunks-

y y 
y

juk su-

ant szliubo.
Ka ežia man dabar daryti 

4 4

asz nieko ne-
Berrfi si i n dama s a t s i -

Galvojo,
Paskui i n pykęs, 

kaip pradės muszti seni, kad 
iszkeltu kaip nors isz urvo. Ant 
galo iszkele, ir

dare, 
plunksnele;

ir

loke daugybe 
ežiu.
nuo musu

4 4

4 4

mol kanuogražiausins rubus.

I

Karalius labai užpykęs už 
darbu prisako visiems 

trirni apgavikams galvas nu
kirsti. O szis iszsiskyre gražes
niąja karalaite ir apsivedė. Ir 
asz buvau ant vestuvių, .viską 
inaoziau, ir kitam apsakiau.

(TOLIAUS BUS.)

i i 
toki

I 1

gausiu.
mine, 
savim. ”
tabakierka, pajudino plunks
na, paskui ir karda ir tuoj dau
gybe visokiu paukszcziu ir 

Jis prisakė 
akis

GEO. J. BARTASZIUS
Lietu viszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

visokiu paukszcziu 
kareiviu pribuvo, 
paukszcziams, kirsti in 
vestiiviiinkų, o kareiviams pri- 

nž'toti už kelio.
pa ukszczia i pradėjo 
akis vestuvninkams teip, kad 
jie neinate kur važiuoti 
reiviai užstojo 
visiems į mgryžt i 
liaus. Ir pargryžo 
žmogelis apsakė karaliui kaip j 
viskas dėjosi. Ir karalaite 
žinusios ji, puolė jam ant kak-|

4 4 

K a ralius

sake Tuoj 
kapoti

lo ir sako: 
y *gel bojo.

ir ka-
už kelio Ii epo 

karu- 
Tada

>'i
S, pa-

t as mus visas isz- į 
klaus ju, i

George J. Bartaszius 
.98 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: AVaker 4335
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Lietuvi«zka» Graboriu*

K. RĖKLAITIS

F 
K.

prie* 
visi.

Laidoja numirėlius papai 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHA NOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
■"     .mi— ~ ... |

1

tas skubinosi 
pas karalių. Eidamas paklydo 
miszke; beklaidžiodamas, at
rado trobele, inejo, nieko viduj 
nerado. Atsisėdo truputi pasil
sėti. Žiuri, po balkiu pakiszta 
aukso tabokierka. Jis ta tabo- 
kierka paemes in rankas, uti

ni rado paiikszczio 
iszl rauke ta

plunksnele, sujudino — ir sn- 
visokiu pauksz- 

Ko tamista reikalauji 
,” tarė paukszczlai. 

Tas nežino ka ir sakyti; sako:
Asz noriu, kad jus alnesztu 

r i
Paukszteliai tuoj atnosze jam 
tokius rubus, kokiu ant viso 
pasaulio nebuvo; žiba tie rubai 
auksu iszsiuti. Paskui toj<* 
triobeleje pasilsėjęs, iszkeliavo 
toliau ir atrado dvaru, i 
in ta dvaru pasilsėt ir praszytil 
ka nors užkasti. Bet vidun in-i 

nerado, 
sienos 

Jis priėjo prie 
nukabint i — 
dint. Pas karda ant lango atra
do pajėgos žolių stiklinije. Jis 
iszgere ir eina pas karda. Jau 

bet nu- 
in kilti

Geras paprotys

/ . I L žejo

ejes nieko
karda ant

ne

tik rado! 
pakabinta. 

kardo, norėjo
no paju-gali

truputi gali pajudint i, 
kabinti negali. Kiną 
kambarį, atrado kita .stikjęlį 
pajėgos žolių, iszgeres, vėl ei
na prie kardo. Jau daugiau ga
li pajudinti. JCina da in kita 
kambari, vėl randa pajėgos žo- 

ir teip jis vaikszeziojo in
szeszis kambarius ir vis rado 
tokiu žolių. Visas žoles iszge
res, priėjo prie kardo ir jau nu
kabino. Tada priplūdo daugy-

S

liu

be kareiviu ir klausia, ko ji

44
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Naudoki! Pufflew kasdien, kai užlaikius 
gah-os odų sveika ir kati turėti puikius
žvilgančius plauku®,

sunaikint pleiškam®, tų svaibiausį 
priHa gražių plaukų.

Nusipirkite nonlcų UŽ 65c šiandien 
pas savo viuMiuinkų. 75c kaunu; 
niiiničiarna tiesiog ii laboraterijeu

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Su 

Brooklyn, N. Y
v.

ii*

J

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

• -u_$--------
3-cžias Procentas rtž jtisu pinigus ir saugumas dėl jtisu 
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. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Dekite savo

K.

7

BAL L BAND
Angliąkasių Kurpes

Su Drūtais Pailgintais Padais
d?

Labai ilgai nešiojasi.

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę ant 
karkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgai 
galima nešioti.

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie 
“Ball-Band” darbui kurpes.

MISHKG”,
ųMishko” padai vandens nepermerkiami ir. 

ilginus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Boles ženklas yra
ant burkos.
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1®^ Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
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artt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-

Ii

nzią nuo papraseziaušiu iki prnkil- 
niausiu. Parsamdo automobilius del
I .
kitiems pasivažinėjimams.

>*•

luldotuviu, vospliu, kriksztyniu ir

Bell T0Wfonft^l378-M.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
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MILL A PATTERSON STS
ST. GLAIR, <PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius
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460 Water Street, Mishawaka, Ind.
“Namai, Kurie Moka MIIJJouuh del Ruples”
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Ar tau kada toko maty-

Uh*

MURDO kiautu lasziniu Storuma?

SAULBn
II > i i »«r. icmni ihr» — - į—n ■ iiii n..-r r rrr .

ta Nedcldieni.prasziau jos eiti 
szokti ir pats nuėjės lemyjau 

vyr 
•nnkti
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kada paragavo vyno, ir jie pra
dėjo szokti ir difinuoti.

Asz rizokan ąii Genica kelis 
szokrirs. Kiti perdaug jos rei
kalavo, net ir Murdo su ja 
szd'ko. Ji buvo gražiausia mer
gina visoj padermėj. Pavargęs, 
pailšes po ilgos vakarykszczioš 
keliones ir .sujudimo, galbūt 
taipgi nuo persivalgymo ir nuo 
tvirto vyno, asz užmigau an^ 
žoles. Kada nubudau, saule 
jau buvo angsztai. Didelis van
deninio malūno ratas sukosi. 
Jaucziais traukiami vežimai, 
dardaneziais juose arkliais, va
žiavo in laukus.
savin; n ko duktė, 'szviosi balt
plauke, apie szesziolikos metu, 
žiurėjo in mane, kuomet asz 
tryniausi akis, ir pasityczioda- 
ma sake: — A r buvo geras vy-

— Ji pagelbėjo man atsi
stoti, bet pabėgo pirm negu

>llWVRTliN|«MK*<*r»|i'rii»lM» ra**MM*^*WW**««’ w»***"**'*-—,,jM*',***-*****—"****'*** **■***■

gi pasidaro nesuvaldomi. Bai
sus žmogedžiu staugimas pa
skendę jo palties garso. Asz at- 
s imin in u 'Genicos patarimu įrė
žiau botagu arklius ir leidau

X

I

8

smuiką ant. akmens. Bet jis vo- 
’ linu dar sugryžo ir grieže kita

ti, kaip pirkliai.matuoja gyvu; smuiku. * • • ja szokant su jaunesniais

pasmianc ir sako:
jam, kad jis prasiszalintii.M

— “Kodėl?”
— ‘ ‘ Asz ji

r Viena idiena Rože u tėjo 
‘^Pasakyk

Jie 
gy

vuliui szonan iki dasiekia mo
ša", o tada jis pradeda žviegti.

■ paima ilga adata ir duria
■ *' I*

k

klau-
v-. Jl’ai t.ii,^vęl..8kąiuū, isz. 

kiiygos, mano sunau? — klau
so manos senas čigonu vadas,
sėsdamas szalo manes ant Žo
les.

Teip, Murdo, nsz skai-: 
— atsakiau jam neati-tau, 

traukdamas akiu nuo knygos.
— Ir kamgi ? — jis rusoziai 

klauso. — Ar nematai meljmo 
dangaus ana ton už kalnu? Ar 
negirdi klonio dainos, upelio 
gitrgnliavimo vilkes szanksmo 
fazano kvaksėjimo beržyno 
raiste? Argi esi aklas irkur- 
eziaA, kad turi skaityti isz 
knygų apie daiktus esanezius 
aplinkui save, pasakyk man T 
O jei ir apie meile skaitai, ar
gi norą kur nors moteri&Zkcs 
laukianczios tavos? Argi kur- 
czius buvau, kuomet girdėjau 
buczkius užpakalyj manos 
žime, antai ten ant kelio?
szen, lai kiti raszo apie meile. 
Kalbėti apie meile, — 
bas seniu, kurio jau 
nebueziuoja, nesimyluoja.

Uždengiau knyga, užside 
giau pypke ir atsisukau in 
Murdo. Mes tada buvome Kar
patuose, bandome i nei t i 
grijon nežinomu keliu kalnuo
se. Czia buvo mus paskutine 
stote nusileidžiant in

vo-
Eik

tai dar- 
daugiau

knyga, 
atsisukau

Ven

Prusza 
prie Tisza upes, einanezios in 
Tokay.

— Knygos, — tose Murdo, 
knygos! Jei jos yra teip gud 
rios, ar jos tau pasako? No, jos 

, žinau
nuo

nepasako. O asz žinau 
nes asz masezian apie tai’ 
pat kūdikystes. Asz visni 
jioszkojau žvmin. 
dar ir sziandien nėra 
dintos. Plaukai mano jau pra 
žilo, bet ausvs dar girdi 
garsus, visu 

galiu

Asz
Mano akvf 

apt cm

vism 
apsireiszkimus 

Asz galiu girdėti kirmine 
szliaužima ir galiu atspėti ark 

jo kanopi 
atstume

ji o svarumo pagal 
dundėjimą mylios
Esu gyvas nuo kojų iki galvos
Mintijimas palaiko mane teų 

Sziandįeu 
kaip pirmas žmogus
Asz, Murdo, vadas Lapn pa 
r termos, žinau. Jis atsirado isz 
pasibtieziavimo erelio

gyviu. asz žinai 
atsirado

• su žal1 
ežiu. Žmogaus galva yra 
lio; likusi dalis — žalczio. Ere 
lis jame norėjo kilti ant kalni 
virszpniu. Bet pasiekti ten ji. 
negali skraidyti; jis tur:skraidyti;

Į

ere

šliaužti. O žaltys jame tuomt
traukia ji žemyn iki jis puola 
Kuomet žalczio balsas kalba, 
jis gudrus. Kada erelio krau 
ja s'subėga in kojas, jis szoka.
Tu temijai juos szokant. 
ar tu matei? az klausiu, 
kyla isz dumblyno...

— Žmogus atsirado 
bnczkio erelio su žalcziu. 
negali nuo to 
Sztai, gyveno 
jaunesnis brolis.
Tinka. Ot jis jai ir sake:

Žmogus

Be'
Ji(

isz
Ji:

pnsiliuosuoti. 
mano

— Teip daro motorisžke 
vyrrui. Ji duria iki pasiekia 
mosns, o kada vyras sudejuoja, 
ji atsisėda ir rokudjn; motina 
.erelio ir žalczio.

— Ir kita dalyku asz 
pasakysiu. Notas žmogus kuris 
griežia gražias melodijas, susi 
judina nuo ju, bot x “tankiausi: 
tas, kuris klausosi tu melodijų 
Vynas pats* eaves nenugirdo

klausiau asz. 
nesiženysiu;

perdaug dainuoja.
— “Gerai,”

ryt bus kitaip.

• • 
.118

tau

Žmogns geriantis vyną jauczi: 
jo sziluma ir skaudejima ver 
czianti ji szokti, ir valandėlei 
palinosuojanti nuo žalozio ja
me. Kada vienas pats vyną? 
szoka, jis surūgsta. Asz tau sa
kau, kada pats vienas 
szoka, jis surūgsta.

— O apie diena ir 
asz tau ve ka turiu pasakyti 
Szviesa matoma tik tamsoj. 
Baltas matomas priesz juoda. 
Juodas priesz balta. Tik dėlto 
kad ant žemes tamsu, mos ma
tome saules szviesa. Teip nak-

vynas

nakti

tis paversta in /diena. Žeme vi
suomet tamsi. Diena galime 
matyti juodvarni, o balta kar 
veli nakezia; kokis 
tarp karvelio ir 
koks tarp prieblandos ir ausz- 
ros.

skirtumas 
juodvarnio

— Tai asz tavęs ir klausiu 
ar tu esi karvelis, ar juodvar
nis? Sztai. Genica. Josios no 
lumas tinkantis tavajam. Ob 
asz žinau, ji melavo neatsaky 
dama ir nepakeldama galvos 
kad tu galėtum lengviausia; 
pabueziuoti.

— Turi sulinkti kaip 
d re, kitaip vejas tavo 
ir

nen 
nulauš 

sumaiszys su dulkėmis ii 
purvais. Geriau# pasiduoti ve
jui, negu laukti žalczio 
rūmo.

Moteriszke

gud

bijo 
meiles, nes ji bijo, kad meili 
greit nemirtu. O asz tau sakau, 

niekuomet

vyre,

kas nemirszta, tits 
negyveno. Vyras lai žino. Mo 
teriszke nežino. Kas sudėgr 
pavirsta in degėsius, pelenus 
in dulkes. Kas gema dulkėse 
tas szliaužioja. Dar viena da 
lyka tau pasakysiu. Perdau; 
vaiku gema iszgesusios meile: 
pelenuose. Ot $elto jie nežiur 
in akis, kada kalbinami. Ot 
delko jie yra teip 
kaip žalia malka kūrentis; je 
ir ’dega, pripildo vieta durnai: 
ir užsimerkusi varo lauk ant 
szalczio...

Gyveno Genicos motina, ma 
no sūnau. Rože jos vardas bu

nerangus
t’

y y

asz sakau. Nuo 
y y

•— Asz -pasakiau
kad mergina jo

J ergai. 
Me.<nemyli.

sutiksime Jorga Tokay, pasze- 
lusi ;r girta, kaip visuomet; 
jis atrodo dukart, senesnis 
vo amžiaus.
lankyti ir pagriesz mums, kaip 
dar negriežė nei vienas žmo 
gus. klergina, su savo “ne 
indejo smuikon dar 
dainų. Josios 
vydas, 
tos lupos, jos minkszta gerkle 
teip pat butu pridavė jo smui 
kai tuksianti nauju dainų. Ii 
kokiu dainų! Gyvenimas kaip 
statite. Jos kaina priklauso 
nuo įo, kokio vyno pripili jon

— O Rože. Ji iszsirinko ii 
lanke. Jos veido gintaras 
rauksztelėjo, o burna 
vo. Linksma jai buvo, isztikro, 
kuomet Stankų davė jai dukte
rį. Genica buvo jo duktė. Tas, 
ka ji turėjo traukianezio ja 
mylėti buvo ingimta. isz jos tė
vo. Bot ji atrodė kaip tik jos 
motina. Jei asz bueziau 
nesuks, ji but buvus 
Jums reikėtų kariauti su 
nim delei jos. Ji tai žino. 
|i tai žino, dabar jau perveln. 
Pirm pasirodymo sokanezio 
sniego asz jau busiu palaido
tas. Mirsiu asz Jalomicos ty
ruose, szioj pusėj Karpatų. Pa
siimsiu isz Tokay Jorga su sa
vim. kuomet sugryžszime. Asz 
noriu mirti 
dainų.

— Žinau asz pragariszka 
ugni insimylejusio vyro, 
ma ausyse por ilgas be miego 
naktis. Galva varginanti 
karszti. Troszkima kiekviena
me kraujo lasze. Tarsi kiekvie
nas laszas butu troksztanti 
burna i

r ’M * Zf

Kur ji dabar yra? Kur ji da
bartiniame momente?” Bėgtu
me ir pultume in vandeni at- 
siszaldyti...

— Oli, knnr moteriszko tiek 
daug kankina vyra? Kodėl ji 
neateina kuomet troszkulys ja 
yzaukia? Kada jis persistato 
ja gražesne, negu ji yra? Kada 
ka ji sako yra medus ir ka da
ro yra vynas? Kodėl ji pavirs
ta kiaule? Kodėl žaidžia vyto

sa

tais. Ir paskui viena 
pradėjau jausti, kad jos bucz- 
kiai ne man. Jie buvo .Durni, 
Jankų dvideszbnties motu šo
nui. ’Į’ai asz ir paleidai ja eiti 
sau%To jos prasisznlinimo ja 
dvigubai .pasenau. Kada nioto- 
riszko pameta tave, insimyĮ,o- 
jus kita vyra, paskutines die
nos tavo meiles dingsta. Pra
dedi tikrai senti.

-— Dar ir tai, 
tau pasakyti. Tvirtas

taipgi,

Durai
<4

turiv 
vyras

Jis ateis mus ap- Į nebėga nuo vienos motcriszkes 
prie kitos susžildyti savo szir- 
di. Sergant is žmogus dažniau 
maino maista, kad geriau no
rėtus valgyti. Sztai delko jau
ni vyrai isztikimesni savo mo
terims, hegu seni. O dabar, sū
nau mano,eik. Užmirszk, 

sakiau’
Asz noriu ežia 

Atleidę

vienas
savo “ne”, 

tūkstanti 
”, jos pa

jos huczkis, jos karsz
<4 teip

jei 
tau.

su-
iszdžiu-

jau-
mano.

ma
Kad

klausydamas jo

a sz
Uži-

G aiva

smaukianti: ‘ ‘Kur ji ?’

szirdžia. Kodėl teip blogai pa-
i 4 * ■ R « * ah. * 11 * U. . ' ♦ A ' K—

gali, viską, ka 
Saule leidžias, 
vienas pasilikti, 
mane Murdo.

Asz nuėjau paczian klonic’ 
revan, kur buvo musu szetros. 
Vyrai tope vežimu ratus, maz
gojo arklius, lope ir Taisė pa
valkus, visi ramiai rohgeSi ke-
lionen. O moterys rinko vai
kus, kurie žaidė netolimoj,pie
voj. Murdos insakymas: nei jo
kio riksmo iki persikdlsime ki
ton nusen Rumunijos rūbe 
žiaus. ’ t

Genica radau stovint ayti 
mano vežimo. — Tu kalbėjai 
su vadu, — ji sake, — Kh kal
bėjo jis tau?

— O, apie vyrus1 ir moteris 
ir kitokius ..dalykus, 
kiau jai apsikabindamas, 
lengvai glaudo lupas prie ma
no lupu, bet reikalavo: 
ka daugiau jis sake? Pasakyk i 
man; jis kalbėjo apie mane?

Asz vikriai pasisukau. — 
Ka jus žinot, kad. jis k.Jbcjo 
apie jus?

— Asz žinau. Asz temijau ta
vo veidą, kuomet jis kalbėjo, 
tau. Tu visa laika žiurėjai in ji,J 
tik syki pasisukai in kloni. 
Dėlto asz žinojau, Jog jis kal
ba apie mano. No .bent jei jau I 
kita turi czia... v * - I

Vėlei 'bandžiau apsikabinti. 
Jinai iszspruko ir linksma i kaU 
bėjo: — Dabar jau žinau netjr 
ka jis kalbėjo.

— Ne, nežinai!
— Žinau. Pirmiaus niekuo

met tu nebuvai taip drąsus. Jis 
padrąsino tave duodamas pa-

ji sakc^,

atsa-
Ji

o

tariniu apie moteris. ŽinaU, jis 
tau paturima davė.

— Nagi davė, tai kas,

arklius ir leidau 
juos vytis Murdą, kurio veži-- 
ma jau vos galėjau matyti 
Tamsoj.

Szviesos 
maeziau, 
sai kilo labiau ir labiau. Mur
dos vežimas bego dideliais 
szuoliais. Mano mažyeziai ark
liai muszami, vejami, dėjo vi
sas pastangas neatsilikti nuo 
Murdos eržilu. Nežinau kaip il
gai toses tas paszoles bėgimas, 
bet kuomet žvaigždžių szviesa 
pradėjo mažiau szviesti ir me-

y

vos

, pirmiau
dabar isznyko. Gar-

kurias

Karcziamos

nulis toliau in szali nusisuko‘ * Murdos vežimas sustojd.
— Kur musu vyrai? Kur mu

su arkliai? — klausiau asz, pa
stebėjos, kad tik asz ir Murdo 
buvome isz visu vyru, ir kad 
musu Jiuosi arkliai nebuvo su 
mumis. Murdo juokėsi ir suda
vė man ranka per peti.

— Kiek dar ims motu tau 
suprastu mus? Ar žki tu užmir- 
szi kas yra paraszyta tose tavo 
knygose?

— Genica, 
kur yra musu vyrai; gudriai ji 
pabneziuok.

Neiszmaneli

t

tu jam pasakyk

1 na s?

suspėjau ja pabueziuoti.
Mes keliavome dar per ke

liolika dienu, naktimis ilseda1* 
miesi kaimu kareziamoso. ge
rokai valgydami ir gerdami,

• • • • . a . J 'ai. |< u. „r -

per ke-
f* T

Kaip lietus ir vejai, tai 
negerai,

Akis gadina labai, 
Ypatingai del manes, 
Tai sakalėliai no kas.

O bet turiu po visas apy
gardas trankytis,

Po visus užkaborius szvais- 
tytis,

O ka vyrueziai darysiu, 
Akulorius insitaisysiu.

( Dabar virto mada tokia, 
Neszibja brylius bile kokia,

‘i I
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Kad ir nemoka skaityti, 
Bile Svietui pasirodyti.

A groiso fana’berije anot žv- 
dclio,

Kaip pamate brilius ant 
nosies ponelio, 

Tai no djFvai, poneliai skaito, 
Paskui kvailybe nesivaiko.

Viena užrietus galva ėjo, 
Ir nabagėlė ant kokio bakso 

užėjo, 
Puolė kaip ilga net baksztelejo, 

0 bryliai nuo nosies nugar
mėjo, 

O ežia daugybe žmonių 
stovėjo, 

Nuo didelio juoko susilai
kyti negalėjo, 

Parpuolė smarkiai net stenėjo

nesikivirctfiuddami su kaimie- 
czi ai's.

Genica per tas dienas rodos 
užmirszo, kad asz gyvenu ant 
svieto. .Ii retkareziais pasaky
davo man žodi kita, bot vongo 
prieiti prie mano vežimo ir ne
davė man progos su ja kalbėti. 
Kada sekiau ja, nueidavo pas 
Murdą ir atsisėsdavo szalia jo. 
Ji mat naszlaite ir buvo jo glo
boj. Asz nežinojau nieko, delko 
ji (urėtu jeszkoti protekcijos ir 
negalėjau 
vengė manės.

■J

— sako ji-y

Ar tu manai, tai vilkai 
I staugė? Mes turėjome apgauti 
rubežinus sargus. Ar nematei 
ju szviosu? Dėlto mes juos isz- 
gazdinom. Kaip jie neszes už- 

jinai juokės,

jie drąsus, 
neginkluotus

nai.

girdo vilkus! 
kvatojo. — Kiaules, žandarai 

Tik tada 
sutrinka 

žm one's.
Už valandos kiti vyrai raiti 

atjojo in kempe, kits paskui ki
ta neilgai palauke, 
arkliai nuszluostyti, 
ti ir paszerti. Važiavome mes 
toliau, jau daug leeziau, Tisza 
upes, ipakraszcziu. Apie pietus 
pa$i&kemo kaiima. Sustatėme 
arklius pas kareziama. 
suėjome vidun valgyti ir gerti.

‘Buvo linksma nuo pietų iki 
pat vidurnakezio. Jauna avi- 

į Rj’cna, kopta ant' ugnies prie

bailiai, 
kaip 
v

Tuo jaus 
numazgo-

pa$i#keme kaiima.
Visi

karcziamos, valgo vyrai, mote
rs ir vaikai stovėdami aplink 
jigni. Dideli asoeziai balto, pu- 
tojanezio vynp, tik ka isz skie
po, ėjo vienas paskui kita. 
Saulei nusileidus du smuiki
ninkai kaip isz dangaus iszkri- 
to. Pra'sidejo szokiai. Kaimie- 
ežiai, vyrai su placziais, ilgais

suprasti kodėl ji 
Tolinus bus.

W. TRA8KAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvip, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
820 W. Centre St. M aha noy" City, Pa.
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CAPITAL STOCK $125,000.00

f

Net setas dantų isz burnos 
iszteszkejo.

Protinga motore ant parodos 
brvliu ne neszidtu,

Kad ir jai kasŽin ka duotu, 
Tik katros protą praskri- 

dusi turi,
Deda ant nosies junga nieko

nežiūri.
Bet nieko nesakąp, kas^n 

raszta. nuolatos “Žiuri,
Tai tieji družnas akis fyiri, 
Tie jei kad savo akis kiek 

apsaugoti, 
Turi kanecz brylius neszįoti.

1n

* « «
Oj tas besmegenis knpris, 

Tai didelis kvailis, 
Pats ne nori skaitytų 

Ir da kitus geidžia atkalbėti. 
Bet Skulkiniecziai jo ne

klausys, 
Ant jojo plovoniu nepaisys, 
Jeigu kuprys nepasitaisys. 

Tai jam kupra atitaisys, 
Tada pamatys, 
Tasai kuprys.

SURPLUS IR UNDIVIDED i
PROFITS $623,858.02 "

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam pfie jusu pinigu 1 Sausio '
sudėtu pinigu. Procentą pride- ,r 
dam pfi© jusu pinigu 1 Sausio J 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir >

_____  su musu < 
banka nepaisant ar mažas ar ’>

baltais marszkiniais, užleistais 
baltu keliniu, ir

y

ant siauru, 
moterys basos 
dengianoziais 
plikomis po t i mis 
kabaneziomis ant pccziu kaso-.

— at
siliepiau asz. —- Ar leisi man 
pabueziuoti tave? ' 
mane.

— Ne,

vargiai kelius 
marszkiniais, 

palaidomis,pasEikszkirenka tarp seilių ir kraujo?
— Šzitioms septynioms kinu 

simam# asz neturiu atsakymo. 
Nei prits žaltys neturi ’atsaky
mo. Ar nėr atsakymo to kny-

neisiu. Tokay’e asz 
pamatysiu, ar tu esi vyras, — 
ji kalbėjo koszdama žodžius 
per dantis ir tripdama apie 
mane, o paskui pasileido bėgti 
prie būrio moterų, daraneziu 
burtus priesZ jauna monhli.

Už valandos po saules nusi
leidimo, Murdo, apžiūrėjęs 
kiekviena vežimą, paėmė va
deles rankosna ir leidosi va
žiuoti siauru 'keleliu per misz- 
ka. Isz viso 'buvo desžimts ap-

vo. Atsimenu asz ja gerai. Ate: 
menu ja nuo pat tu dienu, kuo 
met jos veidas buvo lygus i 
tyras kaip gintaras, o akyi 
iuntlos kaip deimantai. Atejc 
viena diena vyras išž kitos pa 
dermes. Ir gražiai smuiką ja’ 
pagrieže. Jo stygose gulcjc 
tiek daug dainų, kiek jo gyslo 
so gyveno kraujo. O žmogių 
tik tiek ir turi dainų, nedau 
ginu. Kada jos iszsisema, 
mirszta. Jorga munA grieže 
Kartais jis pabudindavo dvi ai • 
daugiau dainų kartu ir leisda 
vo jas dainuoti kartu.

— Bet visuomet viena buve 
labai liūdna, tarsi primenanti 
sunku likimą, 
mo, o riksmą; tai, kuom žmo’ 
gus pats užsismaugia.

— Viena dion jis atėjo 
mane, Jorga, ir sako: 
link man žonytis viena just 
mergina: jos vardas Rože.”4

St ana s,
Jis m v lojo

‘‘ Ma
no krutinę plati, mano pecziai 
dideli, mano rankos tvirtos 
Asz prirengiau savo szetra tau 
Ateik pas mane, kuomet 
kūnas bus sziltas ir mes 
kabinsime.”

— Ji mylėjo ji, bet norėjo 
priversti ji pasakyti kitokius 
žodžius, negu tie ka jis sake. 
Ji norėjo, kad jis pasakytu: 
“Ateik, asz tau padainuosiu 
daina”, 
letti verkt; ir iszmetineti: “Tu 
pasiszaukei mane tik paklau
syti dainos. Tu man melavai.”' 
Bet Stanas meluoti nenorėjo Asz’mylėjau jaunikaiti tai ir1. 
Jis norėjo, kad vaikas birtų jo- sakau:

Per 
motu metus jis lanke savo szet- 
roj. O ji lauke jo, kad pasaky
tu jai molo žodžius, ir didžia
vosi suteikus jam tiek skaus
mu. Apie moteris, asz tau pa

tavo 
pa si

taip, kad ji paskui ga

sins taipjau kaip ir jojo.

tu jai melo žodžius, ir
t

s^lčysin, kad jos matuoja vytr
mtoile tiiotni/kaip daug jie gali

I1'

mirti-be-verks J

u
pa?;! 

Pave-J

Jei jau prisikalbinai,

goj ten? Ne? Asz teip maniau. 
Vyras kovoja. Moteriszko kan
kina. O vienok kaip• mes jas 
mylime. Ir asz mylėjau. Ve del 
ko rasi vyru mano padermėj, 
kurie kalbinami žiuri tiesiog 
in akis.

— Gyveno Zina; paskutine 
mylimoji. Ji buvo visai jauna 
kada jos tėvas ir motina mirė.
Per petiki& motus asz laikiau 
ja prie savos kuomet mes bas
tėmės, vilkome. kojas keliais. 
Asz Atvėriau jai akis; ir ausis 
ir parodžiau visas gyvenimo
Asz atvėriau jai akis ir ausis

ėldptybes.'Kuomet asz jai kai- 

gražesnė ir gražesne diena isž
bejaū' ji Žydpjo it daros
f. ? ‘ i. i iY.w A' 'vi• **t
1

dienos. Vyrai pradėjo spiestis 

galima rasti ton; kur asz bn

dengtu vežimu. Manasis šoke 
antras nuo Murdos.’ At>m vi
durnakti Genica užsilipo ąnt 
mano vežimo ir pasznabždejo:
— Asz atėjau tau ^pasakyti,
_ _ TG . . ' A; 2_ j. ’ ita'. i

mis, su'sirinko tik pažiūrėti či
gonu ir pasveikinti juos. Bet

jus turėtumėt reikaląr
didelis,

4 ____
H. BALL, Prezidentas

G. W. BARLOW, Vice-Prox.
J. E. FERGUSON, Kas.
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turi mano 4eip\ 
pirma karta grieže prie jorl 
sutros, ji iszejb gražiausia ap 1 
fįirengus ir nusiszypsojo jaml 
Kada ji ant rytojaus sugryžc 
isz savo szetros ir grieže, ji ty | 
liii klausosi. O troezia karta
jam griežiant, ji paprasze, kad

i k 

$

’rrar ► *1 ♦ • 1.1Kada jis

surengus ir nusiszypsojo jam

li£i klausėsi.
«• ra -« Ii Į 

kėrti. Ar tu kada metei akme^ jis griežtu ka nors gaivaus,.
^4^.:^ / į<a(į jį galėtu szdkti su kitai:J 

vaikinais. Mat, kada motorisz^ 
ko sutinka vyrą ’pirmu &ykiJ 
mano, jis auksas; antru ąyki;

leŽgaliai. Jurga tada sudaužė

ni gilian vandenin? Gali atmie- 
moti giluma pasidarusiu ratu 
ant virszaus vandens nusken- 
dns akmeniui. Juo ilgiau ima 
akmeniui nuskęsti dugnan, tuo jis sidabras ; ,treczia syki,

kad ji galėtu szokti su Įeitai?
' • » * ., jL1*1 * • .• . J,

platesnis ratas pasidaro ant

I

apie ja. JJct ja visuomet buvo 
galima rasti ’ton;4 kur asz bn - 
vau. Paskiau, vidna diena, ka
da asz negalėjau palaikyti ja, 
paszaukian ir ji atėjo. Bet po
daasznegalejaupalai ky ti į
1 ‘ fll ’ B •*

kad nenusigąstai deltoj kas 
atsitiks. Nežiūrint ka matysi 
ar girdėsi, sek paskui Murdos 
vežimą. c

Pirm negu asz a^sipmikejau 
nuo nusistebėjimo, ji huszoko 
nuo vežimo ir isznykotam so jo.

Iszvažiavus isz miszko, prie- 
szais mus matėsi dvi judan-

atsitiks. Nežiūrint ka matysi

nuo nusistebėjimo, ji huszoko
3 ii
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kiek laiko ji geriau ilgėjo^ 
sžokiu,: ho.an būti su m an im.

( -i ‘t ?. '• * , p 'i ’'■
' . *• V - • t / A a O M ■ » * * * *

. r I, JI
liko szėltft mano meilei. Tai 
viena diejia asz liepiau jai eiti 
ir szokti su jaunais vyrais. Ji 
atėjo in mano szetra vidurnak
tyj ir mvlejo mane teip, kad 
(dar niekuomet pirmiaus >nobu-

Kada.asz tai uždraudžiau, 
tiko szalta mano meilei. Tai

♦ •

Iszva’žiavus i8x miszko, prie- 
___ _ _ / _ 1 J_____________________________1_ T^_

'f * ' k* '' ' *ežios -szviesos. Murdos vežimas 
sustojo. Kelias minutoš vdljait 
užgirdau vilko staugimą^ po‘h,tbužgirdau vilko staugimą^ pontb 
seko kitas ii; dar garsesnis. Už*

I

' 11
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ir szokti su jaunais vyrais. Ji
. ' . A "1 ' ' ’l* ... * ‘

yo į mylėjus. Jauni vyra i su ju
dino ja; pakuteno jos gcidu-: 
liūs. .Asinei žodžio nesakiuv 
kuomet Ji ejo in szokius šokau
ti.Nedeldieni. ,Vietoj 4o, Jau-
kiau.geresnefcmeiles, O darki-

* . ' • . ' i

H v ■'

viėszpatavd mirtiiha tyl<t;' tjįlą 

pasriu vusi staugimą.\ 1r^ ypas- 
kui, tarsi kalnas nxriaijy^jsi- 
pilde Vilkais, pasigirdo įaugi
mas ir Skambėjo isz visu pu
siu. ’JPaįįkos apimti Murdo 

“■* ‘ ‘ ........"
niuksu

— liūdnesne ir už pati 'kriiįijp 
pasriuvusi stangumą.^Ir^pas
kui, tarsi kalnas ūmai, prisi
pildė Vilkais, pasigirdo įaugi
mas ir skambėjo isž visu pu- 

ua a<i- 
ilciyj 

isįįt|'ę#e\Ur.^Hgid^^

a rkliai at šisto joant pant afgi
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pasileido bėgti. Mano arkliailr ■
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Naugatuke eusirupeziavo. 
Ir da ant pagalios susiprovojo, 

O tai vis už taisės merginas, 
Kad jaises supesztu vanagas;

Kaulai braszkejo, 
Dantys byrėjo, 

Ant aslos gulėjo, 
Baisiai stenėjo. 

Isz labai menko daigto tas 
prasidėjo, 

Man pasakojo tas ka viską 
" regėjo,

Sako, buk tai paperosai, 
Ar kitokį sZpoeiai,

Ba kaip rakindami szoko, 
Užkrėtė katrai ant kalpoko, 

Pradėjo degti, 
Gvoltu rėkti.

O buvo labai “fain” merginu, 
Kurios isz kitur atsirabantino, 

Su dresem sžilkinem, * 
Pirsztinaitem szomszinem.

Apie ziegorelius, tuszczia ju, 
Ba tiejei badai buvo be 

viduriu. —
Ne*su visais vyrais kalbėjo, 

Sucziąptas žiotis turėjo, 
Ir tiktai tada iszsižiojo, 

Pas katruos kendes suvuode.
Tai ant sziadien bus už- 

’ ’ * tektinai,
Nes po .Nedėlios dienai, 
Esmių nuilsins labai, 

Turėjau ieszkoti naujenu
1 , J.
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iDėkingos Motinos Liudymas
AukUiau pacituotas lailkaa kalba nata u* .. v 

*.»?**?
t fcautuo naudojant Bambino

Aukiiiau pacituoto klikas kalba 

liudijant apialinkamua davinius,
ip ■tantlainii praMilmų.
nuę> vidatių uiUaUjimo, Mdurių 
(dtarrtaea). . ? dieglio, viduriavimo

k-»-
» 31c arU u ? v«i»tiniaa
ntoriioK^^ , lwun* Ceriai U labo-

io Knyga Mo-
>1

1

tektinai

i

T. AU RICHTER & C0.
da South SthiBt., Brooklyn N. V

t. K ,i .
*

A
I
H

y

itCįjį 1 1 <>

r

vėlybai.
. r1................ ——-i- -

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprMUds ktetate apdarais. Prėkt'fl, 
Su garomeia apdarais, preke $1.80 • 

IV. i). BOCZKAUSKAS - CO„
MAHANOY CITY, FA. u
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
WfF

i*

AO- 
ne 

stebėsi

i

Visoje aplinkinėje žmo
nes pasielgineja malszei. 
girdot ’jokiu sumiszimu 
mušztiuiu isz ko labai
dideliu rtliestu laikraszczoi ap- 
ras&inedami kad ne isžrodo 
kaip straikas, nes žmonis gy
vena malszei, turi pinigu ir ka 
valgyt, ne teip, kaip praejtuo- 
fda laikuosin, jognet turėjo 
Riaukti vaiska ant apmalsaihi- 
mo straikieriu. Sziadien kož- 
nas malszei pasielgineja ir 
sini^ina kada straikas
baigs. Žilioma. randasi dauge
li szeimyTiin ka kenezo vargo, 
bet "tuos suszelpineja geradu- 
sZiai kaimynai ir nnije.

— Seredos rvta Kun. Czefi
na sury.szo mazgu moteristes 
p, Jurgi Kenauska su p. Mar- 
garieta Jodeszkiute.
buvo Dr. T. J. Tacielauskas su 
p, Agnieszka Jodeszkiute. Jau- 

gerai žinomas biz- 
laiko buezerno ir 

sztora prie 826 E. Center St. 
Vėliname linksmo ir laimingo 
gyvenimo.

ne- 
užsi-

Svotai

tiikis yra 
njerins ir

— Žmonis turi sutaupinia su- 
vjrszum milijoną doleriu 
lediniam taupinime 
mas 
priefiz Kalėdas 
procentu. Tas truputi palinks
mins straikierins.

•— Praeita Panedeli popiet 
Ajnpel Hill kasi k loję likos už- 
musztas per nupuolimą anglies 
Thomas Cummings nuo 627 W. 
Spruce St. Jisai turėjo užsiei- 
mima kaipo “fajer-bosas” ir 
kada apžiūrinėjo kasikla puolė 
ąnt jo didelis szmotas anglies 
iš? virsziaus užmuszdamas jin 
apt vietos. JLai buvo airiszis 
56 motu senumo. Paliko paezia 
ir szeszota vaiku.

Uta minko 
Czesna suriszo 
rystos .Joną Paulavieziu, 
W. South ui i. su Margarieta 
Pecziulionia isz Coaldale.

— Thanksgiving diena at
sibus szliubas p. Irenos 
liauekiutes su p. Aulu nu 
dicku.

“Ka- 
Christ- 

kuriuos
f »

Saving Club, 
iszmokes su

mima kaipo fajer-bosas,»»

rvta 
mazgu

kun. 
inote-

10S
su

Kiše-
Ar i

i

J UOKAI.
8AU1.K

Westfield, Mass. - Ncsonei1 
lik’os suriszti mazgu moterys AMERIKOS GELEŽIES IR afto Broliai

Lukoszius Dannonaitis, 
56 motu, isz William Penn, li
kos sužeistas per praeinanti 
automobiliu, kuri vare Kokti: 
tas. Likos nuvežtas in Ashlan- 
do ligoni,) n t i.

— Paskutinėjo

DA NIEKIAU.
Po perkūnu, asz pats ne

žinau ko ta mano boba nuo ma
nos nori!

—- Tai vis teip yra su tom 
bobom, o maniszke visada žiho 
ko nori.

tęs Aleksandras Szmitas su p 
Grigaicziutn

Georgetown, Ill.
— ■ Cziohais sunku

Marijona 1RZ; PLIENO INDUSTRIJOS
gauti KILIMAS.

reikalingiau-

ugninėje 
ne laimėjo szeimyna Kazimiero 
Vaicziulio neteko visko. Lietu- 
viszka Motorin Labdaringa 
draugove ir kiti žmonis suszel- 
pe padegėlius
siais dalykais, už ka Vaicziu- 
liai yra labai dėkingi del mie
la szi rd i ogu žmonių.

— Adomas Kitszma, mane 
sukelti bolszovikiszka revoliu* 
eije ant ulyczios szaudamas isz 
revolverio pa'kol ji dede neap* 
malszino ir nenuvežė in Potts- 
villos fortoca. Mat Adomas 
naudojo už daug inunszainines 
amunicijos.

— Nukritus nuo trepu Kat
ro Giczkione, gyvenanti ant W. 
Lloyd, skaudžiai susižeido. 
Gvdosi namie.

— Ana diena konia visi gy
ventojai miesto buvo nepapras
tai linksmi ir niekas nežinojo 

tosios linksmybes 
palicije noisztyrinejo 

Mat kada steiti- 
niai iszlnistc munszaine isz di
deles samogonkos kuria užtiko 
Aristes in lipduką isz kurio 
vanduo eina in Ringiono prū
dą, isz kur Shonadoris aplaiko 
vandeni. žmonis suvuodia 
“sztopa” gere vandeni kiek in 
kožna tilpo.

skaudžiai

priežasties 
pakol 
priežasties.

Rochester, N. Y. - 
farineris

4 i
aliejum 

manevrus
4 4 y y 

y
1 >

Kaip 
kaip 

su 
vestu-

Tūlas 
kolo savo dukters 

vestuves ir prisikvietė svecziu 
tokiu, kaip ir jis pats, 
nusidažo visi 
pradėjo
kumszcziais daryti, tai 
vos pavirto in Verduno!

O visa beda tame, kad pats 
szeimininkas buvo gerai 
sialiejaves. ”
priosz svetimtauezius 
kiu batalijų!

Geda

Philardelphia, Pa. -

4 i

> i

darbas-del pribuvusiu. Randa-1
si ęzion trvs kasvklos isz kuriu ,; . • - i

i -
I .

viena nedirba*
Nekuria žmonyfc

f

.nesu-

_____________________

J anglinėse Valstybėse gule ! 
produkcija ir j užies ir plieno

pranta jokio mandagumo kada i (.zj
1 *4 Al 1 • 1*1. •ate,ina ant kokio palinksmini Į taip j

EINA IMTIS. į njo. Tęvos su motina atejna irjj<[ic 
Palicinonas susitinka vakare perkasi sau stiklelius 

su girtu žmogum ant ulyczios, 
svyruojanti in 
klausia:

— Kas tau yra ?
Tąs atsako:
—' hnuosiii su alum ir ariel

ka !

visas

ti vaikus
nori idant inleistu d5rkai, snkv

Y ? .liet * .

szalis ir danu, kad pinigu no tnri. otnri, 
bambileis važinėja ir turi savo 
namus. Gailesį užmokėti 
centu’ir 
duriu.

— Prie Lietuviszlios 
nyczios padirbo naujus cimen- 
tinius' tropus, kurie daug kasz- 
tavo.

visaip rūgo,ja
15 

prie

baž-

ajsilu ir

no

turi

SUDE.
Sudžia: — Ar teisybe, jog 

pavadinai ta žmogų 
gremėzdu ?

Kaltininkas: — Asz to 
pamenu, nes kaip dabar žiurau 
ant jo, tai iszrodo ant tokio.

MELAS.
Jau vol tavo mato su vy

ru ant ulyczios. Ar tai vis teip 
bust

— Ka asz kalta motinelia, 
jog paskui mane vyrai laksto?

— Meluoji! O kodėl paskui 
mane nelaksto?

nu- 
nnims 

del to- 
A r

Visi
— policmnnai juodukai, apsivilko

BLOGU LAIKU BALIUS I oivilLzkai. ir 120 kitu detek
tyvu ieszko juoduko, kuris, 

Įspėjama, pasmaugęs jau 3 mo
teris sziamo mieste. • Buvo 
arosztuotas tamsaus veido Lie- 

Jurgis Savage, ir apkal- 
hinaugimuose, bet vėliai: 

je, Lapkriczio (Nov.) 25 diena Į iszteisintas. Vienok pasodintas 
Svetainėje 

Prasidės

Streikas, 
nes nulindo, 
211 kuopa rengia Iszkihninga 
fkdiu, kuri* visus palinksmins. 
Minėtas Balius invvks Seredo-

laikai blogi, 
užtad S. L. A..

ieszko juoduko,
žino-

tuvis. 
tildą.'

— Bjauru papratimo 
tieji, ka iszeja isz bažnyczios 
stovi ant taku ir ruko pypkes. 
Po tam pūgoje kad kunigas lai
ke bažnyczioje per ilgai ir su
sivėlino ant piot. Bet tame pa
lys kalti kad stovi prie bažny
czios ir liulkuoja per 
landi.

pusva-

— Neužilgo pribus kurna 
Baltruviene pakoeziuot 
moterėles ir vienos 
asileli. «

Brooklyn, N. Y.

gal ir per
nakti.
Citv ir v

taipgi 
perteklius.

vienam metui in pataisymo na
mus. Jis inoio in virtuve Ba
ri szkiene

i nėjo in virtuvo 
H ir Poplar St. Ta 

plovė grindis ir 
staiga pamato .Jurgi

C

apsidairiusi 
nusilen- 

Lietuviai i kusi ant jos. Ji suriko, atbėgo 
policija ir aresztavo Savage’i. 
Jis sakosi 60 metu amžiaus. 
Policija rado ji nekaltu moto
ru smaugimo. Aresztuota dar 
juodukas, bet irgi paleistas.

-V.

Visus nuoszirdžiai

1925, Norkpvicziaus ) 
Mahanoy City, Pa.
7 valanda vakare ir traukos iki 
vėlybos nakties, o

Todėl visi Mahanoy 
npielinkcs

yra nuoszirdžiai kviecziami szi 
tame Baliuje dalyvauti, nes tu
rėsime progos linksmai paszo 
kte prie puikiausios orkestrus 

valgiu ir gėrimu bus 
O atminkite, jog

inžanga visai pigi, nes Vyrams 
tik 50c., o Moterims ir Mergin
oms 25c.
kviecziai dalyvauti,

S. L. A. 211 Kuopa.

ANT PARDAVIMO.
Vaiko keriezinkas (go-cart) 

beveik kaip naujas. Parsiduos 
pigiai. Atsiszaukite ant adreso 

302 W. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
' Kampinis namas, 10 ruimu, 

Parsid uos

Baltimore, Md. f Diena 15
Lapkriczio persiskyrė su 
sziuom svietu
kus, 67 metu amžiaus. Arelionis 

isz Sodunu sodžiaus, 
Radviliszkio parapijos o Ame- 

metus. Pali- 
nuliudimia pa-

persiskyrė
Juozas Smicz-

a.

ant E. Spruce St.
Atsiszaukito in 

ofisą. t.f.
nebrangiai.
“Saules”

paėjo

si as

rike iszgyveno 37 
ko dideliam
ežia, sunu Antana ir tris vedu- 

<lukteres. V’elionis buvo 
didelio ūgio žmogus irmilži-
niszko stiprumo. A. a. Smicz- 

gerai pažinojo uždotoja 
kurios skaitytojom 

buvo nuo pat pradžių iszleidi- 
mo tojo laikraszczio lyg smort. 
Buvo labai 
žmogus ir ]

kns
4 4 Saules »»

Ant. J. Sakalauskas 
tlETVVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

4

. linksmaus budo 
mylėtas per visus 

kurio jiji pažinojo ir su Jais 
draugavo. Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms apeigomis. — 
Lai silsisi musu senas skaity
tojas, o Dieva lai suramina li
kusia szeimyna.

_ ____ r
Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kreke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. C.ntr. St. Mabanoy City

Pigi kreko, 
automobilius

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Proko $4,600 ant lengvu iszmo- 
koseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasiži-mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.(tX)

RESTAURACIJOJ A.
Restauracijoje vienas isz 

svecziu per szposa tare in žio- 
vaujenti kita svoezia, kuris la
bai iszsižiojo:

— Ei mister pamaži 
labai nesižiok 
n u lytum!

— Nesibijok tamista, 
esmių Žydiszko tikėjimo, o ži
nai, kad Žydai kiaulienos ne
valgo.

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsimink mums 60c ir gauni mu«u 

stebuklingu žolių vertoa tukBtnnczip 
dolnritt. Kn t«H tukatantiH doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors Ilgos bei viduriu au

v iena s

kad
teip

manos no
f

a sz

Kn

gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir jnvuirju nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam ftmogui |r 
auksini kaina parodytum, tai jam mu
loncBne butu Hvoikgia, negu taa auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi cwui 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk tnuuu vnistžoliu, ku
rios.Jums sugražina sveikata.

^VuiJtžoles yra nuo aekaneziu Ilgu: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir poesriu 
skaudėjimo, patrūkimo,nkaadej irno, patrūkimo, dusulio 
(asthma), persznlimo, Rkaudojlino p<j 
krutino, reumatizmo, plauku ellnki- 
mo, pleiskanų, Hzlnpinlmosi lovoj, tr 
kitu ligų. Atsiunsk COc, ta! (jausi 
vaistŽoliu nuo Bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jel&u kenti nervu nuirima, galvos 
Bkat/Sihus, užima ausyse, nuomarą, 
ezlrdies Ilga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
‘'Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
tabu! blogas dalykas, bet diubu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
tr suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZUKA1TIS,
25 Gillot Rd. Spencerport, N.Y. ’

- , ...... ,, ... — t ...— t -7

j iszdirbystes yra pasiekė ayksz- 
eziausi laipsni kaip ruszios 

medžiagos skaitliujo.1 
pasaulio szalys gali isz- 

le
lios ju darbininkai ma 

žiau apmokami, bet nekuriose 
szios szalies dalyse geležis lie
jama daug pigiau negu kitoje 
kokioje szalyje, iszskyrus Bri
tu Indija. ’ ‘ ‘

Jungtines Valstybes turtin
gos geležim, daugiausia jos 
randasi Minnesota, Michigan, 
Wisconsin ir Alabama valsty
bėse. Kasmet iszvežama apie 
60,000,000 “ tonu geležie isz 

Ežero kasyklų in 
liejyklas

ir
____0 H

dirbti plieną 
szornis, i

mažesnėmis

I

<X- •

b*
■ ■ -i

■

iJ
' M

•-***mv «■»! I»k mill* II ■«» —IWM ■«* ii XMWRraMMW-

- Visi Gyvi.

ft

nuo keturiu Taftų broliu. Pirm utinis
likos nutrauktas

•m. -A -ft***!:! ;•; pmc.j■ ~

Sztai pirmutinis paveikslas kokis kada
<L

kėlės 
bobeles

— Numirė 
Stanislovas Gabris, 
•140 Lorimor St.
liam nuliudime savo moterį 
Magdalena, sunu Juozą ir duk
terį, taipgi lu’oli Liudvika. Isz 
Lietuvos velionis paėjo 
Liudvinavo, Mariampoles nps. 
Priežastis mirties — vėžys 
gerklėje. Aliro Lapkrirzio 9 d.

amžiau.4,. 
Amerikoj iszgyveno 30 motu. 
Prigulėjo prio Drg. Szv. Anta
no ir Liet. Laisves Drg. Palai- 

isz A|>r 
Pan. bažnyczios, Treybes ka 
p i nose.

In kapines lydėjo didelis bu- H. • 1 . » • • . •
I rt' ii t

gyvenes<7 K r

Paliko dide
savo

sulaukės 58 metus

dotas Lapkriczio 1 o

isz

rys žmonių net i*z kitu miestu 
kaip tai: J. Abraezinskas, !8Z 
Shenandoah, Pa.; ponia An
drew Abraczinskione, isz Cata- 

; V. Abraczinskas. 
isz Coaldale, Pa.; Szepukevi- 
cziuH su žmona isz Scranton, 
Pa.; Petras 
Scranton, Pa.;
sziene, isrz Newark, N. J.: taip
gi daugelis Brooklvnieezin.

-V.

■R)jf.SiĮi, I’n.;

ponia

Pntriskis, 
Dauk-ponia

1S7

PARSIDUODA FARMA.

Szinita akeriu farma, 
namai. Dvi mvles žemiau Lake 
Side ir Gį mylios nuo Steito ke
lio.

geri

(D.18
Walter Grube, 

Box 33 Barnesville, Pa.
. . w «. . -r - - . - . _r . t.. T — ~ -■*•-- - IF- .       ■ MH. ■ . ...

ANT PARDAVIMO.

Koletą farmu, geram padėji
mo. Atsiszaukito pas (94

Chas S. Parmloy,
Real Estate Agent,

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

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turime ka norą ste

bėtino. Stebėtinas grnjljnntls Laikro
dis ir tas yra naujausis laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas Ir minules kaip Ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, 

visam 
Jeigu mylite girdot! gražia 

muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
visokius 

trumentpa, 
graft), smulkos, 
nusztu. Jums tcre(k tik pasukt rak
ta vlrs'zujo to laikrodžio ir Jis grn- 
Jlns ‘gražias dainas Ir 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grnjlna 15 mlnutu 

.Užvedimu ir 
dus grnjlna 
Laikrodis 
kad muzikos 
patįs, Tai dideles 
nop (jzalo . laikrodžio 
muzika. Toki laikrodi rellcotu tu
rėti . kiekvienam namo.
laikrodžio niekur negalite „ gauti 
kąip tik pas raus.
laikrodžio (18.00, Kiekvienas Kuris 
krzklrps szi apgarsinimą ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

minutes 
kitan. Padarytas 

žiai apdirbtas Ir laikys 
žiui.

gra- 
anv

už muzlkaliszkus 
pavyzdln:

ias-
Plano, fono- 

korneto Ir tain pa-

rneliodijas,

su vlon.u 
kiekvienu syki užve- 
skirtlngas moliodljaą, 

aprūpintas 
vollukai.

vertes laikrodis, 
turi da Ir

mechanizmu, 
persimaino

Ir jus to 
negalite w 
Tikra kalnu** to ■ŠA

l®>75. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraškyk savo varda ir adre- 
sa aUzklai, indok $2.00 depozite, o kita užimokeslt kada ta laikrodi atvožsz
jums įn namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.75 isz kalno už ta laikrodi 
tam pasiusimo VIISAI DYKAI gražia .deimantine Špilka ir paauksuota re
težėlį. Nepraleiskite, bet raszykite tuoj aus ant: adreso: - ,

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Avo., k Dept, 416, Chicago, Ill.

Superior 
plieno 
Youngstown, Chicago ir in ki
tas vietas, kur randasi plieno ir 
geležies industrijos. Anglių, 
kalkakmenu ir kitu dalyku 
vartojamu prie geležies liejinio 
gaunama užtektinai ir prieina
mai prie plieno-centru.

Dalinai ta pavydėtina Ame
rikos pozicija geležies ir plieno 
iszdirbystej yra pasiekta ang
liakasiu pastangomis iszgauti 
geleži ir kita žalia medžiaga ir 
darbininku plieno ir geležies 
liejyklose. Atvykę isz Europos 
plieno liejyklų virszininkai ste
bisi su kokiomis pastangomis 
darbininkai atakuoja savo dar
bą, kas ju szalyse nėra žinoma. 
Tokia szirdinga darbininku 

pagelbėjo 
pasiekti tokia didele produkci
ja, kurioje 
svarbia pozicija.
•DMMkH* iw. ■—IW .11 41 I nu H»I-Inu iu UI imi hOhikiiii —m* >aiv i— imi .m*. —ui inu l.i

Tokia 
kooperacija

szirdinga 
daug

Pittsburge,
yra Henry, advokatas 

isz New Yorko, antras augszcziauses sndže ir buviiais prezi
dentas Su v. Valstijų, treczias Charles kapitalistas ir iszduo- 
tojas isz Cincinnati, Ohio, ketvirtas Horace, profesoris 
augsztosios mokslaines Watte rtown, Conn.

liom eo.

szalvs Eu
ropoje siisieiliuoje sulyg gele
žies 
<

Jungtiniu Valstybių geležies ležies produkcijos 
produkcija yra puse 

I t • w
1 viso pa

saulio, o plieno industrija šie 
1924 metais 

visa pasaulio geležies ir plieno 
produkcija buvo 64,600,000 to- 
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Paveikslas parodo u 
da del vaiku kurie neteko tėvu per Sviotįnia Kare, 
tu. Amerikas paaukavo gausiai ant Wilson Memorial 

___________________________ _______________ _______1------------------------------

kur randa -l apie 2000 vaiku visokiu tau-

Prusai Kurie Kovoje Prieszais Prancūzus.A

i

C?

i.?.T

nori iszsimuszti ant liuosybos isz po Francuziszko jun

mu ir paduodamas poneliui ta

r
į' 1

m)

___________

paveikslas pasikėlė! iu Drusu, Syrijoi, kurie kovpjeSztai ] 
prieszais Francuzus ir juju sultonas Pasha Aitrach. Brasai 
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VISKAS KAIP REIKIA.
rubožiaus 

> prasz- 
porto. nuo pakolovingo ponelio. 
Tasai susiergeliaves, nes netu
rėjo jokio praszparto, paduoda

Aut Francuzinio 
žandaras pareikalavo

suVasza valgiu isz restauraci
jos, ant kurio buvo paraszyta:

—; Kiaules galva.
— Liežuvis jauezio.
— Kojos verszio.
Skaito žandaras su mandru-

laiszkeli kalba.
— Sugražinu ponui prasz- 

porta — viską paredkia.
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