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ISZ AMERIKOS

M

87 ANGLEKASIAI
UŽGRIAUTI,
60 UŽMUSZTI.

l
• *....

Baisi
Birmingham, Ala.
eksplozije kilo Overton, No. o
kasyklosia prigulinczios prie'
Alabama Fuel and Iron ('o., už
griaudama 87 anglekasius isz
kuriu 60 likos užmuszti. Di
desne* dalis daVbininku buvo
nigeriai. Nėra vilties idant už
griauti butu gyvi.
Vėliausi daneszimai skelbia
buk 60 anglekasiu pražuvo to
je e*ksplozijoi. Isz pražuvusiu
anglekasiu, tiktai deszimts bu
Argentinos r(‘|)ublika, norints yra mažu sklypeliu ir ue tankiai girdisi idant jame kilvo balti, o likusieji juodi.
tu koki sumiszimai, hr t turi sa v o karinmi'ne, norints m* didele, bet jaja užlaiko ant visokiu
Toji nelaime yra vienuolikta
atsitikimu. Paveikslas parodo metinius manevrus pekszt inin k u kurio eina per dideli purvy
szirnet kuriose* pražuvo isz viso
ną nes ten mažai randasi geru keliu.
O
59 anglekasiu o mede*
mete* 1924
eksplozijosia k a s v k los i a žuvo MILIJONAI DOLERIU ANT
KŪDIKIS UŽSIDUSINO
459 darbininkai.
UŽLAIKYMO KVAILOS
LOVOJE.
■A

UNIVERSITETO PROFESO
RIS ARESZTAVOTAS UŽ
DIRBIMĄ MUNSZAINES.
Columbus, Ohio. — Ant pa
liepimo |>erdet’iniu Ohio State
University, prade*jo daryli
“ iszrovima profesorių kurie'
yra persemti bolszevizmu, ” na
ir pasirodė kad vienas isz pro
fesorių Dabnov Morion likos
aresztavotas ne tik už platini
mą komunizmo ir raszyma
straipsniu del '^omi mist iszk
„L„u
laikraszcziu, liet skiepe jojo na
me' surasta samogonka 50 ga
lonu didumo, mnnszaines, .30
galonu malaso isz kurio dirbo
araka ir daug brogos. Profeso
rių likos uždarytas kalėjime.
Prie ko toji prohibicije* žmo
gų daveda, kad net profesoris
pradėjo varyti arielka.

4

ATIDAVĖ 13 METU
MERGAITE UŽ VYRO.
Chicago. — Nuo kokio tai
laiko 1.3 metu Onute Dovodv.
chiute, gyvenanti po 11728 Bu
ffalo avenue*, paliovė lankytis
in mokslaine. Mokslaines val
dže nusiuntė pas tėvus inspektorin datirti priežasti, na ir da
žinojo kml Onute jau pasiliko
motore, isztekedama už kokio
tai Kazimiero Keikano.
Tolimesni tyrinėjimai paro
de, kad mergaites tėvas ir jo
sios vyras nuėjo in suda iszim
ti apsivylimo laisnus, prislėg
dami, kad Onute turi 17 metu.
Apie tai praneszta mokslaines
valdžiai ir palicijai kuri aresztavojo tęva ir vyra mergaites
už kreiva prisiega. Jeigu sūdąs
iszrastn juos kaltais, tai turės
atsėdėti kalėjime* vienus metus
už t a ji prasižengimą.
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BROLIS APVOGĖ
PALIEGUSI BROLI.

*

?■

ii
11
>

bro

A

f

Cleveland, Ohio. — Ant pa
liepimo prokuratoriaus Jaghinskio likos aresztavotas Vin
cas Raduszis, kuris prisisavino
$11,.372 kuriuos valdže prisiun
tė* jojo broliui Jonui, buvusis
kareivis Svietiineje Karėjo. Me
te 1920, kada tai Jonas likos
gazuotas Francijoi per k a ne
teko proto. Vincas buvo pa
skirtas per suda kaipo globėju
ant savo serganezio brolio ir
rūpintasi juom.
Amerikoniszkas
Legionas
isz (’hilicotlie, isztyrinejo pa
dėjimą Vinco, kuria radosi
paikszu prieglaudoje ir jojo
varga, dažinojo apie nesavžininga pamelg-ima brolio ir už
vedė priesz ji teismą. Isz $11,462.42 kuriuos valdže iszmokcjo Jonui ant užlaikymo, Vin
cas davė broliui tiktai 90 dole

; -4

PROHIBICIJOS.
Washington, D. U. — Valdže
pa>kyre 12,6.34,000 -doleriu ant
užlaikymo prohibicijos ir gaueivmo
Imt legeri
u.
•
*
valdže* nie-ko kad ir visa įlota
paskirtu ant sulaikymo plaukima guzutes in Amerika, nes
t-iesos, kurios prieszinasi la isviai visuomenes ne bus užkil
kytos per žmonis, nos da daugiau jaises laužys.
Nekurie kongi£sjpp)ia i pę rstatys byla idant valdže* pavė
lintu dirbt.i ketvirta procenti
a 111. Kongresmonai imasi
ni alų.
karsztai eiarnauti idant toji by
la birt u priimta.
Koiigresmonas Blanton isz
J’eksu (sausas) mano persta
tyti byla idant praszalyt Kuroyiiiuii
piszkus tupioinatus
diplomatus i>z
isz .Ameri
ko kurie pasigertu ir kitus vir
szininkus praszalinii nuo dilin
to kuriuos rastu giri us. Aut
tokios bylos kongre.-moiiai nie
kados nesutiki u ir >umiisztn,
nes konia pas kožna skh*pt*
randasi gero sztopo.

Dėtroit, Mieh. — In dvi va
landas po kriksztui, dvieju me
nesiu k ml i k is likos surastas negyvas lovoje*. Kūdikis yra Jo
no Juszezekaucko, 2.315 Adele*
ulyczios. Kūdikis turėjo užsi
traukt ant saves kaldra ir užsi•1(' 
< liisino. 'Levai tame1 laike ne
szino svoezins ir kuinus neprijausdarni, jog kūdikis ant virsza us jau negy v a s.

QIRTA MOTERE
PERGULĖJO SU LAVONU.

Buffalo, N. V. — Po apvaikszcziojimui dėkavones diena su munszaine* ir kitokiais
gerymais, kokia tai Mrs. B. M.
Knyder, kuri negyveno su savo
vyru, girt nokdavo per vi<a
diena su K. Kowalskin. Kada
jau buvo gerai užsigėrė* ir neteko daugiau sztopo,, IHIOJO
gult. Kowalskis mirė* na k t ie*s
laike*, Kada motore* ,a t si ke*lo
isz ryto iszsipagiriojus, baisiai
persigando, kada pamate* savo
dranga negyva su kuriuom
pergulėjo konia visi
vi<a nakti.
Daktarai isztyrineja buk Ko
MOTERE LAIMĖJO —
walskis mire nuo užsitrueinimo
VYRAS ISZ PIKTUMO
PASIKORĖ. geixlamas alkoholiu o paleistu
ve uždare ant szesziu menesiu
I’it tsbiirgh.
—
Willimas
in pataisos narna.
Kahler ir jojo paezinle Islzbieta at.-isedo po vakarieniai loszfi (•zekerius. Per dvi valandas
Will imas stengėsi pralenkti
motere, bet toji nepasidavė? ir
GAISRAS BAŽNYCZIOJ.
laimėjo visus loszimus. Ant ga
Nakti isz Lapkr. I in 2 d.
lo vyras taip užpyko, kad nu
Ukmergės Szv. Trejybes bažmėtė* czekerius ant grindų, nu
nyczioj, kurios rektorių vra
bėgo ant virszaus ir užsirakino
Tėvas Kazim i (‘ra s, kilo gai>
inamlinyczioje. Klzbieda nesu ras. Sudego didysis altorius ir
laukdama savo vyro, nuėjo ant
aplink ji grindy.1. Ugnis buvo
virszaus pažiūrėti kas jam atpra(dejusi siena'kilti augsztyn,
si i i ko, o kada ant szauksmo
bet žmonėms pastebėjus, ugduris motore paneatidaro duris,
niagesiai užgesino.
szauke kaimynus, kurie iszlauže duris rado AVillima kabanti
PINIGAI — KARVES
ant virvutes sustingusi.
PILVE.

Žinios isz Lietuvos.

KUNIGAS, KUR SEKE
Keista žinia gavome isz Ute
KRISTAUS PĖDOMIS. nos, kur, sakoma, tūla moteris

Philadelphia, Pa. — Cziona is mire kunigas Dr. Russel
II. (1onwell, sulaukės 82 metu
amžiaus.
Kunigas Conwell buvo ziHomas lek torius-pa moksli n in
kus. Savo preklocijomis jis už
dirbo daugiau kaip II miliomi
doleriu. Bet mirė visai biednas.
Turtu nokrove. Visa, ka jis uždirbdavo, at įduodavo beturežiams ir labdarvbes i m taigoms. Philadelphijoj jis pats
insteigo ir savo leszomis laike
dvi ligonines betureziams. Samaritonu ir Garretsono ligoni
nes. Jis teipjau yra paraszos
nemaža knygų, didžiumoj bio
grafijų, pasakojimu ir kelio
riu, o likusius prisisavino sau. nių apraszymu.

W. !>• ROCZKOHKKI, Frm A Mfr
F. W. BOCJZKOWHKh UIUr

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 15 GRUODŽIO 1925 (TUESDAY DECEMBER 15, 1925)

NORINTS ARGENTINA YRA MALSZUS
SKLYPAS, BET TURI SAVO KARIUOMENE

Isz Visu Szaliu
KUNIGAS PARODE,
KAIP MERGAITES
ATRODO PLIKOMIS
KRŪTINĖMIS.

Patadornas. Praeita Ne
delia kunigas Nicholson iszejo
bažn vėžio j pamoksle
pamokslo sa ky t i,
pasiraitojęs kelnes iki keliu,
rankoves iki pažaseziu ir plika
atlapota krut Ine.
Susirinki' bažnyezioj žmones
iszsižiojo ir niisiste*'bojo.
atsiliepo
“Jus iiiist(*bote
kunigas. “Na, matote, asz tik
norėjau parodyti merginoms
ir moterims, kaip jos at rodo
kil lems, kai jo's dovi sijonus
i k i kel i u. blužnies be* rankovių
ir žemai iszk irpt omis krut ineims.

SURADO NUSKENDUSI
LAIVA SU $25,000.
Mo>ikva. — N (‘ri kai prie
K rimo pa k raszczio J iiodiiju
mariu, užtiko ant dugno mi
A ngliszka
skendini
lą i vn
Juoda Princą, ” kuris n.n
>kendo laike krini'iszkos kares
1854 mete. Per du metus nori
kai jeszkojo tojo laivo kuriame
randasi 25 tukstaneziai auk<e
ir sidabre, su kuriais ketino užmoket/i kareiviams. Laivas gu
li .30 pėdu gylio prie Balaklavos.
k i

POPIEŽIUS
NEUŽGANADYTAS ISZ
PROHIBICIJOS KLAUSYMO
Rymas. — Popiežius yra la
bai neužganadytas isz prisiunstos peticijos isz Ameriko nuo
prohiibieijos virszininku idant
iszreiksztu savo nuonionia apie
prohibicije ir prisidėtu prie jo
sios užlaikymo. Pakol popie
žius aplaike peticije, tai pirminuse buvo apskelbta Ameri
kon iszkuosia la'ikraszcziuosia,
(odei popiežius isz to yra labai
neužganadytas, tvirtindamas,
buk tai buvo privatiszkas daIvkas.
*

pasiprkusi karves pilvą skordykloje ir, bevalydama, rado
kampe 10 Rusiszku sidabro
18G žvėris taip Bedarytu
monetų po 20 kapeikų 186.3
KAIP SZITA MOTINA.
laidos. Dar neaiszikn, kaip tie
pinigai in karves pilvą pakliu
Colbavo, Lenkijo. — Darbivo.
n'inke Leikiene, pa gimdžius
kūdiki, iukiszo in pecziu kuri
“LIOSAI.”
priesz tai buvo užkurus. O kad
Spalio menesio 14 d. Kaune nuo peeziaus neatstojo, atkrei
paszauktieji 1904 naujokai tu pė ant savo pasielgimo atyda
rėjo traukti
burtus (“lio- kitu namiszkiu, kurie perimti
sus”), kam eiti in kariumene, r.kyvumu kodėl jiji taip tan
kam ne. Burtu sistema buvo kiai žiuri in pecziu, atidaro dupritaikinta Lietuvoje pirma riukes ir paregėjo su baime
karta, todėl naujoku tarpo siu gulinti ant augliu naujai gi
kęle daug in,doniuino. Daugelis musi ku'diki, kuri isztrauke
naujoku parekzke norą stoti jau pusiau sudogusii'Motere li
kariumenen bo burtu trau kos uždaryta tuoiri laik in pakimo.
miszeliu prieglauda.
I

I

PARDAVINĖJA
JAUNAS MERGAITES
IN PALEISTUVIU
URVAS BRAZILIJOJ
IR ARGENTINOJE.
K’yga, Latvija.
Lat vijos
policija smuko organizacija,
sįllaczia pirklyba
vedanezia iįilaezia
4 i baltosioms vergėmis”. Sako,
kad szimtai jaunu mergr.iezi u
buvo iszgabenta in Brazilija ir
Argentina ir ton parduota in
patvirkimo namus.
vergiu
. f J. I 11
Tuos
“ baltųjų
pirklius suseki* Latviu valdi
ninkai buvusiose kareivinėse,
netoli Rygos, kurias, dabar
Latvijos vyiiausybe* varto.j;*
kaipo pereinamąjį punktą emi
grantams, keliaujantiems isz
Rusijos in Amerikos ir kitus
k ra.* zt us.
Valdininkai patebeje* nema
ža skaieziu vyru, keliaujancziit in Pietų Amerika ir lydi
mu jaunu gražiu mergai ežiu.
Praslinkus kuriam laikui tie
patys vyrai vėl pasirodydavo
kėliąją, in Pietų Amerika, lydi
mi vėl būrio jaunu gražiu mervis
gaieziu, bet kas kartas
nauju. Latviu vyriausybei tatai pasirodo intartina, ir ,p
pradėjus dalyku tyrinėti. Isze
jo in aikszte, kad tai buvo ge
rai organizuota “gyvojo tavoro“ pirkliu banda, kur tokia
p re kyliu vedus per daugiau
kaip metus laiko.
Imigrantu dokumentai al
rodydavo visados tvarkoj. Vy
rai turėjo pasportus sau ir sav o ‘ ‘ žmonoms ’ ’ . Kitos inergaii (‘S pozuodavusios kaip
■’u
i i sekretoriai
Didžuma tu
mergaieziu buvo Ruses, bot
teipjau nemaža buvę* Žvdaieziu, Lenkiu, Lietuvaiezin, Vokietaieziu ir Kaukaziecziu.

LAIVO NELAIME TIES
KARKLINIUKAIS.
Klaipeda.
Lapkr. 2.3 d. in
Klaipėdos uosta atplaukė* isz
Liubocko druska pri krautas
motorlaivis “ Kbba 1) ir La p k r.
24 d. II vai. piot. iszplauke* to
liau link Liepojai!.*. Motorui
sugedus pakeliui 12 vai. i n vy
ko havarija. Laivas net e kės
atsparos bangu iszmestas ant
uolos. Karklininkai žvejai sti
skubo valtimis prh iirt i prio
nelaimingojo laivo ir sėkmin
gai nugelbejo kapitoną Stover
ir 9 jūreivius, kuriuos s ziaip
butu isztikes ” paprastas “ ju— prisikloti
reiviu likimas
bangomis Laivas turejei ii įsi
krovęs apie 450 tonu druskos,
skirtos Liepojui. Laivas dabar
guli apie 200 metru atstu nuo
kranto ties Karlininkais.
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ISZ LIETUVOS

Siamo
Naujas Valdytojas.
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Karala.it is Prajatipok isz
Siikhodaya, likos’ apų/j’ūkias
karalium Siamo, po mireziai
karaliaus Rama VI. kuri- buvo
jojo brolis. Naujas karalius ne
taip senai buvo atlankęs Ame
rika ir perleido kolos dienas
Filadelfijoi, pa baigė uni\ ersiteta ir kalba gerai Angliszkai.
Užvedė jisai savo sklype* daug
pagerinimu panasziai kaip Kuropiszkuosia sklypimsia. Yra
mylėtas per savo padonus.

VILKAI BALT-RUSIJOI.
Minskas. —
Aplinkinėje
Minsko pasirodė daugybe vil
ku kurie ne tik drasko gyvu
lius, liet pradėjo užklupinel ir
ant žmonių. Medžiojimo drauiru ve apgarsino dovanas U Z
kožna užmuszta vilką.
i-,

BOLSZEVIKAI UŽ
KLUPO ANT KAIMO.
Vilnius. — Dvi’deszimts hol
szevikisz'ku kareiviu perejo rubežiu artimoje kaimo Krugliu,
Vilniaus apskrityje, tikslu atė
mimo nuo piemeniu daug gy
vuliu. Pa'trule in laika pamate
bolszevikus, kurie ai bego in
<
paleista
pagialba. l,)au (r szuviu
ant abieju szaliu, bet nieką ne
sužeidė. Bolszevikai
I u re j o
trauktis adgal.

100,000 BESIBASTANCZIU
VAIKU UKRAINOJ.

Sunkiauses Kūdikis
Amerike.
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Visu Szvenlu dienoje sz. m.
Lapkriczio 1 diena Rok iszk y
nusiszox e V\ tautas Vienažinskis, b. Meno Mokyklos Direktoriaus borlis ir Verute Pedi
szvte."
Sekmadieni Verute I^ediszvte linksimi su drauge iszejo pasivaikszczioti. Pietų laike gau
ta žinia, jog “Vvtautas
Vytautas nusiszove*.” Verute be
be* žado, be
kvapo parbev) namo, i npuolej
in kambarį, kur ant lovoĮėjo krovimo lavonas, Ve*rute
szaūkdama bueziavo V v tau t o
kruvina žaizda. Szauke* ‘ ‘ \ryežia, Vyczia
V vožia ka padarei!?“
Paskui ji apalpo. Alsipeikejus
kalbėjo daug nesąmonių.
Namiszkjii i nėjo in salionn
pasitarti kas kam daryti, kur
kam vykt b Tuo tarpu tamei*
kambary . kur gulėjo lavonas
pasigi rd o revolverio szuvib.
Visi bei»o in kambarį. Tuo
antras
moment u pasigirdo
szuvis. A’ernte pataikius sau in
smilkinį mirtinai krito.
Mat
visi pa.nirszo paimti revolveri,
kurs gulėjo prie n ilsis žuvusio
V v ta u t o. Verute dar dvi va
be žado.
landas gyveno, bet,
Mirė* ir vienas ir antras tragingai... isz meiles...
Kataliku kapinėse, ju nelei
do palaidoti. Tad palaidojo
prie grinezios. Abudu in viena
duobe suguldė...
O apie Kalėdas turėjo’ būti
ju vestuves. Tikėjosi ir kure
tikėjosi
szeimvnine
laime,
daug malonumo ir džiaugsmu
bot gyvenimas rustus.
■»p ’ >

4

Manilla, Filipinai. — llligane atsibuvo miiszys1 tarp Filipiniszku banditu ir policijos,
laiko kurio likos užmuszta
septyniolika banditu, o penki
policija n tai toipgi pražuvo.
no rojo aresztavoti
Policijo
norojo
kelis banditus kurio nužudo Filipinisžika daraktorka mok
slaines kada toji ėjo namo.

■»

JAUNIKIS NUSISZOVE;
ISZ MEILES DEL JO, NUSI
SZOVE IR MYLEMA.

Charkovas, Rusija. — l’krainos miestuose bastosi gatvenii szimtas tuktaneziu palaidu
vaiku, neturineziu prieglaudos
ir didžiumoj nežinaneziu, kur
ju tėvai. Apdriskę, purvini, jie
gyvena iszmaldomis, arba ka
kur rasdami. Ju pade*!is pasi
baisėtina.
k lai d uoTiems mažiems
liams gelbėti, speciale valdžios
DAUŽO LANGUS
komisija pataria imti 10 nuosz.
LIETUVISZKO KONSULO.
mokesnio degtinei.
Tilže. — Nakti in Lapkr. 22
d. nežinomi piktadariai meto
akmeni pro Įauga in privatini
Lietuvos konsulo Tilžėj Imta.
Akmuo iszmusze įauga ir inkrito in kambarį.
Praneszta vietos policijai
kuri pradėjo tyrinėjimą, bet
piktadariai iki sziol nef iisekti.
&
Vyriausias Tilžės burmistras
kpo to invykio apsilanko Lietu
vos knsulate ir kraszto prezide nto K a ra 1 i a u cz i u i 7
reg te
$
teip pat Tilžės mieste) vardu
OI I '.. y
iszreiszko pasigailėjimo del
.yA-ž-'
invykio.

17 FILIPINIECZIU
UŽMUSZTA.

37 MIETAS

r®.

VIRSZININKU
MANDAGUMAS.
aps.
Sziaulenai, Sziauliu
(“ V-bes “ kor.) — Radviliszkio nuov. Policijos Virszininnosumoketo už
kas B. del nesuniokoto
krautuve mokesnio už 23-czius
motus, A. Selenai žadėjo “kaip
szuni“ nuoga i>z\ ilkti. Vėliau,
už suraižytas lie-date prekes,
kur A, S. sake* maistui siinaudojos. tu< pats B. pa sako: “dabar asz tave* už .tai kaip szuni
in pat kalėjimu nujosiu, ” Ot
kokios
politikos
kultūros
sulaukėme!

ŽMOGŽUDYBE.
Netoli Ukmergės invvfcusi
sztai koke žmogžudyeb. Vienasžmgus gavės isz Amerikos
nuo savo giminaieziu doleriu
ir su savo bernu važiavęs na
mo. Pakelėj užvažiavę* in viena
miesteli pernakvoti. Keleiviai
pasiėmė degtines ir gerai isz
trauke. Vėliau bernas atėjės
su kaž-kokiais vyrais ir pabzeimininkui,
reiszkes savo
kad tai esą jo draugai. Szeimininkas, nieko blogo nemany
damas, ir jiems paemos degti
nes. Gerai inkauszns, iszsivede
pasivaikszczioti ir ta žmogių
sumusze, subadė, reikalaudami
doleriu. Szeimininkas atida
vęs; svetimieji uorėje visai už
muszti, bet bernas perkalbojes
juos, sakydamas ji greit numirsiant. Tecziau jis nenumi:
ros ir ji ilžojė žmones, Kaltininkus policija suėmusi, Bent
teip žmones pasakoja, Faktu
paežiam neteko patikrinti.
«.

NUBAUSTI UŽ PLATINIMA
NETIKRU BANKNOTU.
Kauno apygardos teismas,
Lsziiagriuejes byla del padirbi
mo ir platinimo netikru 50 litu
banknotu, tris kaltininkus nu
galva, 14 kaklas, 46 coliu pe- baudė po 8 metus sunkiuju
cziai, 40 coliu krutinę, 12 coliu darbu kalėjimo ir viena 1 Ms
m. sunkuliu darbu kaleiimo.
ranka, anlink kojos 14 coliu.

Sztai paveikslas trijų metu
Moredito, sūnelio Charles Taylor, isz Carlisle, Nicholas pavieto, Kent uck v valstijaus.
S voro jisai 100 svaru JO eo
liūs dydžio, 22 colius aplinkui
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mimo gyvasties, praszydama
I hvyro, idnnt netyrinot priežasti
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UOfco taiį) padare. JJiji
i ji .^nke,
.4ak
’kad. gyvenimas sonstanerios
„I,..,..,.,,.-.,, llĮf
■ *
*
unot4?res vra kankinimas, todėl
Apie
į A
p it* szAiBiis
szililtas tuksianėziu.
tnkstancziu- ;palioką szi svietą. r
*• ■» ♦ ,
Viomv isz mirusios draugiu
vaiKu , neturihti jdhioš pgstoges slankioja po. ulyczes Ukfa- iszdlivcį, buk lady Hobs labai
jiniszku miestu, Dvideszimts rūpinosi apie savo patogumu,
tukstaneziai isz jttjil neturi ka o kada paiemino galvoje viena
valgyt, tiktai ta, ka suranda žila-plunka, ■ tai:p susiimpino,
kad t papuolė in molnnkolija.
ant ulvezin ir szaszlavnosia.
Soviatine speeialiszka knmi- Nuo tovios dienos josios padė
buvo
pavojingesnis.
sije del suszOfpimo • ttijn nelai jimas bnvo
mingu kai’iszku atiku i« mano Lankydavo visokius specialis
uždėti viena procentą daugiau tus, jeszkodama budo užbėgti
ant vodkos ” idant tokiu budu senatve ir užlaikyti savo pato
surinkt i jiems paszialpa, bet gumą. Ant galo inpuole in nėrpakol “ malon i bolszev i k isz- viszka susiarziniina ir atėmė
k n valdže pradės suszolpineti sau gyva st i.
Musu rodą yra tokia: jaigu
tuosius vargszus, tai tukstan
kas no nori pražilti, lai pasi
vziai isz juju iszmirs badu.
Panaszus slankiojimas po karę.
ulvczes vaiku ne tik buna lde
Asilas nieką nepamegzdziojp,
ra ji noje bet konia po visa BoS ija, kurie kaip goveda iszalkn- bet daugelis žmonių yra pana
szus jam.
siu vilku jeszko maisto.
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Japonai jau nuo seniai mans
Kuom daugiau bijai senai
ves, tuos greieziau ji ji pas ta io ant ipvedimo lotyniszko al
fabeto arba litaras tokias kovo prisiartins.
i
i kias mes ir kitos tautos naudoVagysta mažu vaiku užsiima ja. Kožnas mokytas ir ap< laugeli>
s u .4 i o rga n i za v u s i u szviestas Japonas jau žino mu
bandų Kinišku vagiu. Nesenai su alfabetu, bet visiszkas invekelios bandos tujų vagiu likos dimas tojo alfabeto yra sunkus,
aresztavotos, kurios pavogė ba ne visi jojo nori priimti.
182 vaikus turinezius nuo dvy Neseniai Japoniszkas profeso
likos lyg penkiolika metu, ku rių Kioto isztlave kėlės knygas
riuos surado paslėptus ant kal su lotyniszkoms litaroms, bet
nu, gyr vvenanezius
ve na nerius kanuodi- žodžiai buvo Japoniszki. Jojo
draugas
isztlave laikraszti
džiausiam varge ir purvyne.
Norints vairvsta Kinuosia mieste Tokio su Lotyniszkoms
yra labai [/rasiplatinus ir ne litaroms. Jaigu ir kiti seks
retumu, ln‘t szi banda vagiu, paskui tuosius mokytus vyrus,
vage vaikus vargingu tėvu ir tai .Japonijoj invyks Lotyniszparduodavo juos in fabrikus ir kas alfabetas visur, isz kurio
kitokes dirbtuves kur reikala daugiaaše pasinaudos vaikai,
vo pigiu darbininku. Vaikus nes dabar .Japoniszki vaikai
parduoda nuo $2.50 ir daugiau. turi iszmokti keliolika tukstanVagys laikydavo vaikus urvo- cziu ženklu kas užima daug
.^o kaip žverks duodami tik vie metu pakol iszmoksta raszvti
Ir ska'itvt i.
na karta ant dienos valgyt.
Ne senei Prancūzai užvedė
Visados turėk gera nuomone Lotyniszka alfa bet a Indi josią
apie kitus, bet ka jie apie tave kur žmonis isz to yra užganamano... tai tegul mano kaip sau
nori.
Ana diena Lietuviszkas ku
Suraszai parodo kad 15,000 nigas tūlam mieste nuėjo pas
žmonių Midege ant smert praei mirsztanti parapijona. Motore
ta meta o 18,000 likos sužeisti su kūmutėms stovi prie lovos
ir apdeginti laike agniu — isz- mirsztanczio graudžiai verkda
t uju 80 procentas buvo moti ma. Kunigas parengė mirsz
nos ir vaikai. Ugnys padare tanti ant ilgos keliones, priėjo
bledes ant 548,810,649 doleriu prie verkianezios norėdamas
ja ja suramini kalba: “Ne veri;
arba po 1,503,590 ant dienos.
Motiejieno, juk nebaszninkas
daugiau neatsikels.”
Kaip iszrodo, tai pakol proMotiejene paliovė verkus
hibicijos tiesos Amerike stengs kalbėdama iri stovinezias kū
iszdžiovvt “szla
szia pi uosius,
uosius,” — mutes: “oj, oj, asz nelaiminga.
tai snszlapins pirmn saMsuo- Padekite grabnyczia in stalsius. ”
cziu, nes prisiduos del kito vy
ro. ’ ’
Statistikai, arba raszytojai
Szis atsitikimas vyra
tikras,
ra tikras
visokiu atsitikimu ir 1.1, tan nes mums pasakojo pats kimikiai myli baugyt žmonis savo
skaitleis. Vienas tokis, profesoris Kni'bbs isz Australijos, už
Darbo Department o Sekre
siėmė tyrinėjimu praiplatihi- torius, Davis, savo metiniame
mo žmonių ant svieto ir sako raporte iszduoda, kad nors lie
pasidauginimas žmonių daeina partmen to iszlaidos dasieke
ant 0.864 procento kas metas, o $7,973,457.83 per fiskaliszkus
apszviestuosia sklypuosią du metus 1925 m. Departmentas
kart tiek. Jaigu teip veisle suklktavo $4,985,781.24. Bežmonių pasidauginęs, tai už 75 veik visi in imt i pinigai buvo
metu gyventojai ant svieto pa Imigracijos ir Naturalizacjos
sidaugins ir bus 3,700 milijonu, Būrams inmoketi. Imigracijos
už 160 metu, bus keturis kart, Biurui buvo inmoketa $3,964,
daugiau ne kaip sziadien (7,- 339.10, liekami inmoketi Natų
400), o už 240 metu asztuonis ralizacijos Biurui.
kart daugiau — 14,800 milijo
Per virszminetns metus Imi
nu. Profesorių Knibbs vra to gracijos Biuro iszlaidos buvo
sios nuomones, kad tojo skait- $5,635,885,54. Interesinga ma
liaus žeme negales iszmaityt. tyti isz kur Imigracijos Biuras
Ir tas mus lauke už 160 motu surinko tiek pinigu. Sukolokarba už penkių gentkareziu. tavo $3,039;974 už “head
Kam ežia apie tai rūpintis da tax”, $611,386.50 bausmėms ir
bar.’
$199,137.38 dol loidiniu giyžti
atgal Amerikon. Beveik visos
Pakol stengsiesi apmest pur virszminotos bausmes imtos
vynu savo artima, tai pirmiau nuo laivu kompanijų už atga
sia pats save apipurvinsi.
benimą neileidžiamn ateiviu.
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PA JESZKOJIM AI.
Asz Ona Jodaugiene pajeszkau Mart v na Urboną ir sesei S
A l a rce les K n zm i ok ienos pirmiau gyveno Brooklyn dabar
nežinau kur. 'Puriu svarbu rei
kalo, jeigu kas apie ji žino mel
džiu proneszt ant adreso.
Auna Jodaugiene
1008 S. IGth Si.,
Herrin, 111.

Pajoszkau Juozapa VaseIi n ii* k'a p<n
ii m i.-in
»./k iv .i i. .v i.,
isz Suklinku
paeina
girdėjau kad gyvena Cleve
land, Ohio. 'Purin svarbu rei
kalą isz Lietuvos, meldžiu at-iszankt ant adreso.
lt.
Antanina S 'arkanate,
1409 \V estern Avė., N.S.
Pittsburgh, Pa.
Paioszkan mano szvogeri
Adolfą Virszbila, pirmiau gy
veno Chicago, Ill., dabar neži
nau kur. Turiu svarbu reikalo
isz Lietuvos, meldžiu atsisza nkti.
Mike Popechis,
360 Gallagher St.,
t J 00)
Springfield. Ohio.
Khiezinskas, pa e i nantis isz Lazdijų Valscz., I ki
peczin kaimo, paieszkau lmeIi Prana Kluczinska ir kitu gi
miniu, po levais. Noriu susižinot meldžiu atsiszaukt po
adresu :
K. Kluczinskas,
96 Sovmonr St ..
New Britain,
Conn.
1.100)

L
■)

Londone atome sau gyvastį
da jauna motore nes turėjo tik
tai 40 metu, paeinanti isz tur
tingos drauguves, pati miliarderio James Hobs. Patžudinsto.s y patu, da būdama gana pa
togi motore, kuria visi mylėjo,
KANTICŽKOS arba ti«»miu knyga,
iszvere ant daugelio dideli gai- lĮaprasMb
kietai* apdarai*. Preke 11,
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldcnclma* Par.lapczla At.ei
tie*. Su pacelba kaži tom. Pasai
Chaldeiszku, Persiszku. Gralkiszkn
Arabiazku ir Clgoniszku burtiniku
Inzfuldlnejimas to kabalo yra labai
lengva* Ir kiekvienam sali būti su
prastinu.
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lesti, kad taip noiszmintingai
pasielgė. Gromatelejc paliktoj
del
L— vyro, jiadnve priežasti AteA
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Katra Uždeda žmogau* ateiti. Su
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo CIgonka Isz Egipto Rubiną
Salva. Del vyru Ir moterų. 9
VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ......................

“
”
KALENDORIUS
METO
JAU

į? SAULES
i

«»

l

I
t

1 4 »

25c.

■\įj>

Prlstusklte murai* 25c. Gausite
visas tris knygutes per paczta.
Pinigu* galite siusti stempomi*.
W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY PA.
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FLO ELECTRIC
* CO.
(F. D. Boczkautkat, Locnininka*)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA
in Namui, Sstoru*, Mokshdn**, Bai^
nyese* ir kur tik yra reikalinga
Elaktrikine Savieta. Taipgi parduoda
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Sų fornmeU apdarais,, preke 11.50
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SILJKOSIS ARBA
ANGLEKAS1U DŽIOVAI
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du vi je ežero ma io maltum*,,Jnk
per vandeni nevažiuosi! TuėLie^kiK Pasakos.a jau milžinas pradėjo i’tiiti nie1 džius su sznknimis i? TriOst i in
1
S’,
>> •
Lt
surinko. Dr. j. basanavicziuš. į vnndeni. Už valandos ir pasid'l4'
'
d 4 • .
■ f>p***
______
LL.U.
taisė puikinusi kelia per OŽora.
priklauso
t
ant
(Ifil'khYrnszies,
Tnszios
Departamento,
Komercijos
Nuvažiavo in maitina. Inejo in
vėl. kiek jii inkvepuojama, ir abclA nglia- kasy kl i u Biu ras
vidų nieko nerado, malūnas tik
kreipia dome in plaucziti ligas nai ant sveikatos fuicziu žmo
APIE KALVIO SUNU.
birbia. Jis t no jaus užleido vie
kurios užpuola angliakasius, nių.
na maisza, pats iszejo arklki
Piot i nėjo A f ritkoje i ma 1 ė
in kvėpuojant dulkes. Svar
Viėnas kalvis turėjo sunn iszkinkyti. Isžkinkes arklius,
blausia tu plaueziu ligų; tai si-Į metusi tai ligai iszsi vystyti, milžiną. Sunns buvo tok is stip
likosis arba angliakasiu džio trumpiausis laikotarpis yra 2 rus, kad jau trijų metu galėjo pasileido ant pievos, pats piifgryžo in maitina ir atsisėdo.
va, kuri paeina nuo inkvepavi- Vė melu.
su meszka grumtis. Kaip jis su- Tuoj koletas velnioku pasiro
mo akmens dulkiu, ypaez smul- . Silikosis \ ra skirstomas in nugo in 12 metu, tėvas nukalė
triį laipsniu: Pirmas parodo Į
įo’,;;,,)” iHŠidY do. Velniokai ome apie įi szokikios silicos arba titnago.
net i. Vienas cziupteles tiž plau
žymes
fPa liga randasi visur kur lik si mt omu s ir fiziszkas
,
;
Idoin svietą tarnauti. Sumiš
yra kietųjų augliu kasyklos. bled k,‘s '.ia darytos plaueziams. iszejo. įeidamas keliu pamato, ku jam, kitas už nosies, tre
Antras laips- kad žmonis ketveriais žeme ežias ir akis norėtu iszbraižyti.
gi
Randasi daugumoje Jungtiniu i bet dirbti galima.
Valstybių ir Naujojoj Zelandi uis parodo žymius ligos ženk are. Jis eis prie tu žmoni u; Milžinas geruoju prasze, kad
joj, A ust rali joj, Pietinėj Afri lus ir dirbt i nebegalima, nors Į Vžmonis, pamate ateinanti toki atstotu, paskiri kaip pradės
dar nėra pavojinga ir galutinaĮ | dideli vyra, o dar su didele go szaudvti su lazda velniams
koj ir Didžiojoj Britanijoj.
Pirmiau darvti Biuro tvri- padėtis. Troezias laipsnis turi ložino lazda, iszbogiojo in visas visi iszlekiojo! Paskui priėjo
liejimai parėdė kad silikosis tikrus ligos ženklus ir dirbti puses. Milžinas atėjo pas pirma prie girnų ir mato, kad in ak
meni bėga ne grudai bet smil
randasi daugumoje Jungtiniu negalima visai.
žagre (žambii) norėjo arti, bet tys. Tas pagriebęs lazda begs
Tos ligos simtomai yra kva nodasiokia žagres
Valstybių angliakayklu disatsiklaupė jcszkoti vidui u po kambarius,
stoka,
ir
krutinę
insitrau
triktu. Viename distrikte Biu po
’
iiant keliu ir pradėjo arti.
ras rodo kad 433 a ngliakasiai kia. Nors tas nėra labai žynius Įsare, kol arklys neprivargo.♦ rlolko jie apmaino mano kvioisz 720 iszcgzami/nnotu turėjo ligos pradžioje vienok ligai Kaip tris privargo ėjo pas ant- czius ant >niilczin! Jam dvar
didėja |
silikosis. Taip pat atrodo kad* pleeziantis simtomai didėja.
„,.k|i |p lp gr(.itni nllvn,.gi. ponis buvo pasakęs iszvažiuo432 isz 1,018 iszegzaminuotu Kiti simtomai ir ženklai^ Ifaip no. Paskui pas troezia, ant ga jant, kad tuose maiszuose yra
kitame distrikte turėjo ta liga. kosulys, tankios slogos, skaus lo pas ketvirta — visus nu - kvioeziai. Atrado kambarije
mai krutinėjo yra labai svar vargino taip, kad jie negali m apie tuziną velniuku ir pradė
Silikosis «vra labiau tvrine•
jo muszt i su lazda. Velniokai
jamas Pietinėje Amerikoje, ne- bus darant ligos diagnosa.
paeiti. Vienok jis suarė visa rekia: ‘ ‘ mo> iipmainem, tu pats
Vyrai serganti s i likosi) grei lauka. Paskui ant vakaro viena
kurioje kitoje szalyje, kur
nuo 12,000 iki 15,000 baltųjų ir eziau gali ingyti džiova, negu arkli inkiszo in k’iszeni, antra at si vėžiai tokius grūdus.” O
milžinas nepaduoda — musze,
apie 1.80,000 juodųjų yra iszde- normalus žmones
in antra kiszeni, treezia
t veržia in | musze, kol velniai ne apmaino
ti ant pavojaus tos ligos. Vie
Pamaikinimas tos ligos ang- pirsztine, o ketvirta
nume tyrinėjime atrasta, kad lia'kasin tarpe priklauso ant saujoj, ir iiuojo in ta gyvenimą iį smiltis in kvieczius Jau jis
. . : susimalė. Sn<inosz<» maiszns in
isz 12,000 gyventoju, apie 1000 neprileitlimo dulkėms rastis kurio jis lauka suart1 - Szia
;
. Szl,,.i1lp’įvežimu
ir ei parivesti isz, pieper metus susirgdavo.
vartojant vandeni — snszlapi - taip inlindo pro dari?s in troba | v
Nekurie gydytojai mano kad nant sienas, lubas, žeme ir ak ir tarė, mesdamas arkliits isz. i vos aridius ir važiuos namon,
■;
! Nuėjo ir neranda arkliu! Vėl
silikos arba titnago dulkes bu- menų krūvas; taipgi svarbu tu kiszeniu: “Atsunikite jus
savo įj pargryžo pas velniokus ir prrtdamos asztrios snžeizthivo rėti mokaniszka ventiliacija arklius. ” Paskui sako: “ar tu i
. ai u i de jo miszint i su lazda, kad atiplaueziu pieveles. Kitas many kuri pamainytu dulkina orą rite koki nors <darba ' del
j" ’ ma- duot u arkliu>. Velniokai szanmas, tai, kad silika t irpdama ant tyro; taipgi visi angliaka nes. Na m isz kia i atsake,
kad
vandenyje ir kituose skvesti siai turėtu Imti fiziniai iszeg- yra kelmu rauti. Milžinas per kia, kad vilkai suode; o milži
niuose užeidžia plaueziiis savo zaminuojami priesz priėmimą gulėjo, isz ryto atsikėlė ir pra nas sako, kad vilkai butu su
nor> kaulai butu pasinuodingu veikimu.
darban ir paskui -kartas nuo szo parodyti tuos kelmus. \’isi j drasko,
i-i
—E.L.I.S. bijo vesti parodyt. Buvo tok'* ...... Ir nieko, gavo velniai
Kaip greit ta liga iszsivvsto karto.
dindi jam dvejota arkliu, nors
kvaila
moteriszke,
ir
jai
prisa1
po teisybei milžino arklius vil
14
—
Baisus
aI
kerszinimas
|
|<p
vesti
parodyt.
Moteriszke
Į
i
kai buvo sudraskė. M ilžini^
SAULES
: vyro —- istorija.
iszvede iii miszka ir parode į gnvo du gražiausius arklius,
15—Kokia diena
gimini kehnrts. Milžinas užkiszo su sa- j -usikinkt* ir parvažiavo namon.
! toks tavo būdas. — Geria uses | vo lazda už szaknu ir iszkarto’ Į Dvarponi- i-z t oi o pamatęs parANT 1926
t iszburimas tavo ateities pagal iszrauna kelmą. Moteri-zk* i | važiuojant, iszejo sutikt. Lahąi
bos i v e i z i n t, m i 1 ž i nas isžliipti nusistebėjo kad jis vietoji?
ga rsi ogiausi us
ast
rologns.
UŽBAIGTAS.! Szira^ apntšzyrmu ’ a t Ak Iri.ii’ daugybe k’ehaTUvkur butu pen- smilczi'u, parVė*že k a tfUogė riau
k i vyrai per sanvaite neiszbi- ki us kvieczius. Jis muslino kad
kasztnotu jums 50 eentu.
4
J
pe. Atejo pietus, ir visi bijo velniai ji sndraskis da miszke
! $■ i !
T
rril.į
16—Gori patarimai del jau- neszt i. Vcl kvailiai moterisz- bevažiuojant. Už ta dvarponis
kiai prisiėjo neszti. Ji isznoszo iszleido už jo savo dukterį. Jis
j
naveslžin.
LAIKRASZCZIO
dfi
Į
barszeziu . milžtuve, duonos nusipirko dideli dvara isz pinU
t
17
—
Dievo
Arcziau
Tavęs
A rėžia u
U
n
penkis kepalus ir alaus baezke- £U, kur
baczkeleje turėjo ir gV1
? 1M
(Neartu* my God to Theo) Amo le. Milžinas barszczius suvalgo
•u:1
v on o laimingai.
rikoniszka
giesme
perdeda
ant
ir duona, o alaus pus<» baczke- )
L ►
KALENDORIUS
Tolinus bus.
m H
Lietuviszko kuria kožnas pri les toiszgore. Pabaigęs rautiI!i
DEL
!
valo žinoti.
keliniu eina namon, pasiėmė
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
i:
Kaip
lik
mato
ogiojo
ir
alų.
18
—
Tikėk
ar
netikėk,
kaip
1926
kaipo eiles ir dckliamncijos. 92 pusi
žmogų
pusikm
usiĮ
jis
priėjo
'
lnp
ilb popierini 0I)dnrni. Preke 25c
'u
Jh
sau nori.
i < »'
I
M-TAS METAS
1 !)- Argi ji buvo kalta .’ IS- prie žmogaus. 'Pas karuonis pa-1
W. D. BOCZKAUSKAS - C0.»
įI tr
prasze
alaus
atsigerti,
milžinas
į
e»f.
MAHANOY CITY. PA.
t ori ja.
davė jam. Karnoms iszgere vi
I<
U
Z
20—
Sziadien
turi
už
viską
i:
O
CO
.
f
siUalti. Milžinas užpyko už 4tai
mokėti, net, ir už paezestavoji- ir kaip pradės muszt i ji su A. RAMANAUSKAS
i’ Ir
■* d
ma.
. ;< J
J n o k i n ga s a p ra szy m a s
LIETUVISZKAS GRABORIUS
lazda! Musze, musze kol bemuapie nituiszainini gyvenimą
szant anųs nukrito ant žemos! i
— — - -------------------- --------------- n----- -..... ... -.. . ....
MILL & PATTERSON STS.,
tarp Lietuviu.
Kaip nukrito ant žemes, per- i
ST. CLAIR, PA.
Dovana del musu skaitytoju
21—Dievas t iosa*mato, bet sprogo, ir isz jo iszbiro dmigy- ;
jau pabaigta, kuria neužilgio ne greit pasako
istorija.
be pinigu. Pinigus susipylęs in iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu*
iszsiuntinesime del visu užsi
22—Svarbus atsitikimai isz baezkele parėjo pas savo ūki ant visokiu kapiniu. Pagrabtia paruomokėjusiu skaitytoju. Ogi ran praėjusiu metu.
ninką ir prasze, kad už jo dar- sz’a nuo paprascriftusiu iki
niauaiU. Paraamdo automobilius de)
dasi jame puikiu skaitymu,
bą
atiduotu
szia
baczkele.
Ūki

23— Suvienyt uju
Valstijų
laidotuvių, veseliu, kriksztynio ir
kad ne eisite gult, pakol viso
ninkas,
bijodamas
muszti
gaus,
prezidentai.
; j kitiems pasivažinėjimams.
neperskaitysito lyg galui. Tik
Bell Telefonas 1373-M.
*24—Velykos ant kožno meto dovanojo jam baczkele. Paskui
paklausykite kas jame randa
milžinas klauso, ar neturi da
nuo
1801
Ivg
2000
metuu
si :
i
2.J> Katalogas musu knygų. kas kelmu rauti. Jam parodė
DIDYSIS SZALTINIS,
netolima dvara. Jis ten nuėjo
1— -Kalendoriniai
užraszai
2G—V i so k i a pga rs i n i ma i.
ir praszo darbo. Visi persigan Minksztais grąžais apdarais
Tiktai $4.50
ant 1926 meto.
do nežino, ka ir sakyti. Paskui
2— Perkelemos szventes ant
darbo
J
Argi kitos rėdysies duoda dvarponis ir sako: “ Bus
KANTICZKO8
1926 meto.
prisako savo berberi’
savo skaitytojams tiek smagiu ežia.” Jis prisakė
Giesmių Knyga $1.50
o
nams
pripilti
penkis
maiszhs
1
Czvortis meto su pasnin- ■pasiskaitymu dykai? Ne, ba
iszdavimas tokio kalendoriaus smileziu, paimti visu prastuo Gromatoms Pppieros su ap
Jpis.
kasztuoja tukstaneziai dole sius ratus ir liepa važiuoti mil
4-—Keturi meto laikai.
skaitymais 75c tuzinas.
riu, o kur paszto kainos? Juk žinui in mahma. O tas malūnas
o Užtemimai 1926 mete.
roiko ant kožno kalendoriaus buvo prakeiktas; velniai ji val
M. ŽUKAITIS,
6—Skirtumas laiko.
i - Menesiai
su szVentuju prilipyt markes, kopertus ir 1.1. de. Jis stovėjo vidurį jo ežero.
25 Gillet Rd.
Spencerport, N. Y.
vardai s, atmainos oro, Permai O’roiko žinoti kad tukstanezius Milžinas iszvažiavo. Per važia\
j f"
Lt >
f
Ii l- it & .
-4 ' h «k L
nos menulio, Ūkininku priežo kalendorių iszsiunczem del mu vos miszkib Atrado ežora ir vii.
.. . ..................................
—.................. . ,
s!
džiai ir Perspėjimas ateities su skaitytoju ir lai visai dy
del visu ant kožno menesio kas kai.
Todėl mylemi skaitytojai ne
kokiam menesijo yra gimęs.
BANKING TRUST CO.
8—Kūdikis juos sutaiko —*■ vilkinkite sh prisiuntimu pre
MAHANOY CITY, PA. J
»
numeratos, nes tai vienatine
istorija.'
U.rir
' —$
9—Kalėdos Mariides-Amo- gyvybe laikraszczio. Prikalbin
f
3-czias Procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu
kite nors po viena liauja skai
rikonkos — istorija.
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio
10——Kaip roiko pasielgti baž- tytoja, o tas bus musu užmo
saugumo.
kestis nuo jus už musu pusinyežioje laiko niisziu.
J
MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
is Kzvontima.
tį 11—-Del meiles motinos — isKalendorius szimet turi 80
torija.
v
moka S-oiia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te
. 12—Namine aptioka^'— ko- puslapiu su paveikslais. Žinosuma kas-kart auga cHdyn. Yra tai saugiau ir garina
Mus vaisius roiko laikyti na- mo kad jums patiks,, o jeigu ; f del žmogaus kuris dirba ir cMdinsh' Dttdte
Dievas duos sulaukti sveiki ki i pinigu* in tata i Banka> o persitikrtatt*7 ir matysite
mioir kn jieji gydo.
t
■
>rL tu metu, tai da puikesni kalen t i kaip tai pinigai auga su pedMų|tatan VrotoMKįti
13— Baisus’ dvaras *** istorL
r?
“ėv-i■ it.
&
* <
I J
. *. 1; M1 ./Y*; jJL ..A♦'■H . Y.
dorių iszleisimodel. just * d.
ja, rf'
/■
c..."
■"T1*

I

M

SI

A

t

pigiau ne kaip gausite *ztoro*i*. Už
veda varpotu* prie duriu, taiso elektriklniu* prosus ir kitokius eloktrikln*
tu* intaisu*. Ateikite pa* mano Jeigu
A-BE-CBLA arba pradžia skaitymo ir manote užvesti saviesa arba permainyti savo nanta pagal naujausia siste
'
........... ’
■
' i.
L_„._
raszymo,
do! vaikam*.
Preko 15c
ma o asi mielai suteiksiu jum, prekes.
( W. D. BOCZKĄUSKAS - CO
Apsiymn fosplldyti
Aptiymti
isaplldyti dideliu* kontrak
MAHANOY
CITY,
PAv
t
Mokslaihiu
tu* ant aptsvietimo Saliu, Moktlalniu
n.
Bašnycsiu. Duokit* plrmybia ravo
ir Bainyeaiu.
tautieesiui pakol ejsito kur kitur.
>
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j] mimo gyvasties, praszydama
ĮlWrė; idant hetytlnet priožasti
ko taiį) padare. Ji
. ji .4aJt
J'-b
jkad gyvenimas isenstanerios
’____ A
^nuderės vra kankinimas, todėl
4*
pnlieka sži
szi svietą. —
Į Apie szihltas tirkštanėziu. palieka
Viena isz mirusios draugiu
vaiku, neturihti jokios pftstoges sla n k i o ja po. u ly czes Ūkta - iszdlive, buk lady Hobs labai
jiniszku miestu. Dvideszimts rūpinosi apie savo patogumu,
tukstaneziai isz juju neturi ka o kada pat em in o galvoje viena
valgyt, tiktai ta, ka suranda žila- plnnkrt-, taPpt sttsiVupiho,
ilk melankolija.
kad papuolė iii
ant ulvezin ir szaszlavnosia.
Soviat i ne spėria liszka kam i- Nuo* toMos dienos josios padė
buvo pavojingesnis.
sije del snszdlpimo • ttiju nelai jimas
mingu kariszku atiku “mano Lankydavo visokius specialis
uždėti viena procentą daugiau tus, jeszkodama budo užbėgti
ant vodkos” idant tokiu budu senatve ir užlaikyti savo pato
surinkt i jiems paszialpa, bet gumą. Ant galo inpuole in nerpakol “ ma 1 on i bol sze v i k isz- v i sz k a snsiarzinima ir atėmė
ka” valdžo pradės suszelplnoli sau gyvastį.
Musu rodą yra tokia: jaigu
tuosius vargszua, tai inkstą n
kas ne nori pražilti, lai prtsiežiai i>z juju iszmirs badu.
P a n a s z u s slankiojimas po kare.
ulvezes vaiku ne tik būna UkAsilas nieką nepamegzdžiojn,
rajinoje bot konia po visa RoS ija, kurie kaip goveda iszalkn- bet daugelis žmonių yra pana$z u s jam.
siu vilku jeszko maisto.
|
'------------- .
Kuom daugiau bijai senai
tlaponai jau nuo seniai mansto ant įivedimo totyniszko al
tuos
greicziau
ji,ji
pas
ta

ves
fabeto arba litaras tokias ko
ve prisiartins.
kias mes ir kitos tautos naudoVagy.sta mažu vaiku užsiima ja. Kožnns mokytas ir apsusiorganizavusiu szviestas Ja ponas jau žino mu
• langelibandų Kini-zku vagiu. Nesenai su alfabota, bot visiszkas invekelios baudos tujų vagiu likos dimas tojo alfabeto yra sunkus,
a re sz tavo tos, kurios pavogė ba no visi jojo nori priimti.
J82 vaikus turinezius nuo dvy Neseniai Japoniszkas profesolikos lyg penkiolika metu, ku ris Kioto iszdavo kėlės knygas
riuos surado paslėptus ant kal su lotyniszkoms literoms, bet
nu, ggyv vena
venanezius
neri ns kanuodi- žodžiai buvo Japoniszki. Jojo
draugas
iszdavo laikraszt i
džiausiam varge ir purvyne.
Norint s vagyste K in uosiu mieste Tokio su Lotyniszkoms
yra labai prasiplatinus ir ne literoms. Jeigu ir kiti seks
retumu, bet szi banda vagiu, peskui tuosius mokytus vyrus,
vage vaikus vargingu tėvu ir liti Jeponijoi invyks LotvnisZparduodavo juos in fabrikus ir kas alfabetus visur, isz kurio
kilokes dirbtuves kur reikala dengia tise pašinam los vaikai,
vo pigiu darbininku. Vaikus nes dabar .Japoniszki vaikai
panluoda nuo $2.50 ir daugiau. turi iszmokti keliolika tukstanVagys laikydavo vaikus urvo- cziu ženklu kas užima daug
>e kaip žvėris duodami tik vie metu pakol iszmoksta raszyti
Jr ska’ll vt i.
na karta ant dienos valgyt.
i Nosenei Prancūzai užvedė
Visados turėk gera nuomone Lotyniszka alfabete Indi josią
apie kitus, bet ka jie apie tave kur žmonis isz to yra užganamano... tai tegul mano kaip sau dvtais.
nori.
Ana diena Lietuviszkas ku
Huraszai parodo kad 15,000 nigas tūlam mieste nuėjo pas
žmonių sudegė ant smert praei mirszianti parapijona. Motore
ta meta o 18,000 likos sužeisti su kūmutėms stovi prie lovos
ir apdeginti laike ugniu — isz- mirszlauozio graudžiai verkdat uju 80 procentas buvo moti ma. Kunigas parengė mirsznos ir vaikai. Ugnys padare tanti ant ilgos keliones, priėjo
bledes ant 548,810,649 doleriu prie verkianezios norėdamas
ja ja suramini kalba: “Ne veri;
arba po 1,503,590 ant dienos.
Motiojicno, juk nobaszninkas
daugiau neatsikels.”
Kaip iszrodo, tai pakol pro
Motiojene paliovė verkus
hibit*! jos tiesos Amerike stengs kalbėdama iri stovinezias kū
iszdžiovyt “sala
slapiuosius,
pi uosius, ” — mutes: “oj,
o: oj, asz nelaiminga,
i 4
saM
suolai suszlapins pirmn
Padekite grabnyczia in stalsius.”
ežiu, nos prisidnos del kito vy
ro. ’ ’
Statistikai, arba raižytojai
Szis atsitikimas yra tikras,
visokiu atsitikimu ir 1.1, tan nes mums pasakojo pats kuni
kiai myli baugyt žmonis savo gas.
sknitleis. Vienas lokis, profesoris Kni’bbs is$ Australijos, už
Darbo Departmento Sekre
siėmė tyrinėjimu praiplatihi- torius, Davis, savo metiniame
mo žmonių ant svieto ir sako raporte iszduoda^ kad nors De
pasidauginimas žmonių daeina partmento iszlaidos dasieke
ant 0.864 procento kas metas, o $7,973,457.83 per fiskaliszkus
apszviestuosia sklypuosią du metus 1925 m. Department as
kart tiek. Jaigu teip veisle su k Ik t a v o $4,985,781.24. Bežmonių pasidauginęs, tai už 75 veik visi inimti pinigai buvo
metu gyventojai ant svieto pa Imigracijos ir Naturalizacjos
sidaugins ir bus 3,700 milijonu, Būrams inmoketi. Imigracijos
už 160 metu, bus keturis kart Biurui buvo i n mokėt a $3,964,
daugiau ne kaip sziadien (7,- 339.10, liekami inmoketi Natū
400), o už 240 metu asztuonis ralizacijos Biurui.
kart daugiau — 14,800 milijo
Pbr virszminetus metus Imi
nu. Profesorių Knibbs vra to gracijos Biuro iszlaidos buvo
sios nuomones, kad tojo skait- $5,635,885,54. Interesinga ma
lians žemo negales iszmaityt. tyti isz kur Imigracijos Biuras
Ir tas mus lauke už 160 .'Aatu, surinko tiek pinigu. Sukolekarba už penkių gtmtkarcziu. tavo $3,039,974 nž
už “head
Kam ežia apie tai rūpintis da tax” , $611,386.50 bausmėms ir
bar’
$199,157.38 del loidinni gryžti
'atgal Amerikon. Beveik visos
Pakol stengsiesi apmosi pur virszminotoR bausmes imtos
vynu savo artima, tai pirmiau- nuo laivu kompanijų už atgašia pats save apipurvinsi.
benimii neįleidžiamu ateiviu.
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Marcelo.s1 Kuzmiokionos pirBrooklvn
dabar
miau gyveno
I..........
nežinau kur. Turin svarbu rei
kale, jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt ant adreso.
Auna .lodangiene
1008 S. 16th Si.,
Herrin, UI.
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Paieszkau mano szvogėrj
Adolfą Virszbila, pirmiau gy
veno Chicago, Ill., dabar neži
nau kur. T'nriti svarbu reikalą
isz Lietuvos, meldžiu atsiszaukti.
Miko Popeehis,
360 Gallagher St..
1.100)
Springfield. Ohio.

Khiozinskas, paei ■
nantis isz Lazdijų A’alscz ., Papecziu kaimo, paieszkau broIi Prana Kluczinska ir kitu giminiu, po tėvais Noriu susižinot, mcldžiu
meldžiu atsiszaukt po
adresu:
K. Kluezinskas,
96 Sevmour St..
New Britain,
(’onn.
1.100)
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Arba Atidengimas Par.lapczlu Ate!
ties. Su pagalba kažirom. Pagal
Chaldetszku, Peruiazku. Gralkiszku
Arablszku Ir Clgoniszku burtiniku
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdcda žmogaus ateiti. Su
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną
Sulva. Del vyru ir moterų. 9
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VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ......................

25c.

Prlsluskite mumis 25c. Gausite
visas tris knygiųee per paeita.
Pinigus galite siusti stempomis.
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locnininkas)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

3

WC ‘1

'!■
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA
in Namui, Sstorua, Mokslalnęs, Baži
nycse* ir kur tik yra reikalinga
Elaktrikine Saviasa. Taipgi parduoda
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Lietuviszkos Pasakos. |
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“SAULES”
KALENDORIUS
ANT 1926 METO
TIKRIAUSES KABALAS JAU UŽBAIGTAS.
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Pajoszkau .Juozapa Vaseliau - ka paeina isz Suklinku,
girdėjau kad gyvena Clevoland, Ohio. Turiu svarbu rei
kalu isz Lietuvos, meldžiu atIt.
-iszankt ant adreso.
Antanina Szarkanat<‘,
1409 Western Ave., N.S.
Pittsburgh, Pa.

(LIKTORIUS)pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už«
veda verpalus prie duriu, taiso elaktrikinius prosu* ir kitokiu* alaktrikln*
•
•
_
•
n _
aa • .
't • • « .
tas intaisus. Ateikite pas mane jeigu
manote užvesti saviesa art#
arta permai
A-BEXftLA arba pradžia skaitymo ir
nyt!
nyti save
savo narna pagal naujausia sisteVaRzymoi dot vaikams.> - Proko 15c
ma o asa mielai sutelksiu jum. prekes.
. W. D. BOCZKAUSKAS - COM
Apslymu isspildyti didelius kontrak*
if
MAHANOY CITY, PA.
tu* ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu
V'-'
.
.
ir Bainyciiu. Duokitę pirmybia savo
tautlacsiui pakol .J.ito kur klt.fr.

Londone atome sau gyvastį
da jauna motoro nes turėjo tik
tai 40 metu, paeinanti isz tur
tingos draugoves, pati miliarderio James Hobs. Patžndinsto.s y pato, da būdama gana pa
togi motere, kuria visi mylėjo, KANTIŠKOS arba giesmių knyga,
bravore ant daugelio dideli gai paprastai* kietain apdarais. Preke |1,
lesti, kad taip neišmintingai Sų rcrrmioU apdarai*, preke »1.50
pasielgė. Gromatelcjc paliktoj '.w^SWžSKAS
•I
CITY. PA.y. I".1'
del vyro, padnv^ priežasti Ate.:
r r<
r
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i per vandeni nevažiuosi! Tuojau milžinas pradėjo įsiūti mČ| džius su szakiiimi'3 ir mosi i in
• A "X. U'*'T Už
T J* •valandos
r «1h I .-it i»'k . I
1ir%* pasijfi /"* h
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W K. '"-V
surinko, Dr. x BASANAVicziuk !* •vandeni.
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K ome rci jos Do pa rtn men 16,
'Nuvažiavo in maitina. Inojo in
Anglia-kasyklin Biuras vėl kiek ju in kvėpuojama, ir nbelI vidų nieko nerado, malimas tik
kreipia dome in pin u ežiu ligas nai ant sveikatos paežiu žmo
APIE KALVIO SUNU.
birbia. Jis tuojaus užleido vir
kurios užpuola angliakasius, nių.
na maisza pa ts iszejo arkliu
Piet irioje Afrikoje ima 7'1’
in kvėpuojant dujkOs.
dulkes. Svar
Viėnas kalvis turėjo jfM,.nu iszkinkvli. Iszkinkes arklius,
tai ligai iszsi vystyti t milžiną. Simus buvo tokis stip
biausia tu plaucziu ligų, tai si metus
■ Ji
likosis arba angliakasiu džio trnmpiansis laikotarpis yra 2 rus, kad jau trijų metu galėjo pasileido ant pievos, pats par
gryžo in malu na ir atsisėdo.
va, kuri paeina nuo inkvopavi* Vs met u.
su meszka grumtis. Kaip jis su
Si Ii kosi s v ra skirstomas in augo in 12 motu, tėvas nukalė Tuoj koletas velnioku pasiro
mo akmens dulkiu, ypacz smul
tris laipsnių s Pirmas parodo jam lazda nuo 12 pūdu ir i^zlei- do. Velniokai ome apie ji szokikios silicos arba titnago.
Tu liga randasi visur kur lik si m t omus ir fiziszkas žvmes do in svietą tarnaut i. Sunns nėti. Vienas c zi upt ries už planyra kietųjų anglių kasyklos. I bledios padarytos plaucziams. iszejo. įeidamas keltu pamato, k u jam, kitas nž nosies, treRandasi daugumoje Jungtiniu bet dirbti galima. Antras laips kad žmonis ket vėrinis žeme ežias ir akis norėtu iszbraižyti.
A’alstybiu ir Naujojoj Zelandi nis paroda žymius ligos ženk aro. Jis eis prie tu žmonių; Milžinas geruoju praszc, kad
joj, Australijoj, Pietinoj Afri lus ir dirbti nebegalima, nors žmonis, pamate ateinanti toki atstotu, paskui kaip pradės
dar nėra pavojinga ir galutina dideli vyra, o dar su didele ge szaudvti su lazda velniams —
koj ir Didžiojoj Britanijoj.
Pirmiau darvti Biuro tyri- padėtis. Tveczias laipsnis turi ležine lazda, iszbogiojo in visas vi-i iszlokiojo! Paskui priėjo
liejimai parodo kad silikosis tikrus ligos ženklus ir dirbti puses. Milžinas atėjo pas pirma prie girnų ir mato, kad in ak
meni bėga no grudai bet smil
randasi daugumoje Jungtiniu negalima visai.
žagre (žambli) norėjo arti, bet ty-;. 'Pas pauriobes lazda bogs
’I’os ligos simtomai yra kva nodafliekin žagres; atsiklaupė
Valsty'biii angliakaykln distriktu. Viename distrikte Biu po stoka, ir krutino insitrau ant keliu ir pradėjo arti. Are jeszkoti vidui u po kambarius,
ras rodo kad 433 angliakasiai kia. Nors tas norą labai žymus are, kol arklys nepri vargo. dolko jie apmaino mano kvinisz 720 iszcgzaminiiotu turėjo ligos pradžioje vienok ligai Kaip tas privargo ėjo pas ant cziiis ant -miJcziu! Jam dvar
silikosis. Taip pat atrodo kad* plecziantis simtomai didėja. ra arkli. Ir ta greitai nuvargi- i ponis buvo pasakos iszvažiiio132 isz 1,018 iszogzaminuotu Kiti simtomai ir ženkląit Itaip no. Paskui pas Ireczia, ant ga- |jant, kad luošo mai-zuoso yra
kitame distrikte turėjo ta liga. kosulys, tankios slogos, skaus Jo pas ketvirta — visus nu lc viecziai. Atrado kambarį jo
mai krutinėjo yra labai svar vargino taip, kad jie negali no apii* tuziną \ rlniukn ir pradė
Silikosis *vra labiau tvrine•
jo muszt i >u lazda. Velniokai
jamas Pietinėje Amerikoje, ne bus darant ligos diagnosa.
paeiti. Vienok jis suarė visa rėkia: “ m<‘> nrmainom, tu pats
gu kurioje kitoje szalyje, kur
Vyrai serganti silikonu groi- lauka. Paskui ant vakaro viena
nuo 12,000 iki 15,000 baltųjų ir cziau gali ingyti džiova, negu arkli inkiszo in kiszeni, antrai atsivez.ini tokius g rudus.” o
milžiną-; nepaduoda — musze,
apie 180,000 juodųjų yra iszde- normalus žmones.
in antra kiszeni, treezia in musze, kol vi Iii la i ne apmaino
ti ant pavojaus tos ligos, ViePanaikinimas tos ligos ang pirsztinc, o ketvirta padienio
smiltis iii kvieezius. Jau jis
nome tyrinėjimo atrasta, kad liakasiu tarpe priklauso ant
ii- nuėjo in ta gyvenimu j sllsiln.lkl. Sll<inesze maissma in
isz 12,000 gyventoju, apie 1000 noprileidimo dulkėms rastis saujoj,
kurio jis lauka suarė
i - ’įvežimą ir eis parivesti i«z pie
per midus susirgdavo.
vartojant vandeni
suszlapi - taip inlindo pr<» duris
m I roba j vos arklius ir važiuos namon,
Nvkurie gydytojai mani* kad npnt dienas, lubas, žeme ir ak- ir tarė, mesdamas
alkilus isz j \liejo jr nernnda arkliu! Vėl
si likos arba titnago dulkes bu- menu krūvas; taipgi svarbu tu kiszeniu: “Atsiimkit^ jus savo j
dainos aszl rios sužeizda vo rėti mekaiiiszka ventiliacija arklius.” Paskui sako: “ar tu i pargryžo pas vėl niokos ir pral
plaucziu pieveles. Kitas many kuri pamainytu dulkina orą rite koki nors idariia del ma- iejo auszinti su lazda, kad atimas, tai, kad silika tirpdama ant tyro; taipgi visi anglia'ka- nes. Namiszkiaii atsake, kad' duotu arklius;. Velniokai sznui a Ikad’ vilkai suėdė; o milživandenyje ir kituose skvsti- siai turėtu but i fiziniai iszeg- yra kelmu rauti. Milžiną^ per į kkia,
mnosv užeidžia plauezius savo zaminuojami priesz priėmimą gulėjo, isz ryto atsikėlė ir pra- Į nas sako, kad vilkai butu su
nors kaulai butu pasinuodingu veikimu.
darban ir paskui 'kartas nuo szo parodyti tuos kelmus. Visi i drasko,
i:|<r . ..■ nieko, gavo velniai
Kaip greit ta liga iszsivysto karto.
—E.L.LS. bijo vesti parodyt. Buvo tok*’
*■■■■■ . ... . .. . . ------------- . - , 1L - ■ ■ . .
Į <Iiihhi
(įvejcm arkliu,
arKiiu, nor
nors
<>ti jam dvejota
kvaila
moteriszke,
ir
jai
pri-a-t
l
po teisybių milžino arklius vil
14
—
Baisus
al
kerszinimas
k e vesi i parodyt, Motcriszke Į kai buvo sudraskė. M
j
ilžinąs
Milžiną
' vyro -- istorija.
iszvede iii miszka ir parodo į gavo dlu gražiausius arklius,
’
ir parvažiavo namon.
15—Kokia diena
gimini. kidmils. Milžinas nžkiszo su sa- |-usikinke
vo
lazda
už
szaknu
ir
iszkarto
1
! toks tavo būdas. — Geria uses
Dvarponis išztolo pamatęs parĮ iszburinias tavo ateities pagal iszranna kelmą. Motori-zk< i |; važiuojant, iszejo sutikt. Labąi
garsi n ginusiu s
a st rologu s. hesivoizint, milžinas i<zlupo nusistebėjo kad jis vieloje
Sziraš aprU^'zymas
aprašymas " alskiriai* daugybe- kelia u. kur but u pen- smilcztu, parve*Žo kanMogeriauk i vyrai per sanvaite neiszbi- >ins kvieezius. Jis mislino kad
kasztuotu jums 50 centu.
po. Atejo Įlietus, įi 1' visi
------------- r--- ---------- ------ u.--- -velniai jii sudraskis da miszke
4
Y
Iii Geri patarimai del jau neszt i. Vėl kvailiai moterisz- bevažiuojant. Už ta d varpo Al s
■I*i
kini prisiėjo neszti. Ji isznesze iszleido už jo savo dukterį. Jis
p
1T'
navedžiu.
LAIKRASZCZIO
«
barszcziu . milžtuve, duonos nusipirko dideli dvara isz pini
oi
17—Dieve A rėžia
rėžiauu ’Paves penkis kepalus ir niaus bnczkeU
H ■io 1’
I
(Nearer my God to Thee) Ame le. Milžinas barszezius suvalgė gu, kur baczkeleje turėjo ir gVI
| rikoniszka giesme perdėta ant ir duona, o alaus puse baczke- veno laimingai.
d
KALENDORIUS
i
Tolinus bus.
n »|
Liotuviszko kuria kožnas pri les teiszgere. Pabaigės raut i 1
DEL
valo žinoti.
kelmus, eina namon, pasiėmė
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
'bl
18— Tikėk ar netikėk, kaip ir alu. Kaip lik mato egleje kaipo eiles ir dokliamncijos. 92 pus■3
I’
žmogų pasikorusį; jis priėjo lapių, popierini apdarai. Preke 25c
sau nori.
i
’
•
I, J
38-TAS METAS
prie žmogaus. Tas karnoms pa-!
19
—
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
Argi
ji
buvo
kalta
.
’
—
isi;;
praszo alaus atsigerti, milžinas ,
MAHANOY CITY, PA.
t or i ja.
i
H
davė jam. Karuonis iszgere vi- i
20
—
Sziadien
turi
už viską sa*alu. Milžinas užpyko už tai
imokėti, net ir už paezestavojimuszt i ji su
ir kaip pradės muszti
-J:
ma« — Ju o k i nga s a praszy ma s
LIETUV1SZKAS GRABORIUS
lazda! Musze, musze kol bemuapie miuiszainini gyvenimą
szant augs nukrito ant žemos!
MILL & PATTERSON STS.,
tarp Lietuviu.
Kaip nukrito ant žemes, per
ST. CLAIR, PA.
Dovana del musu skaitytoju
21—Dievas t iesa*mato, bet sprogo, ir isz jo iszbiro daugy- ;
jau pabaigta, kuria noužilgio ne greit pasako
istorija.
be pinigu. Pinigus susipylęs in Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius
oo„
iszsiuntinesime del visu užsi
*• Svarbus atsitikimai isz baezkele parėjo pas savo ūki ant visokiu kapiniu. Pastabus paruomokėjusiu skaitytoju. Ogi ran praėjusiu metu.
ninką ir praszo, kad už jo dar szia nuo papraseziausiu iki praklL
niausiu. Parsamdo automobilius de)
dasi jame puikiu skaitymu,
23— Suvienyt uju
Valst iju bu atiduotu szia baezkele. Ūki laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir
kad ne eisite gult, pakol viso prezidentai.
ninkas, bijodamas muszt i gatifc, kitiems pasivažinėjimams.
neperskaitysite lyg galui. Tik
dovanojo jam baezkele. Pankui
Bell Telefonas 1373»M.
24
—
Velykos
ant
kožno
meto
paklausykite kas jame randa
milžinas klauso, ar neturi da
nuo 1801 Ivg 2000 metui t
si :
-.•i Katalogas musu knygų. kas kelmu rauti. Jam parodė
DIDYSIS SZALTINIS, |
netolima dvara. Jis ten nuėjo
nžraszai
1”—Kalendori niu i
26—V i so 1< i a pga rs in i ma i.
ir praszo darbo. Visi persigan Minksztais grąžais apdarais J
Tiktai $4.50
aut 1926 meto.
do nežino, kh ir sakyti. Paskui
2—“Perkelomos szvontos ant
Argi kitos rodystos duoda dvarponis ir sako: i i Bus darbo
KANTICZKOS
1926 meto.
savo skaitytojams tiek smagiu ežia. ” Jis prisakė savo beri’
Giesmių Knyga $1.50
•• >> —Uzvertis moto su pasnin pasiskaitymu dykai? Ne, ba nams pripilt i penkis maiszhs1
iszdavima.s tokio kalendoriaus smilcziu, paimti visu prastuo Gromatoms Popieros su ap
kais.
kasztuoja tukstaneziai dole sius ratus ir liepė važiuoti mil
4—Keturi moto laikai.
skaitymais 75c tutinas.
riu, o kur paszto kainos? Juk žinui in maluna. O tas malūnas
Užtemimai 1926 mete.
reike ant kožno kalendoriaus buvo prakeiktas; velniai ji val
6—Skirtumas laiko.
M. ŽUKAIJHS,
f
i
• ■
Menesiai su szventuju prilipyt markes, kopertus ir 1.1. de. Jis stovėjo v i dūrijo ežero. ♦
25 Gillet Rd.
vardaiss, atmainos oro, Permai 0’reike žinoti kad t ukstanezius Milžinas iszvažiavo. Pervažia
Spencerport, N. Y.
t
nos menulio, Ūkininku priežo kalendorių iszsiunezem del mu vęs miszka, Atrado ežeru ir vine w
OR
džiai ir Perspėjimas ateities su skaitytoju ir tai visai dydel visu ant kožno menesio kas kai.
Todėl mylemi skaitytojai uekokiam menesije yra gimęs.
vilkinkite sh prisiuntimu pre
8—Kūdikis juos sutaiko
MAHANOY 0ITYt FA*
n:
L4 *
numeratos,
nes
tai
vienatine
istorija.
v
-----$
—
^
; i ?i;'
v
"
9—Kalėdos Mari u tos-Amo gyvybe laikraszczio. Prikalbin
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
kite nors po,Viena nauja skai
is tor i ja.
rikpnkos
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio
10—Kaip roiko pasielgti baž tytoja, o tas bus musu užmo
saugumo.
kostis
kestis nuo jus už musu pas U
nyčioje laike misziu.
MARCHANTS BANKING TRUST CO.,
; 11—Del meiles motinos
is* szyontima.
Kalendorius szimefc turi 80
tori ja.
moka 3-csia
3-ciia Procentą už
ui jueu
Jusu sutaupytus pinigus ir ta
12—Kamino
Namine aptinka, — ko- puslapi ir su paveikslais. Žinosuma kas-kart auga didyn. Yia
goriau
Yra tai saugiau ir geriau
Diklte savo
Jcius vaisius roiko laikyti na nio kad jums patiks, o jeigu į del žmogaus kuris dirba ir caedhMk
Dievas duos:sulaukti sveiki kimie,ir ka jieji gydo.
pinigus in šiita i Bankaim r**
a-. —
4*^;
o persitikritisttB
ir matyiito
13— Baisus* d vara s
is tor L tu metu, Jai d« puikesni kalen ■
kaip tai pinigas auga su patougtataa Procento.
t
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PASKUTINE KELIONE
APLINKUI SVIETĄ

ir duodame tau dykavoti, ger
ti, valgyti ir po miestus valkio
tis. Kaip be matant, i szb ik raus
tyk tu man isz ežia.
Ir be paspėjo dar žandaras
nei žodžio atsakyti , paėmė ji
musu .hmufkas už sprando ir
iszst.mne pro duris lankau.
Karcziamnj pasidaro tylu,
dart uni, visi iszm'ire. Be t tuoj
Žydas iszleke porpraszyli pono
žandaro, Jonukas, atsisveikihos sn žmonomis, užsidėjo kepure ir žongo sau namon.
I
ru.
Sngryžes namon, Jonukas
pasakė savo kaimynams, kad
tiioko gero Kaune nepadaro;
paskui pa rojęs in savo gum
ežia, pasisvdikino su šavo paCzia ir, atsisedes užstalije, t
taip su ja ja kalbėjo:
Ar žinai, Marut, ka žmohos kalba ant rinkos, karezeinos ir visur? Sugavo nesenai'
Kauno koletą tokiu žmonių, ko-1
Iriu dar pas mus ir matyt nemale; sooijalistais, regis juos va
dina. Pasodino juos kalinon ir
stidys juos, tiktai laukia pakol
visu nesugaus.
J
— O už ka juos stidys, pa
klauso Mare.
— O apie tai visaip kalba,
Mrs. William E. Borah, pat;
atsake Jonukas. Turbūt, priosz
karalių, ėjo, saike, esti kad no senatoriaus isz Idaho, yra pra
turi būti nei turtingu , nei ne- minta “ M ielaszirdlnga Motelurteliu, nei ponu, inei karalių, re ’ ’ per s i r/.< * i' 1 a s kareiviu
kuri u daugelis randasi Sz\.
\ isi turi Imti lygus.
— Na, tai. ir kas, ar tai jie Elzbietos ligonini teje Wash
blogai kalbėjo, szilie socijalis- i ugi on ! I). L. Tri- karius am
>a n va nes poni Borah al lank'\O
laipaklausė Mare.
Matyt, blogai del polici t uosius nelaimingus, iszdaHo
jos, kad juos suėmė, atsake J ( I- dama jiems visokius g ard umvims.
nekas. Ir siūlys juos sunkiai.
'Liktai novecziaii asz labai
žinoti, ar teisingai apie juos
kalba žmonos. Skaicziausi asz
Kauno'kunigu litanija apie szi- Szventos Kalėdos ir
tuos socijalistns, kad tai koki
baisus žmones, bet ar lai galį-’'
Nauji Metai
ma tikėti viskam, k a 'kunigais^
zaunija. Ar žinai ka, M atui t,—
Artinasi!
tolinus kalbėjo Jonukas, —-- gal •
ir man atsieis ne užilgio paįsiI ji ha i Imt u pageidaujama
matyti su socijalistais.
Kaip tai! O tavo už ka kad pasveikint savuosius Liot n rot u ‘knliitoh 'pasodinti, ar tn .tJi.V(ftj su Sz v on toms Kalėdoms.
kam bloga padariai? — pa Lietuvoj 'jusu gimines laukia
Norepa go 1 bos nuo savųjų,
klauso Maro.
— Nlat, vienam žandarui czia u kad niekad nesilpnetu
nelabai intikau.
<‘zia Jonu meile tarp Lietuviu gyvenankas apsako, kas karezemoje czin abi pušiai Atlantiko vanatsitiko. Tiktai Mare nesitikė Shbio, tad palaikykite ryszius
jo, kad kas'isz to butu, nes mis-» su saviszkiais Lietuvoje. Palino, ktid žandaras nutylės, ne siuntinekite jiems po plusztęli
norėdamas prisipažinti, kad ji pinigu, litu ar Amerikos dole
pro duris kas isžmete. Bet nė riu, proga pataiko nuvykite
ilgai, jai kaip pamatysime, aplankyti, ruoszkito speciale
prisiėjo savo raminti tokiomis Kalėdų dovana snviszkiams
Lietuvoje. Teipos-gi prie pro
mi si i mis.
gos praneszu visiems Amerikos
Tolinus bus.
Lietuviams kad Emigracijos
reikalai pradeda pageret. Rei
kalaukit informacijų per laiszW. TRASK AUSKAS
kns ar aszmeniszkai, ta viską
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY
atlikite per musu agentūra.
GEO. J. BARTASZIUS.
498 Washington St.
Laidoja kunuš numoiroliu Pasamdo
New York, N. Y.
automobiliui dol laidotuvių, krikszTelefonas - Walker 4335.
tlniu,.voscllju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Gera Samaritonka Del
Sužeistu Kareiviu
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Ne toli nuo Kauno riogsojo Jaigu nesusimyles ant musu
didelis kaimas, Klapiszkiais vyresnybe, jeigu neiszgelbes
vadinamas. Visados, kai|» tik kas manos, tai jau, turbūt, ir
r
j
tai kaimas didelis, tai priprasS- visa mimo g('ryl>e, grinezia, ir
V
ta sakyti, kad ir turtingas, Tr žeme iszpardnos.
d
— O kam jinai turi susitaip bet kas pamislintn, kas
ir
jk
eidams nuo Kauno, žvilgterėtu mylėti, — tarė Pranys
I
in kaima nuo artimo kalnelio. snsimylejimo jokio nebus, 11
O
Tuojau jis pamatytu dideli na pagalbos jokios nebus, O t tikM
rna ant dvieju gyvenimu; gre tai prisoina laukti ir žiūrėti,
O
tini ru jnomi, tolinus traukiasi kas bus tolinus. Asz tai paskunoR, svirnas, arklines ir ki mislijan «au mokeseziu nemo>
to^ mažesnes ukes triobos. Bet kosiu, tegul sau daro, ka. nori.
>
O, k a jus kalbate, atsavienos isz tn 1 riebu yra pono,
r
>•
kitos-gi-ktmigo.
Viskas tai ko Jonas, tegul daro, ka nori
iszplnukc išz Los
Szis žoglinis laivas “Forest Dream
mūryta, ar isz storu medžiu — tai ateis ir be jokio pasigai
pastatyta, pono-gi dvaras tai lėjimo iszparduoR jusu gerybe Angolos, Kalifornijos, aplinkui svietą. Ant laivo randasi vic
ir eisite sau kaledotio. Žinote, nuolika laivoriii po vadovyste icajiitono Walter Mayers. Po
net bloke dengtas.
Bet kaip tiktai kaiman inva- ka asz jums pasakysiu. Eime užbaigimui tosios keliones laivas liks suardytas.
žinosi, tuojau pamatysi, kad pas musu Bruzdos Jonuką ; te
Ir ilgai dar Joniukas teip
tai ne teip gražu, kaip isztolo gul eina ryt isz anksto Ran t i kaip ne apie mokesezius, pa
lyczia ilga.
iszrodo. 1l’lvczia
ilga, purvo mm, ga 1 ton iszpraszys, ii se ke senus Jonas. Negalime kalbėjo saule jau .ceniai buvo
\ alink ratu, nkininku mums mokesezius atidos, nors mokėti ir g;ima. Boikotu Tams- nusileidusi visi kiti atsigulė,
ant jo» \aliiik
i»'erinezios viena nuo kitos neto iki apsidirbsimo. Te pasako, tos, Joniuk,, pa praszyti, kad tiktai musu pulkelis dar stoveKaunan nukaktum. Gal, ten jo, kalbėdama apie
li, žiamutos, mažutes, isz plonu kad dabar mokėti negalime.
mokos'Teip jiems besznekant, szta: Tamstai ka pasakys, gal kaip ežius, vargus, menka padėjimą
sionojeliu, lyg tam kartui snpe. Langeliai atėjo ir pats Bruzdos .Joniu atidos ant Rudenio ba dabar ir dar menkesne ateito.
>zlintos, pnkrv
pakrypę.
niekas isz musu neturi kuom
H.
maži, kamina retai kur pa ma kas.
Buvo lai labai protus be r- užmokėti, ar jau prisieis vis
Kelione dienoms praėjus,
)azna i grine.zioje, ker
lyti. IDažnai
Joniukas iszejo in Kauna, kaip
žmones gvvcna. alsi t in ka ir nokus. Jo tėvas, senas Simonas ka iszparduoti.
Nuvelti tai asz galiu, at buvo prižadėjęs. Bet ten ai sikarve, ir parszeliai. kaip kada ■ ii Bruzda, buvo darbszl u s ūki
kalbėjo.
Trinkos menkos, nėr kur .;?• I ninka.‘, o kad i'-z jaunu dienu sake Joniukas, — bene jau-gi tiko teip, kaip jis
vulio padėti, prieg to dar Žie- sielius Nemunu laido, tai sziok jus nežinote, kad nieko isz ma  Vienoj kapeela rijoje pasako
ma, nekarta malku nedatenka, tiek skatiko susirinko ir nobii- no vhikszcziojimo no bus? Ar jam, kad jiss. ne in savo dauba
vo labai bodna«. Joniukas ma gi Kaimo iszgirs kada, žmonių uosi kisza, kitojo, kad reikia
tai sn gvvnlin iv g szilczians.
Gyveno sau Klapi-zkiai tam žn dar būdamas ir kaimo mok skunda, ar-gi musu gyvenimai, eiti in troozia kancolarija , ISZ
kaime nuo amžių, teip, kaip iri Jnii>en eidam<. labai gerai jiems galvoj ? Sėdi jie ten sau ten sugražino in pirma, isz kur
plunksnomis jau in ketvirta nusiimto, < ’zia
visi ūkininkai gyvena. Bau mokinosi, teip. kad mokytojai kanceliarijose,
džiavoms esant jie ponu junga [U’ikalbi'jo seni Bruzda atiduo raszineja ir kas nieuiio szimtu? pasako, kad rytoj ateitu.
nesze, dejavo labai, bot sake t i vaikina Kaunan mokvtis rubliu ima. O kad mums pas buvo ka daryti, ir Joniukas tu
sau: kaip bandžia\u nebus, bu Liūdna tai tėvui rodėsi iszsius kutine karve už moko? ežius rėjo pernakvoti Kaune.
Ant
sime sau jau ant vi<a<los lai- t i šilini vienai urt i isz namu, parduos, tai ar jiems galvoj . rytojaus ateina kaneeliarijon,
i ko:.
min irai.- — Fsznvko baudžia- bei koks levas nenorėtu, kad ju Kad tiktai jiems savo pinigus o czia jam ir sj.
-- ‘Nieko nebus isz jusu
gvvena dėlto,
v OP, o Klapi 'zkiai v i s deja v o; vaikui gerinus butu. Tai ir ji i gauti! Žmogus gyvena
bloginus bnv ”, pasiklausė mokytojaus žodžiu kad niokotu, o kaip mokei i ne prmzymo; valdžia negali dair kasmet
gali,
tai teprapuola!
leisti, kad žmones krautu pikasmet
sunkiau.- buvo su ir nuvožė sunu Kaunan.
s«
Tamstos
teisybe, atsake nigiH o mokeseziu no mokėtu;
M lesto Joniuką’ mok i uosi
laukti naujo.” dnono-. kasmet
mokesezius sunkinus buvo ap- gerai, nes gera. galva turėjo Jonas,, liet ar nesn.simvlos dal’ai mes duoiioH prist iatlikę* -- •BruVdfi
mokėti. Turtingu ūkininko tai tai neužilgo raižyti ir skaityt i. bar ? Pasakyt i jiems kad per gomo (l—I —»• Hlishkr*Bruzdu, —
—
ir v i si s z k a i nebuvo Klapis*z- kaip pats mokytojas, mokėjo. nai rugiai nei?zxlygo, kad upe. jiožinnme, kaip rugpjūtis ASUkillo e. Keli, 1 rupuli *kat ikc ir gražias knygut<‘> skaito apie užplove ir daug lilogo miinif laukti, o kur jau mums pinigus
i iirintiejio,
Amerikon iszsi lai kas ant svieto destis ir kaip padare, kad jau daug reik'(‘j( krauti!
kraustė laimes už mariu jiesz- pirma buvo. O geriausia buvo iszmoketi, tai gal ir dowanos
Labai tai man
kotie, pasiliko kaip galėdami, tai, kad niekad neužmirszdavo. daliar.
atsak<‘ kancelarijos v i rszi įlin
Jeigu norite, asz nueisiu, kas. Pasakyta jums mokėti, tai
gyveno, skolino.-i pas poną. kad jis ūkininko sumini yr, ir
pas randauninka, pas kunigą kaip mokinosi, tai nemislijo — atsako Joniuką?. Kas man’ ir mokėkite! Darykite kai |)
t prabadžius už geras palūka apie tai, kad kuo greieziausia Tiktai pamatysite, kad teisybe sau norite, iszparduokito visnas ‘kolino). No vieno jau ir in ponus pavirsti, bot kad savo jums sakiau. Nekaip mos nuo ka, bet mokėkite! O kaip mo.
savo i jn
neatsikratysimo, blogai keti nenorėsite, tai valdžia ži
grinezia ir žeme pardavė, ir po broliams, u kiu inkams,
mokslu kuo greieziausin pa- mums dabar, paskui dar bio- nos, kaip savo atsiimti, f O jus
sviftUa turėjo eiti kalėdoti.
o iaus bus.
O visi Klapis'zkievziai buvo tarnaut i.
su savo praszymais czia danžmones
darbsztus, prikilni
Bet, kaip ir tyezia uogai (‘jo
-- Teip, teip, Prūnys pri- ginu nelyskite, nes hzto nieko
pri<» >avo žemes priprato, ant musu Joniukas mokslo paba.ig- dejo.
nebus.
susigerinimo negreiti.
Visoj ii. l’žojus Kelerai numire >y— Ir blogiausiu lai,
tOIszojo Joniukas. Jis hz pra
apylinkėje tai niekas apie juos kiu Joniuko levas ir motyna. liaus Joniukas kalbėjo, — - kad džios žinojo, kad jam toki a fkitaip ir ne kalbėjo, kaip kai’ Prisiėjo in kaima gryžti gas- niekas mums ne sako, kaip pa sakymu duos, ir kad czia nor
Klapiszkiu vyrai geri — bet padoriauti. Liudna buvo isz daryti kad kiek kartu mes apie ko ilgiau^ laukti. Tai-gi misikas isz to kad jiems \i<i<zkai pradžios mm n Joniukui, net tai mislijome, nieko neisznris- pirices, ko jam reikėjo, jis jau
no pasiseka.
apsivorke. 'Levu jam buvo bai lijome. Dirhamo per visa diena gfyžo namon, bot atsiminė,
Buvo tai apie Velykas, a e- siai gaila, ir mokslo nesinorėjo kaip tie jaueziai , gyvename kad dar reikia užeiti in viena
delioj. Saule jau noan^sztai mesti. “Bet nėr ko daryti, bloginus už musu kiaules, o už kareziama, kur Žydelis turėjo
buvo, bet ore teip gražu
1 r kaip prifeina, , t pasako jis pats dirbti
nieko
neuždirbamo parduoti palaikius pavalkus.
i- sau,
szilta buvo, kad žmonėm s
tai ir kaime dabar ne Grinczioft’ musu griūva, purvi
Ka rezinmoje, Jo n i 11 l<u i, in- (120 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
norėjo gryžti namon, ir jie sto vienam galėsiu jau padėti, ne nos, gyvenimas musu sunkus, ėjus-, žmonių nedaug buvo; tik
vėjo ir sznekueziavos ant ulv- viena ptimokyti, ir su savais liūdnas, vaikai musu nemokv- tai kampe prie stalelio sėdėjo
$1,000 TIK UŽ 60c.
ežios. Vieni kalbėjo api<‘ tai, žmoniszkai gyventi. O kas bm t i, nuo mažu dienu turi pasipa trys vyrai ir gerdami alų Atsiunsk nuims 00c ir gausi musu
kad rugiai nieko sau
mlygo, paskui, pažiuręsime.
žinti su vargu. Mes patys teip | sznekojo. Bekalbant Joniukui stebuklingu želiu vertes tukstanezio
kiti vėl kad jomarkas ant Szv.
Ir sugryžo; ėmėsi už arklio pat tamsus, badu keneziame. su Žydu apie pavalkus, i neina dbleriu, Ka tas tūkstantis doleriu
Stanislovo, ateina, tenai motv- ir pradėjo gasĮjadoriauti. Su Kas tiktai nori, ar tai ponas in kareziania žandaras. A įsisė žmogui reisžkla, jeigu jis yra apim
tais kokios nors
tas
norri’ ligos bei viduriu sū
su
rys vėl apie szi ta pleszkojo.
gaspadoryste jis sziaip-teip ar jo tarnas,ar akamonas, ar do
< prie stalo, liepe paduoti sau gedimo? Toks žmogus yra susirau
Prie vienos grinezele- stovo- vertėsi, bet dažnai nedatokda- apicierius, ar kareivis, visi alaus, užsidegęs cigaru ir, bn- kęs,
,1b in vairiu nesmagu
kės, nelinksmas
nelinksmas,iv
nesmagu*
jo pulkelis žmonių ir kaIbejo vo laiko prižiūrėti ja; nes kaip mus, kaip galėdami, niekina,
niekina <dams jau gerai inszutes, 1 u O’ mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini
kaina parodytum,
tai jam maapie mokcszezius. Mokesezius tik pamate kaimiszkiai, koks spaudžia, kaip inmano, nes su jau užkliudo žmones.
i. J*
Ate
butu sveikata, negu tas auk*
rėikojo mok (di, ba su valdžia tai i‘z Bruzdos berniokas, tai Žmogų n i ji viską gali daryti,
— Ei, jus, chamai, chamu lonėsne
so kalnus. Taigi, jeigu jautiesi esa«
()
tai ne juokas,
czia nėr isz tuojau visi ir pradėjo szauktio- žmogų \ i-l a turi nukentėti. gimine, ka jus ten sznibždato aftįįii kokiu nors nesmagumu, tai
kur paimti. — - K n jus padary- si in ji. Ar kas norėjo praszy- (), kada-gi .nums geriaus bus! tiirj) saves, — suriko jis,
jis.
gnfelt..reikalauk musų vaistžolių, ku•it<‘, Vincai, pasakė vienas isz ma koki praszyti, ar apskusti Kas-gi mums įparodys, kaip,
Žmonos nieko neatsako, tik rios jums sugražins sveikata.
j u senam, paslinkusiam jau ka, tas staeziai ojo pas Joniu padaryti, kad jau toks
tai žvilgterėjo viens in kita nes Vaistžoles yra nuo selčancziu ligų:
nuo sėmimo, bet dar stipriam ką. Joniukas visiems padeda n ima s pasibaigtu. — Sako nožihojojko nuo ju nori žanda viduriu užkietėjimo, skilvio nomalimo* henoro valgyt, strėnų ir pecziu
niekad neatsisakydavo, dažnai mums: “leiskite vaikus in ras.
žmogui.
skaudėjimo* patrūkimo, dusulio
— Ar asz žinau, —- atsake savo dauba pamotos, roęla duo mokslą ine; niokos raszyt ir
Ko-gį tylite, chamai, to (asthma), pcmalimo, skaudėjimo pu
slinki*
Vincas. Va ateina Velykom, Zy- davo, raižydavo, ge I bodavo. skaityti, bus goriau, ” Nu, kas- liau rokdavla žandaras. Ar ne krutinę, reumatizmo, plauku slinki
dili reikia palūkanas užmokė Tai-gi ir patiko visiems ir nors gi? Ar gerinus tiems kurio mo. norite, kad mz, proto pamoky- mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
ligų. Atslunsk
Atsiunsk G0c»
(J0c, tai gausi
Hgu.
ti, czebatus del vyresnioji anū dar jaunu buvo, visu buvo gau Iririosi skaityti ir raszyti? Ne! cz i a u s k niAszcžig J Atsakyk i to kitu
vaistžoliu nuo bile vienos vlrszuj
virszuj pa
pa*
ko nupirki, grinezele teip pat bėjo laikomas.
Paskiri k turi ilgai ir ponai man tuojau bjaurybes!
minėtos ligos.
jau reikia paspirti ir gerai rei
Pernai Rudeni Joniukas ap draudė mus ąuo gerymp, ragiVyrai nieko jam heatsake, .TėigU
Jeigu kenti
kenti nervu suirimą, galvos
gaivos
kia. Uždarbio nėr, tai ir isz sivedė su Maro Sztaiczi'a, kam no, kad daugiau dirbtumėme, tiktai Idausori, Klausosi ir Jo- skausmus; užima ausyse, nuomaru,
ra, tai ntsiunsk 85c ir aausl
sęirdles U
liga,
gausi
kur paimti ? O jus kaip pada pininko dnktere; vienok jis O kas isz to l Paklausiu asz< nukas bet ant galo jam •kantru Mlrdles
musu gausius vaistus, taip vadinamus
rysite, Jonai?
visiszkai neatsimaino ir, Jcaip jukn ar geriate jus?
mo pritr t liko/ priėjo prie žnn- “Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
’v . > . j fj '< — • L1
_j— Tai ir asz ne žinau, — pinna savo kaimynams padė
Czia pasirodo,
vieni daro
<
pasirodė, kad
paėmė už krutu ir suriko jUbaii blogas
dalykas,
bet
musu
Nėr-1
» ‘ ...
* •% Ui » I
' L '• •« ... • « .
.... WS .....
atsake Jonas, — kaip man mo- davo teip ir dabar ju ;neuž- burnon. ariolkok nėjom a, kili
O ar įihąi tti;/kVailihu/i vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramujna.
ramupia.
lt
kesezius apmokėti, kad dar mirszdavo.
visiszkai—. f mažai
goria. ♦*•'
kad jai ne •szitie chamai, tai
iii i, 1
% ■ ,,y ♦ * *
pemykszczin visit neužmokė
Toksai tai buvo Bruzdos Jo
O tairgi, įie jus, nei asz bildu d vestu m Ir tavo poriai,:.C f ĄtalunsklOc, talgagsi visokiu mu*
ęu želiu ir knygų katalogą. Reikallu*
jau. Q* ežia ir pati ii* vyresnioji niukas.
ciiiiVt
v
ui
iMHiuc
negerume^ o ar
tniiW knriė cz^Įtavė atsiuntei Tąigi gi musu žolių pardavinėtojai visuose
mano duktė kas tai dejuoja, ir
— Apie ka-gi toip szneka- isz to prisidėjo ? Kaip buvome ticį iszjttę&tiii juos tau rėilrihi mi6 tUOBCe ■ •
'
snhils mano labui nuliūdęs, nesu te, paklauso Joniukas.
hotnrteHnis tobeesnme, ir noži bot
bet ranlkas
rarflca< bneziuoti
buoziuoti ir dėka r
M
ZUKAITtS,
M.. ZTJIOkJTIS
I
O apie ka mums szneke- hoihe,< ka- jauit*
niekur negali rastiJ uždarbio.
votį užtataį kad mes tDki geri žS Gillot Rd. Spęncerport, N.Y.
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O I n bobele isz Pittsbnrgn
pasiliaukie,
.Ink jau visi žmones ant
lavos szauke,
Kad isz proto iszejai,
Ir suvis svaiguli gavai.
Su savo vyru nedorai apsiėjai,
Ba in pataisos narna atidaviau
Ir norėjai po kelis dolerius
gauti,
Kad už tai galėtum lėbauti.
Bot žmogeli” likos paliuos not a s,
Isz pataisos namo paleistas,
Nusidavė in platu svietą.
Kur ras sau s pa kaina vieta.
l*>a rodos negalėjo gauti.
T u rojo nuo raganos atsi
traukti,
<) gal tau dabar gerai,
Kaip vyro netekai.
Gali dabar uliavoti,
Per dienas ir naktis szokti,
Nes ar ilgai tai isztesesi, .
Ar ilgai gyventi galėsi?

Bobeles, goriau in besieda
ne eikite,
Jaigu nuėjusios nemokate
apsieiti,
Ba kas isz to, tuoj pasigėrėti,
Vaidus darote, pasigeria
gulite.
Viena ant veseilios taip
nusilakė,
.Jog kožna su kumszczia plako,
Volu k velne matvti,
Kaip girta boba regeti. .
AV
Bjaurus darbai ir pasielgimai,
Isz ko piktinasi dori vaikinai,
Dievaž, vyrai'“tiek blogo
nepadaro,
Kiek girtos bobos iszdaro.
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Kanecz turiu viena Mikadine bobelka paba^tiK
Ir ne už ilgio su koczelū kaili
iszperti,
Ba visas moteres labai aploja.
Be jokio reikalo kolioja.
Sakosi, kad tik jiji gera,
Tokios doros kaip ji ne yra!
Nuolatos protas apsvaigęs,
Nuo niunszaines;
Jaigu greit nepaliaus,
Da daugiau nuo manos gaus.

Lietuvisakas Graborius

K. RĖKLAITIS
I

numi retins pastai
Laidoja numirėlius
naujausia mada ir mokslą.
Prieiname prekes.
51G W. SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefone 1 19
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CAPITAL STUuK $125.000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED
ITOl'dTS $622,358.02

Mokamo S.ęziri procentą ant; J
sudėtu pinigu. Procentą pridn? 5
dam prie
justi pinigu
1 Sausio
C
_
* J
i
■, .i > 1
$ Ir 1 Liepos. Mos norim-khdir
J jus turėtumėt reilyda su musu
v brinką nepaisant ar mažas nr
>‘didelis.
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Ugi kas tėn Dabojai užėjo,
To visai niekas nesitikėjo,
Moterėles gerti prhdojo,
Ant burdingieriu prai^n
' , pakelti
pakeltinorgjo.
norėjo.
Kaip pasigėrė ant kiilhelio
hucimpina,
Roko, staugė, baisiai apsieina,
Burdingieriu ne prižiuri,
Ba mat laiko ne tnrL
Da'bar da nieko nekalbėsiu.
Nes neužilgio vol in ten
pribusiu;
Ba užpraszyma ln ktrmus
aplaikiau,
Ir ant sziadien paliauti
tūtejau.
Jt
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II. . BALL,
. . I - .Proddontaa
G. W. BARLOW, Vicę-Prez,

ftt

Žinau viena moterelia su
ilgu liežuviu,
Kur gyvena, sakyti negaliu
Nuo ryto, lyg vakaro po
miestą laksto,
Kaip arklys, purvyną taszko.
Nežiūri paaugusio sūnelio,
Kuris da nemoka poterėlio,
O jau spardyti motina gali,
Norin t s da lihžnvi apversti
gerai negali.
Turėsi motin džiaugsma isz
sūnelio savo,
Jaigu užaugs ir negaus kur
galo.
Geriauso idant dabar
sprandą nusisuktu
O ne in niekis daeitn.
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PARDAVINĖJIMAS KALĖDINIU ŽENKLELIU
DEL SUSZELPIMO DŽIOVININKU.
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ŽINIOS VIETINES

— Nuo Pancdelio visi kre
mai bus atidaryti kožna vaka
ru lyg 9 valandai, Suimtoje ir
kuczioje Ims atidaryti lyg 10
valandai.
Vagys insigavo in buczerne Morkūno ant 538 E.
Pine uli., paimdami 99 dolerius
ir auksini ziegoreli. Palicije
jeszko vagiu.
f Kazimieras Dulskis, 44
metu, mirė nuo dusulio Potts
town *e. Velionis kitado's gyve
no Mahanojui. Paliko paezia,
ketnres dnkleres, brolius Vin
< a ir Juoza mieste.
K et uresdeszimt s valau
du pamaldos
baž
nycziojr prasidėjo
ir baigsis Utarninke. Daugelio
žmonių pasinaudoj<‘ isz tosios
progos, ne tik vietiniai bet ir
isz aplinkines, Daugelis kimi
gu prigclbsti prabaszczini. Al
toriai puikiai padabyt i p< r mi
n\ <zkh>.
Ant dzin re s likos para
gintas
Petras Ka puseinskas
Sausio nn ne i ir iii

«—-M**-**|

Nft

IR KATE MOKA JUOKTIS.

Isz Lietuvos.

k r

Paskutines Zinutės.
f

'Tangier, Moroko. — Rif
t’ai užkili] io ant Mellusa kaimo
bot likos at.Apirtais per Iszpaniszku- kareivius kurie1 užimi
sZe 10 ir >užeido 40 R iff u.

Vilka\ iszkis. — Nors Vii
kaviszkyje tuo tarpu yra net
ir perdaug autobusu
automobiliu, ne tik Zydiszku, bet
ir Liet uvif zku, kurie kursuoja
pelui ais Vi Ika viszkio stotis,
Mariampole, Virbalisn
bartai kas dien tam tikromis
r ii
va landomis.
Tacziau atėjus
Szesztadicni,
nors ir
nžsi
i
mmzk, isz Vilkaviszkio in Vir
bąli ar Kybartus jokiu bildu
nenuvažiuosi, nes ir I Jot u viai
“Szaba” užszvenczia ir szm
.Mat
linija, nevažiuoja.
Szesztadienyje e? a mažai k eleiviu, tai nesą iszskaieziavimo
ton važinėti.
Na, o tu žmogeli, nors tau ir labiausia len
nuvykt i rei ketu, eik pei ežias,
arba, lauk ryt dienos, kuomet
t <
szaba > y atautobusininkai
szvos.
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Wilmington, Del. — Kada RuMszka opera vied o jo
czionait iniam teat re. sugriuvo
lubos sužersdami 14 giesminin
ku.
f

V

I

Jersey City, N. J. — Rožiuke (’anie, 9 metu, vaiksz
cziodama miege, lik< •s mirt imu
paszaiita per savo teva kuri> 1
mane buk tai vagis.

ANT PARDAVIMO.
Buezerne ir grosorno parsi
duoda kartu su namais. Namas
neseniai statvtas. 1 b’iežast K
pardavimo savininkas aplei
džiu miestą. Del informacijos
atsiszaukit in Saules ofisą.

SHENANDOAH, PA.
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KALĖDINIO KLUBO
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20 DECEMBERIO
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Shamokin...................................... 12:01

Mt (’armel ...................... 12:10
Ashland ........................... 12:47
Girardville ....................... 12:55
Shenandoah....................... 12:35
Mahanoy City.................... 1:16
Tamaqua ............................. 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo
Liberty St. 7:00 vakare ta pati
vakara in virsz.-minetas stacijas.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Hazleton, Pa. — Žmonelini
gyvena inalsziai, vieni užsiima
naminiais darbais, kili kazy
moja ir prigialbsti moterėlėms
varymu niunszames
munszaines, o
J Ant Reading© Geležinkelio ] darbe — varvinu
kiti žiovauja.
— Burmistras
Kubickis
ANT KALĖDŲ
užklupo ant paleistuviu urvos
k oria lai<ke Dovy las Savage,
F
Dabar laikas užraszyti gi kur rado keturis vvrus ir moto
minėms in Lietuva “Saule” re Mare Davis kuri sakosi buk
dovanu ant Kalėdų, o priel: paeina isz Slienadorio. Savage
tam g
ranu ir Kalendo- likos nubaustas ant $25 o pa
ri isz kurio Lietuvoje labai leistuviai atiduoti po daktaro
peržiūrėjimo.
nudžiugs.

Yra tai pigiause dovana
del jus be jokio rupesezio isz
siuntimo o giminėms pada
rysit neiszpasakytinai daug
džiaugsmo per visus metus.

isztraukes revolveri, in ja szove, bet nepataiko. Kaimynai ji
apramde. Daktarai sako, kad
jam protas snrniszes nuo tar
nybos Emocijoje laike karo.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA

____ \rt

Frackville, Pa. —Garnys pa
liko patogia ir svtdka dukrele
del p. Jurgiu Andriilaieziu ant
Lime ulyezios. Motina ir kūdi
kis yra sveiki o Jurgis vaikszczioja pasisziaukzos isZ garnio
dovanos ant Kalėdų.

kas, 45 m. grosorninkas, tapo
suimtas ir yra tardomas sau
ryszy su bomba, le ur i sprogo
tarp dvieju namu — 913 ir 915
W. 19 Place. Namo pi4ie 915 W.
19 PI. gyvena jo žmona Kva
Uizinaiiskiene, nuo kurios jis
yra atsiskyręs. .Ji pasisako po

Jersey City, N. J. — Jeva
Drozdewskiene, iszbegusi pasi
tikti gryžtauezio isz darbo vyro-poltemano, vietojo laukiamo
buczkio, pamate kaip vyras licijai, kad Cizinauskas buk
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Planas yra gana lengvas. I n 50 sanvaites turėsite banke
pinigu kurias galėsiti' sunaudoti del Kabulo reikalu arba
ir del kitokiu reikalavimu.
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Ne atideluokite.

Pagerintas ir padaugintas
iszloidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztraūktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::
Knyga puikiai * drueziai
apdaryta kietais audeklineis
PREKE $1.60
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co.,
Mahanoy City, Pa.

1c KLUBAS

I IOcKLUBAS

Pradėkite dabar.

Padekite 1c pirma sanvaite. Pade
kite lc vlrsziaus kožna sąnvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite.. • • • • •
Padekite 2c pirma sanvaite. Pade
kite 2c vlrsziaus kožna sanvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite.
Padekite5c pirma sanvaite. Padekito 5c virsziaus kožna sanvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite..............
Padekite 10c pirma sanvaite. Pade
kite! 0c virsziaus kožna sanvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite.............

Sumažinimo Klugo Planas

25.50
An*
4T

63.75

127.50 |
I!į

Lygi Suma Klubo Planas

!
i! '
i!
[I•
į
į
5

<!
Ji
t!
$
ižf
$
t!

$ 12.75 3ii

Pradedat su aukszcziausia suma ir numažinai ta suma kožna
sanvaite.

e

$

1A

Pasidauginantis Klubo Planas

I 2c KLUBAS
M
I«! 5c KLUBAS

NAUJ ASDIDELIS

iii’-;

v

SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio

..

■

•Chicago. — Jurgis Cizinaus-

ISZGULDYMAS

»

<?

Iszsirinkite sau suma kokia galite paskirti kas sanvaite, •
ir be jokio sunkumo isz juso puses, turėsite per kitas
Kalėdas $12.50 ar $25.00 ar $50 ar ir daugiaus, pagal I
Klubo prie katro pristotume!.

Žemiau
padėta atskaita iszreiszkia plana pilnai.
*

J

a

Tai koilel nepradedate DABAR ir pristokite prie MUSO
KALĖDINIO KLUBO?

■WVZZmV. '•

.w..-

Hpeclalh tretini* SubntoH naktį.

Mažos sumos pinigu, kaipo tai 25c, 50c, arba $1.00 kas
sanvaite yra iszduodami per kiekviena ypata, bet galima
lengvai ta suma suezedinti.

X

Milijonierius Jonas D. Roc kefelleris lai )< ii bijo fotografist n ir ne tankiai duoda jiems nu 1 raukt i jojo pa vi1 i k si a. Ana s1
S
•>
lieiia atvažiavęs in bažnyczia, gauje fotografini u apspito jojo i
b
......
a iiteinobiliii norėdami nutraukti jojo fotogral ije. Sargai ap
Aviatoriai aeroplanu tankiai netemindami ant savo f/Vsiaubė Rockefelleri, vieni iszkelo rankas kiti norėjo ji apsau
goti su overkoeziais, bet fotografistams pasiseko nutraukti vaseziu padaro visokius szposus laike lėkimo. Sztai naujau
paveikslą kuris randasi ant deszines puses, kuris parodo ji ei sias. Ana diena ant M isskssippi upes aviatoris szoko ant Jca«
nant iii bažnyczia. Rockefeller is sziadien turi 97 metus, o no batieziu virviniu kopeeziu isz motorines luotdles ir pasekloke
ir valtele
riais ne turi visai pilvo, bet y ra gana sveikas ir drūtas del jo mingajr gavosi ant aeroplano. Aeroplanas leke
plauko 40 myliu in valanda kada persimaino.
amžiaus.
• '.yr?. Z.-/■
.«< W
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ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
miesto. Apie daugiaus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
G01 W. Mahanoy Avė.
(t.f.)
Mahanoy City. Pa.

i

KAS NORĖTU
PANASZIAI PADARYTI?

S !

■w

4

Septynių kambariu namas,
pastatytas ant puses loto. Atsi
(21
szaukit-ant szio adreso.
(’’*
604 E. Mahanoy St.,
Mahanov ('it v. I

'
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ROCKEFELLER NEGALĖJO
APSISAUGOTI NUO FOTOGRAFISTU.

i

Baltas Mulas’’ vra
v ra vardas szitos
sz.it o.- vienatines kates kuri
juokėsi. Kate likos atvežtu isz ('hillieot he, Mo_, in Uliikaga
ant parodos kuri czionais neuž ilgio at -ibiis. Yra tai vienatine
kate ant svieto kuri moka juoktis ant paliepimo josios locnininko. Argi ne puikus nusiszv pso jiimn tosios naktines miau
kęs ?
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pasiremdamas spaudos i m ta
tymo 2 par., uždraudė in vežt i
45 n r.
ir platinti Lietuvoje
laikraszczio 4 4 Kalei vis ” eiKožna mota po visa Amerika Ra m lėnojo Kryžiau s < Ir.i iiguvo parduoda mažais ženkle- nanezio Bostone, Mass, y Ame
rikoje.
liim kaip paezline marke isz kuriu pelnas eina ant gydymo ir siiszelpimo (uju, kurio
ant didelio želi k lo k u ris per
, /
“Pa ve ik-lai
parodo ponia prezidmit ienia žiebant žvak
džiova.
i
VĖL BEDARBIAI.
>1 ai o t uosius žeii k lėliu >, prezid ent as perka pirmu! in i u s ženk le Ii u s ir (’liicago paczto virszi
ninkas Lender pat> isznrzioja I uosius ženklelius
Kaunas. — Artinantis. Žie
mai, Kaune vėl atsirado be
seni \ uis anūkėlius, rrimivo
Pribn v jei grnmojes. Policija Inoj Sll- darbiu. Jau dabar ju priskai
isz Lietuvos turėdama 28 me ome < izinaiiska, kuri rado mie loma virsz 1,000 žmonių. Kau
lus pergyvenus ez.'ionais visa ta gam i užpakaly avo grosernes no miesto valdyboj vėl iszkelf Vikb'rije I .i t v i na v iczie laika. Prigulėjo prie Moterių ; prie 1458 W. 15 St. Jis sakosi tas tas klausvmas ir manoma
padaryti žygiu viesziesiems
ne, GI m o! n. mirė pas savo dūk h’azaiiezio draugystes ir Szv, į nieko nežinąs apie ta bomba.
tori Ona
< Ina II )imd»lanokieiie, « > —» > Eraneiszkan.s zokono.
I’agal ( ‘izinansko. .jis parei darbams organizuoti ar kitais
W. Mmiat
Mmmt Vernon ui vežios,
kalavęs perskirti nuo savo pa- budais aprūpinti bedarbius.
— Ant dziuris in Pot I svi- jI < zio .-> pereita Sausio men., kal
praeita 1 et 11 vezia. imo apoplek^ijo^. Velione paliko v\ra ’ j lies siida likos paragintais h. j t judamas ja už žiauru elgimąsi
PARSIDUODA FARMA.
I
Brukąs,
K.
A
ntanaviezius,
Ivi
diikleres
I)umbliaucklene
<
B. 1 nes ji jam grūmojusi revolveir Krii-zlieiie i-z .Mount ('arin (otaurkas,
E. K misa i t is iri
-- nu. Dabar ji norint i atimt i isz
• S z i m t a a k e r i u fa rm a geri
ei, sunu Petra, P>rookline, ir j Adele J uodkojule.
jo t ris vaikus.
namai. Dvi m v les žemiau Lake
Policija sako, kad bomba vra Side ir 1; mylios nuo Steito kearhatoriaiis darbas ir dideliu lio.
(D.18
nuostoliu nepridūrė, vien iszWalter Grube
muszo keletą langu.
Barnesville, Pa.
Box 33
I ‘.
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Vidaus Reikalu Ministeris
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Wdlimas t 'a va I i<• r. 13
met u \ aika-, kuris nužudė s:i
vo bobute, bus pakartas 1 Va
pa rm. I langelis žmonių meldže
<r ul>ernati»ria u>
idant perinai
ny t u mirt ies bausme ant kale
jimo.
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IR LIETUVIAI “SZA
BA” SZVENCZIA.
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25c Klubas Padekite 25c kožna san. už 50 san. turėsite $ 12.50
50c Klubas Padekite 50c kožna san. už 50 san. turėsite $ 25.00
$1 Klubas Padekite $1 kožna san. už 50 san. turėsite $ 50.00
$2 Klubas Padekite $2 kožna san. už 50 san. turėsite $100.00
$5 Klubas Padekite $5 kožna san. už 50 san. turėsite $250.00
$10 Klubas Padekite $10 kožna san. už 50 san. turėsite $500.00
$20 Klubas Padekite $20 kožna san. už 50 san. turėsite $1,000.00
$50 Klubas Padekite $50 kožna san. už 50 san. turėsite $2,500.00
$100 Klubas Padekite $100 kožna san. už 50 san. turėsite $5,000
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. JFirst National Bank
Cent re ir Main St. Mahanoy City
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