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ISZ AMERIKOS RELIKVIJOS SZV. TERE- 
SOS ATGABENTOS ISZ 

FRANCUZIJOS.
Chicago. —- Retas surinki* 

mas relikvijų ir votivu Szv. 
Tcrosos, pa'ženklyti iii katali- 
kiszka koplyczia “Mažojo Žie
delio” (Taip praminė Szv. Te
resa) Chicago, likos atvežti isz 
Thislicux, Franci jos in Ame
rika, per kunigą Alberta Dova
na, direktorių drauguves 44Ma
žojo Žiedelio,” kuris atplauko 
ant laivo Berengarija.

Isz Visiitszaliu
& W. ». BOCZKOWRKI, Fre«. A Mfr

Mažam

ja ja kelis

vaikszcziojo

MOTINA NORĖJO DUKRE
LES, ISZAUGINO SUNU 

KAIPO MERGAITE.
New York. — Chester Saw

yer, kuris likos nubaustas ant 
60 dienu in pataisos narna už 
vagysta, apsako sūdo nepa
prasta istorije, kokiu budu per 
dvideszimts metu perstatinėjo 
savo kaipo mergina.

Jojo motina geide turėti 
mergaite, ir nuo tojo laiko ka
da užgimė, motina ji aprody- 
davo kaipo mergaite. Per dvi- 
deszimts metu
merginu szlebese ir per keturis 
metus turėjo dinsta Washin 
tone kaipo rasztininke.

Per paskutinius asztuonis 
metus pasiredinejo 1 ai po vyras 
po mireziai savo motinos.

SUDEGE AKYVAIZDOJE 
SAVO MOTERES.

Erie, Pa. — Williamas Mos- 
kett, 42 mdtu sudege akyvaiz- 
doje savo paezios ir 17 metu sū
naus, kada sztoras, kuriame jie 
gyveno sudege ana vakara. 
Motore paszoko in laika isz lo
vos pasiimdama su savim svar
besnes popieras ir gavosi pa
sekmingai laukan. Williamas 
inbego iszneszti pinigus ir 
brangenybes kokias turėjo, bet 
apimtas per durnus, sukrito su
degdamas ant smert kada jojo 
motere ir sūnūs stovėjo lauke 
matydami per langa kaip lieps
na an^me tnm.. .
PUSPENKTO MILIJONO 

PADIRBTA SUVIRSZUM
AUTOMOBILIU.

Washington, D. C. — Praei
ta meta fabrikantai automobi
liu padirbo 4,157,830 visokiu 
automobiliu kuriu verte 
82,934,488,639 doleriu, 
ketina juj'u 
tiek.

DOLERI U2 K02NA 
SUSPAUDIMĄ.

Pelin, IH. — Robertas Beik, 
perimtas grožybe vasaros, taip 
buvo linksmas, kad iszejas ant 
ulyežios, pradėjo suspaudinet 
visas moterėles kurias tik su
tikdavo ant ulyczios. Kada ji 
palicijantas aresztavojo ir at
vedė ant pa'licijos, likos nu
baustas ant dvideszimts dole
riu, ant ko Beik atsiliepe: “Na, 
tai da ne taip bloga, tai iszeina 
po doleri už kožna suspaudimą, 
nes tiek moterėliu taja diena 
pamylėjau.
KAS SAKE KAD

NESIRANDA .LAIMES?
Cleveland, Ohio. — Nekurie 

žmonys sako, kad ant szio svie
to nesiranda laimes, bet Em
met Merriman sako kad yra, 
nes pats datyre apie tai. Jisai 
važiuodamas
užmigo ir sustojo ant geležin
kelio. Tame adbego ekspresinis 
trūkis greitumu 45 myliu ant 
valandos ir trenke in stovinti 
automobiliu. Merriman pabudo 
ligonbuteje su apdraskytu vei
du, sziaip jam nieko blogo ne
atsitiko, bet automobilius likos 
suteszkintas ant szmoteliu.
UŽSIKARSZCZIAVES

JAUNIKIS ATKAN
DO JAI NOSĮ.

Boston, Mass. — Poni Morta
Szuriniene neteko gahiko no
sies, kada užsikarszcziaves my- 
lemas, glamonedamasis su jaja 
atkando szmoteli nosies.

Moterele, 35 metu, Rusiszka, 
persiskyrusi motere, taip kal
bėjo daktarams ligonbuteje. 
Palicije jeszko karszto mylemo 
kuris bus aresztavotas už su- 
paikinima svetimos locnąstįes.

O

vra 
Szimet 

iszdirbt du kart

automobili um.

kuris atplauk

PASZOVE MIRTINAI NASZ
LE, PO TAM PATS 

NUSIŽUDĖ.
Pottsville, Pm 

miestelyje Williaimstown Sku'l-
kino paviete atsibuvo meilinga 
tragedijų kuri užsibaigė su žu
dinsta. Andrius Aleksa insimy- 
lejas in naszlia Alikolienia Di- 
koniene, paleido in
szuvius pažeisdamas mirtinai 
už tai kad nenorėjo už jo teke
ti, po tam pats, sau pasidaro 
įnirti paleisdamas kelis szuvius 

Į in krutinę. Motere randasi antPo trumpam iszstatymui re- ‘IIJodine. Motore
likviju Szv. Cecilijos, Karme
litu bažnyezioje Englewood, N. 
J., relikvijos likos iszvežtos in 
Chicago, kurios 'likos padova
notos kun. Dolan’ui in Czikagi- 
ne koplyczia per Seseri Teresa, 
perdetine Karmelitu zokono 
Lislieux, kur
lis” gyveno ir mirė.

< < Mažas Žiede-

JUODAS VAIKAS DAVĖSI 
SAVE NUKRYŽIAVOTI.
Atlantic City, N. J. — Vie- 

nuolikos metu Harry Brown, 
nigeris, geide būti nukryžiavo- 
tu, panasziai kaip Kristusas. 
Jojo draugai nutarė iszpildyt 
jojo pageidavima; sumusze 

paguldo
pageidavima; 

kryžių isz lentų, 
Brown’a ant jo ir pradėjo pri- 
kalinet rankas vinimis. Vaikas 
pradėjo rėkti, draugai iszbegi- 
nejo in visas puses, o palicijan
tas iszgirdos vaiko riksmą ir 
atbėgės ant vietos, rado vaika 
su viena prikalta ranka prie 
kryžiaus. Vaikas prisipažind, 
kad norejd' būti nūkryžiavotu, 
bot nežinojo kad prikalimas 
ranku prie kryžiaus taip skau
dos.

krvžiaus.

BET

Pottsvilles li-mirtino patalo 
gonbuteje.
STATO MILŽINISZKA

ALTORIŲ DEL KATALI- 
KISZKO KONGRESO.

Chicago. — Už kokio mene
sio laiko szis miestas priiminės 
suvirszum milijoną svecziu, są
narius Katalikiszkos bažny
czios, kurie pribus in czionais 
daflybauti katalikiszkam (Eu- 
charistiszkam) kongrese.

Milžiniszkas altorius bus pa
statytas ant kariszko pleciaus, 
kuris laike tojo kongreso bus 
permainytas ant vienos isz di
džiausiu katalikiszku bažny- 
cziu. Paauksuotas kryžius, ku
ris rasis ant tuomlaikines baž
nyczios bus 125 pėdas augsz- 
eziau Michigan ežero.

Prie tojo altoriaus, kur susi
rinks daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu žmonių ir visokiu 
koru susidedaneziu po tūkstan
ti giesmininku o trys kardino
lai

------- ! ---------------------

angijjoTstrai-
KAS PASIBAIGĖ

STRAIKAS NE ILGAI TĘSĘ
SI, BET ANGLEKASIAI 

DA STRAIKUOS.

London, Anglijo.

REVOLIUCIJE
LENKIJOJ

PILSUDSKIS PRADĖJO 
REVOLIUCIJE VARSZA 

VE ANT NUVERTIMO 
TEBYRIOS 

VALDŽIOS.

Sosta-

»▼ • nvvrm v ¥▼ HMI, r rci« O M g ■ 
F. W. BOCZKOWHK1, K4H«r

ISZ LIETUVOS
POLICIJA UŽSIMERKUS 
ANT TOKIU DARBELIU.

Szakiu
k or.) —

37 METAS
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SULAUŽĖ KOJA,
SKAUSMO NEJAUTĖ.

New York. — Palicijantas 
Steponas Frank eidamas uly- 
czia, užtiko gulinti Charlesa 
Feinberga u'žklausdamas jojo, 
kas jam atsitiko ant ko atsake 
Frank, kad jam koja sulūžo. 
“Tai stebėtinas daigtas, kad 
nejauti jokio skausmo su nu
laužta koja, 
cijantas.
ežiu, nes mano koja medine.

— užklausė pali- 
Sziur, kad nejau-

— Palicijantas ji nuvežė in li- 
gonbuti, kur jam koja sutaisė 
ir nuėjo namo sveikas.

4 4

ISZTIKIMIAUSIAS ŽMO
GAUS DRAUGAS.

Vienas isztikimiausiu 
gaus draugu yra szuo. Ta liu
dija daugybe atsitikimu. Sztai 
spauda pranesza, kad vienas 
szuo nudvese ant Manavos eže
ro ledo toj vietoj, kur nusken
do szeimininkas. Žmones per 
3 dienas mate minėta szuni, 
gulinti ant ledo ir žiūrinti eisa 
laika in akete. Žmones szauke, 
szvilpe ir visaip viliojo ji, bet 
szuo in nieką nekreipė dome
sio. Kadangi ledas buvo plo- 

nogalejo prie
Pagaliau laiveliai, 
ledus, privažiavo 

prie minėto szunies ir jau ra
do ji negyva.

Kitas szuns isztikimybes in- 
rodvmas nesenai atsitiko Vo- 
kieti joj, pa Reino upe. Viena
me ūkyje gyveno szlubas ka
reivis, kuris turėjo kale. Del 
leszu stokos buvo priverstas 
kale parduoti kiton pusėn Rei
no. Kale naujoj vietoj turėjo 
7 szuriiukus ir norėdama pasi
girti senajam
septpnius kartus perplauike 
upe ten ir atgal su savo vai
kais, kad parodytu juos pas
tarajam.
nauji szeimininkai vėl gražino
kale senajam szepniininkui.

nas, tai žmones 
jo prieiti.
laužydami

zmo-

szeimininkui

Del tokios meiles

trijų

likos

Mercy li-
Karolius Czarny

atkalbos po nt if i kai i zk a s 
miszes.
MATE KAIP TROKAS UŽ- 

MUSZE JOSIOS KŪDIKI.
Ashley, Pa. — Trenktas per 

duonini troka, Leonardas, ku
ris stovėjo prie sztoro,
metu sūnelis Marijonos Jurka- 
nienes, 110 Ashley uli., 
taip mirtinai sužeistais kad in 
trumpa laika mirė 
gonbutije.
dreiveris, iszejes isz sztoro sė
do in automobiliu neužtemin- 
damas, kad kūdikis stovi pry- 
szakyjo automobiliaus, bet mo
tina mate, negalėdama ap- 
reikszti dreiveriui kad kūdi
kis randasi prie automobiliaus 

vaikucziui 
Dreiveris likos 

paleistas, nes ne buvo už 
atsakantis.

negalėdama

kurio ratai perėjo 
per krutinia.

ANT BALIAUS.

tai

nuo to, ar

— Mano mvlemiausia Onuk 
ar busi mano?

— Tai priguli
busi man visados paklusnus.

— Visados ir visur.
Ir sutinki gyventi su ma

no motina?
Taip, mano mylimiausc.

— Neloszi isz kazyru, nė
gė rymu 

tabako ir nežiūrėsi

!•

gersi svaiginaneziu 
nerūkysi 
ant kitu moterių ?

— Niekad, niekados!
— Ir ne busi mieste ilgiau 

kaip 10 valanda vakare?
Lai mane Dievas apsau

goje nuo to.
— Na, tai turiu tau staezei 

pasakyt, kad tokio asilo namie 
nenorecziau turėti. Li'kio svei
kas! *

9

GAVO PER PAOZTA.

— Jonuk, kodėl nebuvai 
mokslaineje vakar?

— Ba pas mus garnys at- 
neszo maža broleli.

— Kaip tai gali būti, juk 
tėvas jau ketvirtas metas kaip 
iszvažiavo in Amerika?

— Teisybe, ponas darakto
riau, bet jisai pas mamyte ra- 
szo kožną menesi. * ..... ...

— Milži- 
niszkas straikass visu pramo
nių kuris prasidėjo pusdevin- 
tos dienos adgal likos atszaūk
tas ir darbininkams paliepta 
singryžti prie darbo.

Anglekasiu unijt 
sza u ko 
lauks 
nepadaris taikos ajnt apszaukto 
susirinkimo anglėkasiu 
padaryti 
tarti su locnininkais kasyklų.
KRISTAUS

ANT DANGAUS. — POPAI 
MULKINA MUŽIKUS.

Kijevas, Rosijo. — Keli po
pai neturėdami ineigos nutarė 
padaryti “stebuklą” idant to
kiu budu isztraukti gausos au
kas nuo lengvatikiu. Keli po
pai prikalbino kelis piemenis 
isz kaimo 
praplatino 
artimoje bažnyczios pasirodo 
debesiuose Kristusas su žiban- 
czia karima ant galvos. Žmo- 
nys subėgo isz visos aplinkines 
regeli t uju stebuklu ant dan
gaus, bet daugiau nieko nema
to kaip juoda debesėli panaszu 
in 'žmogų. Popai- atkalbėjo pa
maldas o lengvatikiai audėja 
aukas nuvažiavo namo.

Valdže apie tai 
pradėjo 
aresztavojo 
mulkinimą žmonių.
MĖSININKAS

visa savo
i ion p- 

nes
) da 

pabaiga astrai ko, 
aiszkc'snes; sutarties ir

idant
užganadinanezia sn

PAVEIKSLAS

Damiduvkos, kurie 
tarp žmonių, buk

ap ie
daryti

kaltininkus

da žinojo 
sliectva

j 
ir 
už

NUŽUDĖ 
MERGINA, SUPJAUSTĖ 

ANT 
SUVALGYDAMAS
JOSIOS SZIRDI.

Oberlesaso kai-

JA SZMOTU,

Berlinas.
me, 39 motu senumo, nevedusi 
ūkininko dūkto Teresa Ha- 

•bevereziant ant lauko 
likos isz nežinių užklup-

vietinis 
Ludvigg.

reist, 
sziena,
ta, subadyta peiliu, ir supjaus
tyta ant szmotcliu. Merginai 
vakare nesugryžtant iszejo mo
tina su kaimynais jos jeszkoti, 
bot surado tiktai jos virszuti- 
nius drabužius. Po tam suszau- 
ke isz kaimo vyrus jos jeszkoti, 
prigialbejo 'tame jeszkojime ir 

me si n i i i k a s Teofilius 
Dvejose girraiteso

surado dalis kūno nužudintos. 
Kalte likos užmesta ant paties 
Ludvigg’o, todėl nusidavė iii 
jojo namus kur padaryta krata 
iszejo pasekminga, nes rado 
pas ji kruvinas drapanas mer
ginos, ir nekurias dalis kūno 
užkasta darželyje, tik nužudy
tos szirdies nesurasta, nes ma
noma, kad žudintojas szirdi su
valgo. Ludvigg to neu'žginczi- 
na, bot del kotai padare, nega
li iszaiszkinti.

Vėliaus žudintojas prisipaži
no kad nužudė mergina, idant 
persitikrint kaip iszrode mote- 
res viduriai. Daktarai pripaži
no buk žudintojas yra Sadis
tas, tai yra, tdkis žmogus kuris 
isz kito žmogaus kaneziu gėri
si. Sudas iszrado, kad karui 
prasidėjus, jisai pabėgo isz Al- 
zacijos ir kovojo Francuzi'szko- 
je kariuomenėje prieszais Vo- 
kieczius. Priesz iszskaityma 
jam viroko jisai paszauke; 
“Lai Prancūzija, mano Motina, 
maloningai su manim pasiel-

Varszava, Įlenki jo.
pyloje l^eukijos kilo netikėtina 
revoliucija kuria šukele gene
rolas Pilsudskis užimtojas Vil
niaus, turėdamas po savo val
džia geriausius generolus. Pil
sudskis sukuopino
vaisku Rembertone apszaukda- 
inas valdže.

Valdže taipgi sumoliilizavo- 
jo savo vaiska ant pasiprieszi- 
nimui priesz revoliucijonierisz- 
ka Pilsudski kuriam nepatiko 
tebyre Lenkiszka va'ldže ir da- 
bar stengėsi jaja nuverst.

Lenkijoj kilo tikra pekla ir 
nežino kaip tas viskas 
ba igs.

UZS1-

ORALAIVIS NORGE SU 
AMUNDSENU PRALĖKĖ

PER ŽIEMINI POLIU.
■J '

Oslo, Norvcgijc. — Amund
sen’as su savo draugais isžleke 
su orą lai vi u Norge isz czionais 
pasekmingai pralėkdamas pro

__1-i Poliu. Jokios žemesJokiosZiemi iii 
nebuvo- matyt įtik ledines pus- 
tynes ir amžinas sniegas.

Ora'laivis perioke skersai Po
liu ir nulėko in Nome, Alaska, 
Ketverge vakara. II | .. |||,

LAVONAS GULĖJO ANT 
DVIEJU RUBEŽIU PER 

DEVYNIAS DIENAS.
Berlinas. — Kada Enrikis 

Mueller, rasztininkas suszalo 
ant smert kada vaikszcziojo po 
Didelius Kalnus, pietinėje Vo
kietijoj, jojo lavona atrado da
li galinti ant Vokiszko rube- 
žiaus o kita dali ant Czekosla- 
vakios isz ko kilo tarptautisz- 
kas nesupratimas ir 
pergulėjo ant dviejų
pakol aplaikyta pavelinimas 
ant jojo palaidojimo. Czekai 
nenorėjo duoti pavėlinimo ant 
paėmimo lavono nes didesne 
dalis jo gulėjo ant Vokiszkos 
szalies, o mažesne dalis Czeko- 
slavakijoj. 
ant galo Czekai davė 
ežiams pavoliniina 
ėmimo lavono.

lavonas 
rubežiu

Po devynių dienu 
Vok ie- 

an t pasi-

NELAIMINGU LAIKU GI
MUSIOS MERGELES.

.Japonijoje daugelis žmonių 
tiki, kad visos mergeles, gimu
sios taip vadinamais 
Urna” metais, 
savo vyram atnesza nelaimiu. 
Sžitic nelaimingieji metai bū
va per 60 metu. Paskutini kar

* ‘ Ginoe 
Užtekėjusios

ta jie buvo 1905 metais. Tais 
metais gimusios mergeles da
bar turi 21 motus ir joms lai
kas butu teketi. Bet daugelis 
prietaringu Japonu tu mergai- 
cziu neveda. Del to. pernai nu
sižudo 300 jaunu .Japonių. Ki
tos ramiai pernesza ta savo 
prigimties nelaime, pasjszven- 
czia mokslui arba stoja 'kovo
ti del moterų su vyrais lygy- 

Yra insikumsios kelios 
draugijos kovai su tuo prieta-
bes.

ru. Draugijos renka žinias apie 
visas szeimas, kur moterys gi- 

° nelaimingais”
tais.. Yra daug pavyzdžiu, kad 
tokios szeimos gyvena labai 
laimingai.

I . '
---------------------- - —■ ■ ,L

KANTICZKOS arba giesmių knyga,

musias me-

gia, asz esmių SOI gautis 'zmo-, kietais apdarais. Preke |1
gus.

Ludvigg neteko galvos už ta
bjaurią žadinsią.

UGNIS BAŽNYOZIOJE.
Ukmerge. — Vėl gaisras pas 

4‘tęva” Kaži. Praeita rudeni 
gyvenaneziam ežia vienuoliui 
tėvui Kazimierui kilęs gaisras 
iszdegino jam pavestos baž
nyezi os vidų, o dabar Velykų 
vakre, 3 Bal., 'kilęs gaisras ka 
tik nesudegino bažnyczios ne
gyvenama grinezia. Sudege tik 
stogas ir iszdege vidus, sienas 
gi atskubusiems gaisrininkams 
pasiseko iszgebeti.

TRUMPOS ŽINUTES
ISZ LIETUVOS

ii'įil I

<1

I

apskr.Lekecziai
(“V-bes.” kor.) — Sziame 
bažnytkiemy yra du ‘‘poselen- 
czikai,”
vima žmonelių 1. isz Szancziu, 
kaimo prieiniosczio E. Szedisz- 
kis, 2. Saporas isz Szauliu 
miesto. Pastarasis sakosi ilgus 
metus buvęs kalėjimo ir dabar 
j’i atsiuntė iii Lekcczius 
selenijon.” 
savo raudonąja sėkla sėja tar
pe rainiu gyventoju 
baisu ir pažiūrėt.
dirbdami, puikiai gyvena. Sza- 
paras atsiėmė savo moterį isz 
Sziauliu ir užsidėjo krautuve. 
Sutverek uopa vardu 
dūlys”
karolius ir puikiai pelno. Szc- 
diszkis, kaipo jaunas vyrukas, 
savo nemoraliszkais darbais, 
dainomi ir kalba, isztrauke isz 
moraliszko gyvenimo ne viena 
jaunouli, kurie nustojo savo 
dora, mokslo nepasiekia, žino 

“Dievo ir duszios 
pekla su velniais senai 

jausudege, mes galim daryt, 
Atsiranda tokiu 

kurios lai'ke pa
maldų eina pro bažnyczia sta- 
cziai pas savuosius

Toliaus paraszysime tu 
mergaieziu vardus ir 
dės, jeigu jos nepames 
isztvirkusio gyvenimo, 
viską vietine policija bei val
dyba žiuri per pirsztus ir ne
mato, kaip drumstame vande
ny gaudo žuvelėse.
“KARSZTOS NASZLELES.”

Panemunėlio v.
Sziame 

kaime labai daug yra karsztu 
naszliu. Viena naszle iszteke- 
jo, bet atbėgo pas vaikus, nes 
senis esąs “netikės.” Antra 
moteris 50 m. senumo insimy- 
lejo jaunikaiti 24 m. enumo. 
Ir taip nabage karsztai savo 
jauniki myli, kad net ir nakti
mis nemiega. Bmmsi pas ku
nigą, kad ja paszvestu, 
mananti, kad esanti 
ta.”

Be laiko perianezias visztas 
maudo szaltame vandeny. Ne 
proszali ir tokioms 
lems taip pabandyti.

BJAURUS PASKALAS.
Žem. Panemune. — Czia ga

na r amu kampelis prie Nemu
no. Krikszcz. demokra. pasi
sekimo neturi, pažangios min 
ties žmonių nestinga. Pasiekė 
gandai buk Airiogaloj 
cams ’ V 
nas, klerikaliszko nusistatymo 
moterėlės labai iii jaudintos. 
Kriminale policija turėtu to
kius gandus iszaiszkinti.
BIAURI ŽMOG2UDYSTE.
Kupiszkis. — Kovo 25 diena 

viena mergina užėjo pas mote-' 
ri Breskiene 
nuo uesztumo.
litu. Uždavus vaistu, mergina 
staigiai po 5 minueziu numi
rė.

Daktarka negyva 
iszvilko priemenei! ir, sakoma, 
butu iszvilkusi in Leveiles upe 
paskandinti, bet tame paezia- 
me name gyvenusi 
pamezius negyva 
pranesze policijai, 
aresztavo ‘4 
prisipažino .
Prisipažinusi, kad esanti i 40 
merginu “pagydžiusi” 
taip ne sykio neatsitiko.

Merginos tėvai,

-

atsiust i už ' raudona-

isz

i. J

I

“po- 
ikbudu nesnaudžia.

kad net
Nieko ne-

“Spin-
. Jos vardu rengia va-

pasakyt: 
nėra,

ka norim.” 
mergaieziu

SZUK.M i

J įmokai, 
(“V-bes”. kor.) —

netikės.

< i

i 4

prana-

pavar-
savo

Iii ta

nes 
užduo-

motere-

i ‘ ‘ ma- v
Žydu papjautas vaiki-

i < iszsigydyti 
Susiderėta 40

mergina

moteris, 
mergina, 
Policija 

kuridak tarka 
žmogžudystėje.
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Su goresnei® apdarais, preke f 1.50 apie dukters mirti, labai persi-

W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
MAHANPJ CITY, PA, _

gando ir motina isz gailesezio 
numirė, o tėvas pamiszes esąs.

Isz Kauno einas autobusas 
in Ežerenus nusirito nuo kalno 
15 metini su keleiviais; 
žeisti lengvai.

Prezidentas atidarė dailės 
pa roda, kurioje i užstatyta la
bai daug paveikslu daugelio 
Lietuvos menininku.

Ateitininkai pradėjo statyti 
Kaune savo namus Laisves ai.

Kovo 28 d. atvyko naujas 
Francijos atstovas Lietuvai, p. 
Puaux.

Universitete, Saules rūmuo
se ir kitose mokslo instaigose 
iszneszta protestai priesz Len
kus kurie uždare Szvencziony- 
f,e 36 Lietuviu mokyklas, pa
likdami be mokslo 1,500 Lie
tuviu vaiku.

Siaurojo gelžk. traukinėlis “ 
užvažiavo ant vežiko ir ji sun
kiai sulamdė.

Karo muziejui p-le Dimszai- 
te pavede tris istorines anuo
tas, kurios stovėjo jos dvare ir 
yra maeziusios dar Szvedu lai
kus.

Nesenai žmones apsėdusi li
ga važiuoti in

4 su-

ga važiuoti in Brazilija jau 
nuslūgo. Žmones baigia nusi
ramintu____ _ 

ŽYDAS IR
LASZINIAI

A*na diena atejas jaunas v
(naujės mados) Žydas m res- 
tauracije, pamate du vyrus vai- 
ganezius keptus laszinius su 
kiausziniais. Kvapas, kuris ji 
pasiekė, buvo smagus ir vilio
jantis ir tiedu vyrai taip ska
niai valgė, kad jis pats tojo 
valgio panorėjo. Atejas restau-
racijos tarnui, Žydelis paliepė 
kad jam atncsztu taipgi keptu 
lasziniu su kiausziniais. Tarnas 
matydamas kad tai Žydukas, 
su nusistebėjimu paszauke:

— Keptu lasziniu?
— Nu, o kas tau? Ar dau

giau ne turi?
— Turiu, bet kad tu esi Žy

das. Gal užmirszai, kad tau 
talmudas nepavdlina laszinius 
valgyti. Argi tu nebijai Dievo? 
Juk Jis ant tavos supyks!

— Ka tu kalbi, juk žinai, 
kad ant svieto yra taip daug 
Žydu, kad Dievas taip užimtas 
jeszkodamas ir rūpindamasis
jais, kad del manes mažo Žy
delio jis neturės laiko ir neras 
manos szioje restauracijoj.'Nu, 
atneszk man laszinius.

Tarnas atnesze laszinius su 
kiausziniais ir Žydelis paval
gęs ir užmokėjas iszejo. Iszejas 
rado orą persimainiusi. Lytus 
su perkūnija ir 'žaibais pylėsi 
kaip isz ceberio ir staigai su-
trenke perkūnas, kad net Žyde
lis nusigandęs szoko adgal in 
restauracije.

Tarnas pamatęs ji iszbalusi 
ir drebanti isz baimes, užklau
sė, kas jam atsitiko, ant ko Žy
delis atsake:

— Uj, vai! Kas tam butu 
tikėjas, kad Dievas pakeltu to
ki dideli armideri už toki maža 
szmoteli lasziniu? 4

Daugiau nevalgę lasziniu. *- i
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Kas Girdėt

naite radosi ir sutikės jaja prie 
duriu, prispaudė jaja prie kru-

h, *l>
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Sziadien atsiranda visokiu 
burtininku ir inspetoju ateities 
o atsiranda ir tokiu, kurie turi 
gana laiko ant atspėjimo kas 
atsitiks ant svieto už szimto 
metu. Tankiai toki inspetojai 
ir atmena ateiti, bet yra ir to-

tines, sudedamas jai karszta 
buczki ant josios raudonu lu
peliu. — Tarnaite apskundė 
Harrisona, kuris iszsikalbinojo 
sude, buk yra nekaltu, o kad ir 
butu kaltas, tai neprivalo ant 
jojo uždėt taip sunkia bausmia, 
nes “ 
ku.”

NUSKRIAUSTA
MERGAITE.
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kiu kuriu spėjimai buna gana 
juokingi. Vienas isz tokiu įn- 
spetoju sako kas bus 2000 me
te kaip tai: žmonys nenaudos 
tada anglių ir seno budo va
žiavimo, ne skaitys laikrasz- 
cziu, nes žmonys aplaikines ži- 
nes per radio. Priek tam bus 
iszrasta didele elektrikine ma- 
szina, kuri prosevos, skalbs 
drapanas, szluos grindis, rinks 
dulkes nuo rakandu ir t.t. Ant 
galo žmonys susikalbės su Mar
su ir menuliu, atsiras ir tokiu, 
kurie iszvažhios in svetimus 
sklypus “ant spaciero“ milži- 
niszkose orinėse maszinose. 
Jaigu tas viskas iszsipildys, 
tįi isžtikruju ant svieto bus 
linksma gyventi, bet mes t uju 
laiku nesulauksime.

ant spaciero 
orinėse

buoziavimas ne yra grie-

Fredas Hannah nuėjo su sa
vo sužiedotine in suda Elmira, 
N. Y. iszimti laisnus ant apsi- 
vedimo. Isz popieru pasirodo, 
buk jojo sužiedotine turi gyva 
vyra o kad nuo jo ne yra per
siskyrus, todėl laismi negali 
gauti. In valanda po tam Han
nah sugryžo vela in kancelari- 
je, bet pats. Rasztininkas nusi
stebėjas užklauso: “
mistos sužiedotine, jau aplaike 
persiskyrimą in valanda lai
ko?” — muilydamas kad kan
didatas ant apsipaeziavimo 
gal neturi pilna protą. Bet jau
nikis atsake: “Jau nereikalin
ga persiskyrimas. Suradau sau 
kita moteria.” Ir tai in viena 
valanda laiko! Hannah ne yra 
visai pusgalviu, bet ka nutarė 
tai ir padare. . f

Argi ta-

t •i# ,r i • 1

“Vis aukso žiedelis purvyne 
nulijo, mane vargdiene nedori 
žmonės apkalbėjo.”

Taip verke mergaite, prara
dusi nitu vainikėli, kaip delije 
savo gražumu dabina gėlėliu 
darželi, taip jauna skaisti mer
gaite puosze svietą* dora mer
gaite. Visi ja-myli, visi gerbia, 
kaip szaIna nekarta jos kve- 
pauti žiedeliai krinta in žeme 
ir nyksta amžinai. Taip ir mev- 
gųitei atsitinka nekarta, toji 
szalna — tai palaidūnas berne
lis, kuris prisidengęs veidmai- 
nisZ'ka meile, i 
gait e ir vilioja 
sziltos pastoges, prižadėdamas 
visokes laimes. Mocziute jaja 
persergsti kad nedraugantu su 
vaikinais lyg vėlumos. Dukre
le užpyksta, asztriais žodžiais 
mamytei atsako: 
man laisves 
kyti mane kaip kalėjime.

ateina ;pas mer- 
i nuo moeziutes

berniuką

l 

pavydi,
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BALSUOKITE UŽ EDWARD E. BEIDELMtAN’A ANT
GUBERNATORIAUS. VIENATINIS KANDIDATAS

KURIS YRA PATVIRTINTAS PER VISAS
DARBININKISZKAS UNIJAS

f
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Lietuviszkos Pasako!
Į " * ‘

t *1 -i* * f* i

SURINKO Dr. J. BASANAVlCZlds.

tuojatl sfnortis. Taigi-jUi, pn-
taisius- arbatos, *ir blukia bro-

GUBERNATORIAUS. VIENATINIS KANDIDATAS

DARBININKISZKAS UNIJAS 
PENNSYLVANIJOJĖ.

Yra tai svarbus praneszimas del visu balsuotoju Pennsyl- 
vanijos steite. t ,

1

lio pareinant. Parojus broliui, 
szuniukai tiktai szast-sZast ant 
stalo, kaip pradės jie draskyt 
ir vartyt sklanyczes su arbata: 
iszlaiste visa arbata, iszvarte ir 
sudaužė sudinus, o sesuo supy
kus: ““ 
szuniukus; matai ka jie iszka- 
dos'padare: sudaužė sklany-

to

Trys siuniukai: sidabras, 
auksas ir deimantas. I I

Kita karta vienas senas tė
vas turėjo tris suhus ir tris 
dukteres.O jis mylėjo du sunūs 
ir dvi dukteris; vieno sūnaus ir bet sako, jog tai musu szczes- 
vienos dukters nemylėjo. Tai-

Žudyk, broliuk, tuos

• *1. *

czes ir sodinus, lyg, pagede.”
O brolis szuniiiku nežudo J

Utarninke 18 Mojaus, nkesai Pennsylvanijoje rinks Re- j.Kb kad jau tėvas buvo pasenės j
publikomini kandidata ant Gubernatdriahs.

I * '•! . 'I 'L ; f - i

Randasi trys kandidatai ant to nrodo. Vienas isz jn yra 
EDWARD E. BEIDELMAN. .

•Kada eisite balsuoti kita Utarninka nopamirszkite varda 
EDWARD E. BEIDELMAN.

Jaigu manote ba'lsuoti už gera rėmėja, darbininku kuris
• JI » A ■> a A A HA A A 4b 4 ‘ B «

i "

visados užstojo ir dirbo dei labo darbininko žmogaus, tai be 
abejones balsuosite už EDWARD E. BEIDELMAN.

BEIDELMAN . YRA PATVIRTINTAS PER
JAMES MAURER,' PREZIDENTĄ PE'NNSYLVA- 

NTJOS STATE FEDERATION OF LABOR.
1 ♦ # , <■ 1 .
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ir sirgo ir ketino mirti, tai tuo
du nemylamieji atėjo prie lo
vos tėvo ir prasze: “Tetuszi, 
nemylėjai mudu, taigi įnirda
mas palik mums ka nors;” Tė
vas atsake: “Eikit in narna :r 
iszsirinkit sau viena jauti, ko- 

1 kis jums patiks,” Juodu nueja 
! iszsirinko sau kogražiausi jau

ti, o pasiėmė iszkeliavo. Ilgai 
ar striuke boejus, bet jau toli 
nti() namu, sztai jautis prakal- 

“Papjankit ar užmuszkit 
mane ir pakaskit po žeme, o .po 
trijų dienu atkakę, iszsukit ma
no raga ir sntriipykit tris kar-

bėjo:

tis tie szuniukai; kaip dabar 
juos žudinti. Ant rytojaus, isz- 
ejus broliui medžioti, £ako Vp- 
k ieczi ūkas: 
niukai:
vięnas laszas arbatos tis^ko Jn 
lubas po balkiu/ir asz ten ųž-

“Tai "paslute «zu-
f F,. , -j į| . T* 

mano MzOzestis. kad

f
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Mandagumas visados užsi
moka, jaigu ne ankseziau tai 
vėliau kaip parodo sekantis at
sitikimas: Per daugeli metu 
tarnaite hotelyje Chicage sako.
buk kysziai, kokius aplaikyda- 
vo nuo svecziu atneszdavo jai 
nekarta 125 dolerius ant san- 
vaites iszskiriant mažos algos 
kokia aplaikydavo. Tieji pini
gai užtikrino .josios vaikams 
augsztesni mokslą, o jai gera 
gyvenimą ant senatvės. Gerai 
sako senas Lietuviszkas prie
žodis: “ 
kas netrdtina.

Ant mandagumo nie- 
* *

laikraszcziai
I

‘ir

*

Francuziszki
pranesza, buk kokis tai Eli 

• Harrison, tėvas keturiu vaiku, 
kuris pabueziavo patogia tar
naite, likos nubaustas per suda 
ant keturiu menesiu prie sun- 

, kaus darbo. Karta atėjo jisai 
namo, kuriame name toji tar-

Jeruzalcme atsibuvo nepa
prastas teismas apgaviko Tur
kams Abdulo Said, kuris per il
ga laika apgaudinėjo tamsius 
savo tautieczius. Abdulis buvo 
kupezium senos popieros, o kad 
tas jam neatnesze didelio pel
no, todėl paleido paskala su 
pagialba savo isztikimuju 
draugu kad artimoje Mahome
to kapo, suras žemlapi (mapa) 
septinto dangaus kur da vietos 
ne visos yra užimtos. Prana- 
szas Mahometas paskyrė Ab- 
dtili idant taisės vietas parda
vinėtu už atsakanezia suma.

Valdžios slapti agentai sako 
kad Abdulis novos surado taji 
plana, o kada tarp tamsiųjų 
pasklydo žine apie tai, kožnas 
ateidavo pas ji nusipirkti sau 
kampeli danguje. Turtinges
nieji mokėjo daugiau, vargin
gesnį mažiau. Likos uždarytas 
kalėjimo.

savo

‘Tu mamyte 
nori lai- 

” Ir 
pamindžiojus po kojų mamytes 
persergejima, bėga paskui ta 

kaip avele paskui
vilką, o tasai kada atima josios 
skaistybes vainikėli, supurvi
na garbes ruba ir paniekinės 
jos nekaltybių palieka, o pats 
bėga kitu aukų jeszkdt. Dukre
le gryžta pas mocziute, aszaro- 
se paplūdusi. Kencze beda ir 
nuo žmonių geda, visi pirsztąis 
bado, ant juoko laiko, o moty: 
uoliai kokia szirdis yra kur au
gino savo dukrele kaip darže li
ję gėleliu, dabar pasilieka kaip 
dilge ant kelio visu mindžioda
ma, liejo aszaras amžinai. Per
laužta rūtele, daugiau neža
liuos, o skaisti mergele varguo
se pražuvusi.

Daug maeziau 
niingu
mergaites su tokiais berneliais, 
pasjziurekite su 
gaujoto. Doras jaunikaitis pats 
ateis, dorai apsieis, neprižadi- 
nes jums tokiu gerybių kokiu 
pats neturi,
nepasiklauses teveliu nevadina 
naktimis važinėtis, automobi
liais važinėti ant goru laiku. 
Doras vaikinelis su tėvu pave- 
linimu iszeis su mergaite, in 
laika pareis ir.jokiu nedorybes 
ženklu neparodys, 
draugaukite, tokis
geras vyras, bus szeimynos ge
ra galva, o nuo sald-lie'žuviu, 
tai szalinkites kaip nuo baisios 
kirmėlės, nes jis tik tykoja kad 

inkasti, po
tokis kad ir ap-

tokiu 
mergaieziu.

nelai- 
Atsargiai

kuom drau-

neiszeis isz namu

i» i-i t S •. 4 \ t , ■ « »A . j ,i. , į  • sr ■» w T

Praszom nepamirszti, darbininkai ir darbininkes, PentU tų«:kas tada atbėgs, laibus 
Juodu pradėjosylvanijos steite, kad jųjų virszinin'kai unijos, visi patviriino 

EDWARD E. BEIDELMAN ant gubernatoriaus. Kožnas uni
jos virszininkas Pcnnsylvanijojo dirba isz visu pajėgu idant 
aprinkti EDWARDA E. BEIDELMAN.

Prezidentas steito Federation of Labor, Mainięriu unijos, 
ir visos geležinkelio unijos liepe jums balsuoti už EDWARD E, 
BEIDELMAN, kuris yra tikras ir teisingas prietelis darbi
ninku. ' • • •

N ■ , < 1 • hm

Ir mes esame tikri kad balsuosite pagal jusu savžines ir

EDWARD E. BEIDELMAN ant gubernatoriaus. Kožnas

kad balsuosite už tikra ir iszbandyta prieteli darbininku 
EDWARD E. BEIDELMAN.

EDWARD E. BEipELMA^’O STEBĖTINAS 
DARBSZAVIMAS DEL DARBININKU.
< , . t " « t (

Kožnas iustatymas kuris buvo del geroves darbininku,
kožnas instatymas del pagerinimo darbininku gyvenimo, buvo
ęaremamas ir patvirtintas per EDWARD E. BEIDELMAN.
Žemiaus yra suraszas nekuriu instatymu kurie buvo inneszti ir 
pareinami per EDWARD E. BEWELMAN.

jusu szcž.estis.” 
tada verkti ir raudoti gaileda- 
miesi jauezio, o Jautis vėl sako: 
“Neverkit, o darykit kaip asz 
pasakiau: jaigu ne, tai juspra- 
pulsite.” Tada juodu papjdve 
jauti ir pakale. Po trijų dienu 
atkasė iszsuko ragh, kaip btfvo 
pasakyta ir sutrupino. Sutru
pinus viena karta, 
dabro sznniukas;
antra karta, atbėgo aukso szu- 
niukas; sutrupinus treczia kar
ta, atbėgo deimanto sziipiukhs. 
Su tiem trimi szuniukarns jie
du eina sau per miszkus ir gi- 
rres medžiodami. Taip sau be- 
vaikszcziodami užėjo vienęjo 
girrioje tuszczia grintele. Nie
ko tenai nerado, apsistojo ir 
apsigyveno.
szuniukai s po m isz k a medžioti,

atbėgę isi- 
sti t ru piltu.s

Su tiem trimi szuniukarns jįe-

1.

KIEK IMIGRACIJOS
VIZŲ PRASZYTA

APTIEKOJE ANT KAIMO.

Ponas aptiekoriau

■■

L ' .MII**'

The United States Daily Ba
landžio 29 d., sziu metu, davė 
vizų statistikas. Tos statisti
kos buvo gautos nuo Valstybes 
Departmento Washington’e, ir 
nuo svetimu szaliu atstovu 
Washington’e.

, tas 
vanduo del blakių nieko nepa- 
gialbejo.

— Kodėl!
— Iszgeriau visa buteli, 

bet kaip blakes kando tai ir 
kanda! *

Beidelmhn balsavo ddl provos uždraudžiant

»

Kvota

512
2,789
3,954

51,227 
34,007
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Belgija 
Danija 
Francija 
Vokietija 
Anglija
Airiu Nep.Val. 28^67 
Lux embergas 
Holandija 
N orvegi ja 
Szvedija 
Szveicarija 
Austrija \

100 
1,648 
6,453 
9,561 
2,081 

785
Czekoslovakija 3,073 
Danzigas 
Estonia 
Finlandija 
Vengrija 
Latvia 
Lietuva 
Lenkija 
Rusija 
Italija 
Portugalia 
Ispanija 
Albania 
Armėnija 
Bulgarija 
Graikija 
Jugoslavija 
Palestina 
Persia 
Rumanija 
Syria 
Turkija 
Australia 
ir t.t.

Visu szaliu

228 
124 
471 
473 
143 
344

Kiek visu 
pratzyta.

4,000 
5,000 
1,500 

16,655 
94,931 
5,000 

400 
13,707 
25,000 
20,000 

7,000 
30,000 

250,000 
179 
300 

4,000
20,000 

1,500 
20,000

5,982 250,000 
2,248 50,000
3,845 500,000

503
131
100
124
100
100
671
100
100
603
100
100 200,000
121 600

3,000 
26,000 

500 
124 

10,000 
7,500 

20,000 
500 
400 

15,000 
20,000

ai

kvotos sudaro 
.164,667, kuomet isz viso 1,619,
066 žmones prasze Vizų atva-
žinoti in Snv. Valstybes.

— F. L. I. B.
, « - i lil» Ii OlIMi » —W * • .llt»WĮĮll I. 1 *
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$21.00 Dubeltavaą ?
Tikietas^ S

IN t
NEW YORKA

ARBA .■ ?

$5.00 
Up-The-Hudson Upest

NEDELIOJ 16 MOJAUS Į 

Specialia trelnaa Snbntos naktį, r

Isz Ryte c
Shamokiu .......................... 1:00 %
Mt. Carmel ....................... 12:59 5
Ashland ............................... 1:51 <
Shenandoah ...................... 1:30 S
Mahanoy City........................ 2:19 c
Tamaqua ........................... 2:46 S
New York (Liberty St. ar) 8:20 J 
New York (W. 23rd St. ar) 8:40 J

Pasažiorai del Up-the-Hudson ? 
paims laivu apleidžiant Jersey \ 
City 8:20 ryte. Pirkite tikietus 5 
isz laiko. <
GRĮŽTANT—Apleis Now Yorka 

Į nuo West 23rd St. 7:45 vakaro, 5 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz < 
Jersey City 8:15 vakaro pagal S 
senovės laiko. <

PANEDELI, 7 JUNIAtJS}
Keturiu dienu ekskurcija su 

palydovu in, , 
WASHINGTON, D. C. 

Visi ekspensai apmoksti.

Tikietask

/
•r « 1. »'*]

Apie daugiau informaęiju raszykit
C. O. RQPPER, D. P. A 

t

K />

; <

Ant Readimro Geležinkelio)
Williamsport, t Pa.

Su tokiais 
bus jums

i

nekalta avele tik 
tam pabėgti, o 
si veda, tai vis tiek isz jo nieko 
gero nėra, 
skurdas, nes 
donas ar kazirnin'kas niekados 
geru szeimininku ne bus.

Klausykite mergaites 
teveliu, nes tai justi geriausi 
prieteliai, saugokitės nedoru 
berneliu, kad po laikui.nerei
kėtu gailėtis ir sakyti: “asz 
pas inotinelia kaip lange gėlė
lė, o pas tave bėru u želi kaip 
szluota kampelyje, asz pas sa
vo motynelia prausiausi van
denėliu, 
pratisi uosi u 
džioms asza re 1 oms.

vien tik aszaros ir 
girtuoklis, palai-

savo

o pas tave bernužėli 
kas diena grali- 

>>
—Menka Dulkele..

ATSAKYMAS.

S.K. Oglesby, Ill. —
iii

#įnu-
tęs isz Lietuvos paimam isz 
Lietuviszku laikraszcziu, tąip 
kaip jas atspaudina tenaįti- 
nai laikarscziai. Po teisybei
naudoja jie navatnus žodžius 
kuriu Amorikiecziai ne • v'isi 
supranta. Stengsimos tokius 
žoždiii pataisyt del aiškesnio
skaitymo musu. slkaitytoju.

LIETUVISZKU 
SZKAPLIERIU.

„ , > 1 - ’•

siuvinėta su saiteliąię,imalžukai
Rankoms szilku gražiai isz- 

karmelitanki szkaplieyiai. Su
priisiuntimų pora Hk 15c. dvi 
poroms už 25ę. tujinas $1. Pri
imam štampas. Gaunama pas

A.Ramoszka
514 W. Saratoga Št., 

Baltimore, Md.

poroms už 25ę. tujinas $1. Pri

A. Ramoszka
' } '« f į -•

( -

fečfeestisj kad 
įtos tistfkp Jn 
r asz ten už

siturėjau, o kad no, tai jie bu
tu mane sudraskę. Dabar asz 
pavirsiu in blusa ir pelysiu in 
jo patala po paduszka: kaip jis 
atsiguls, asz jam inkasiu in 
galva, ir nuo to jis numirs.

Mergaite pataiso patala, 
jos Vokiecziūkas; pavirtęs in 
blusa, k niuksą po paduszka. 
Kaip tik brolis pargryžo, tie 
szuniukai puolė tuo jaus ant pa
talo, kaip pradės draskyt, su
draskė visa patala, o pūkai isz- 
lakste in visas puses. Sesuo 
niūkūs, mat ai, ka jie padare: 
sudraskė visa patala, net pū
kai iszlakste in visas pushes.” 
O brolis sako: “Ne, ne žudysi u: 
tai musu szczestis, kaip juos 
nužndvt. 
iszejus 
sako:

9 f

O

r

puses. Sesuo

Ant rytojaus, vela
Vok ieczi ūkasbroliui,

'‘Koki tie pasiute szu
niukai; tai mano szczestis, kad 
vienas pūkas pasikėlęs užlėkė

' ♦ 'h' l|

vienas pūkas pasikvies užlėk 
ant szieno vežimo; o kad ne, 
tai mane butu sudraskė. Dabar 
asz pasiversiu in adata po 
grinezios slenkscziu: kaip jis 
parėjės, eidamas in grinezia, 
užmins mane,
tai bus jam smertis.” Bet bro
lis led va paspėjo pravert du- 

, sztai szuniukai , pirm .jo

insidurs koja,

>
IBrolis iszeina..su “ y * a • 

1 
ir kada ka sugavės, ar zuikeli, 
ar paukszteli, parnesza in savo 
grintele pas seserį. Taip jie, tu-

> ma i ty
li*’duonos turė

jo: tat gal gaudavo kur pirkti

vaikams, žeminus 16 metu, dirbti po žeme kasyklose. redami museles, galėjo r 
' ....... (plusbr ir‘duonos

2. J
bileJkokiam darbininkui dirbti kasyklose nedaugiau

Beiddlman balsavo del provos uždraudžiant
1 

kaip asztuones blandas.

3. Beidelman baĮsavo už prova del apsaugoji-
ir

/t r . , -

mo gyvasties, sveikatos ir saugumo darbininku dir- 
hanezin mink.qztn«n nn^lnlrn.qvUnGP ‘ii

baneziu minksztose anglekasyklose.

4. Beidelman balsavo už prova kuri apsaugoja 
sveikata moterių dirbanoziu dirbtuvėse.

5.,- Beidelman balsavo už prova kuri rūpinasi 
apie blogas akis ir dantis vaiku lankaneziu mokyk
lose.

1

i

— nejau buvo giria be galo, pa 
turėjo kur tie žmones gyventi.
Taigi viena karta, kada brolis 
iszejo ant medžiokles, sesuo 
iszėjo bi^ki-pasivaikszczioti. O 
jautis prakalbėjęs dar jai pasa
kė turėti su savim, kureisenti, 
abrusa; kada notos pereiti per 
kokia norint upe, tai tiktai pa
tiesti ta, abruso ir pasidaris 
lieptas. Taigi besi vai kszczio-

Aukszcziau paminę ta tik keletą dalykų isz szimtų visokiu .

• dama priėjo prie upes, kur bu
vo netoli nuo grintelys.

provu ariba insitątymu kuriuos Edward E. Beidelman yra pats 
inneszęs del labo darbininku, .,. . ......... . .

Edward E. Beidelman ’o garsingas darbszavimąs prasidejr Edward E. Beidelman o garsingas darbszavimas prasidėjo 
1906, męte, kada da h|iiv.o jaunas vyras, jisai buvo aprinktas
vienas isz steito Reprizentatoriu. Jisai 1918 mete buvo aprink-
tas kaipo Viee-Gubernatorius ir isZbuvo tame urode iki 1923 
meto.

ris, sztai szuniuKai , pirm jo 
szmakszt pro duris ir supuolė 
1 j 3 draskyti žeme prie 
lenkszczio, net duobes pada

re. I

tuojaus
s

žeme priedraskyti
, J ... .

O sesuo sako:. .“Žudyk tu 
tuos szuniukus; juk tu matei, . * • i «*•« > * »/| te* •* « -I te* OA'M* «lyg pagetle, viską 
drasko. Bet brolis, norints ne
žinodamas priežasties, kodėl 
taip 
nežudo ju, 
savo szezesti su szuniukais. 

Taigi paskui Vokiecziukas. 
kaip fenais priėjės seseri sa
ko: “Tai pagede szuniukai! ko 
nesudraske jie maiies: tiktai 
mano szczestis, kad purvai lė
kė ant pecziaus, ir asz,*prikibes 

>>
Mes jam nieką

kaip jie,

viską szuniukai drasko, 
nes jis tiktai žino 

szczesti su

prie purvu, tena is nulėkiau.
Sesuo sako:
nepadarysime, kol jis turi tuos 
szuniukus, o jis pats ju nežu
do.” * ' t.1'.,..

W. TRAfiKAUSKAS ~
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

-ikSztai 
jiji pamate anapus upes skais
tu, gražu jauna Vokiecziuka. 
Taigi Vokiecziukas ir praszo- 
si: “ 

t 

per upe prie saves.” O jiji at
sake: 
velins, be brolio negaliu. 
Vokieeziųhas kalba;
asz tau patinku ir kritau in ta
vo szirdi, tai nėra ko žvalgytis 
_ Taigi jiji ir paleido 
savo abrusa ant upes ir pasida
rė lieptas, kur Vokiecziukas ir 
perejo gražiai. Kaip jis ėjo, tai 
abrusas paskui ji ir vėl susi
raitė in

Mergyte, perkelk mane

Kažin, jaigu brolis ne-

JaiguA C

Tolinus bus.
-I1 > * *

t111 f*

Į

PRTLYOTNfclTE BEIDELMAN’O DARBSZAVIMA in broli\ 

; SU JO PRTESZININKAIS.
t \ , 1

i
1

I

Cži.ę, buvo pasakyta kųd ;kozna darbininku unija steite 
• Ikre * •• < m • 'e • '*• v b—x 1 v e. s*1 1 If "’e

dentas 'Mųurer isz State Federation of Labor, sako apie Fisher,
pa tvirtino Edward E. Beidelman. Dabar skaitykite ka Prezi-

Laidoja kūnus numcireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

PARSIDUODA FARMA.
------—

Farma 180 a keri u, 25 raguo-
tu, 2 arkliai, didelio tvartus,

4ritini. Vokiecziukas 
i, 

pabūgus ka bloga 
nuo savo brolio, tarė ji nužu- 
diuti — o Vokiecziukui to ir 
reikę. Sztai jis ir sako: “Patai
syk broliui arbatos, o asz lĮa-

viena isz Beidelman'o prieszininku. Prezidentas Maurer sako: taip krito in szirdi mergaitei
notes jiji,

* " *' ♦ ■ . (I

.9 kambariu stuba ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del fanuos. Puse įpy-

t

. V Kaipo prezidentas Ponųsylvanijos I ederaeijos lios nuo miestelio, bažnyčios,

of Labor, yra mano užduotis perserget tuos kuriuos 
asz reprizentuoju, apię bloga stovi Fisher’9. Jisai vi
sados buvo prieszitngai veikias. Kaipo korporacijos 
'C' - ’
mams kurie i suteikia dvi-sąnvą3tine mokesti. Mete . 
1915 Fisher’is būdamas korporacijos lojeris, jis dirbo; 
prieszais Darbininkų Kompenseiszion Prova. '

I

' - - - - ----- ------ - « •
I

lojeris,, jisai buvo 'prieazingas provoms arba instaty-
virsiu in aguonos grūda ir in- 
krisiu in sklanyczia; kaip jis
iszgers ta arbata, tai jahi bus 

........... '*■' ■-*
■t—

Fisher 'is yra neprietelis darbininku. Fisher ’is dirbo prieszj
juju gerove. Teisybe sakant ne vienas darbininkas dar darbi j
ninke savžiniszkai balsuos už toki kandidata.

■ f \ .
' “ ■ 1 '41T " , i , r . . " J '

JUSLI PftlDERYSTK —
1

f

« t *
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BALSUOKITE UŽ 
EDWARD E. BEIDELMAN.

■i.
T. ■’>

» j H

i*,

n‘

r

I

ii

mokyklos, mylios nuo gele-2 i 
žinkelip stacijos. Pardavimo 
priežastis yra liga.

Yra tą i jusu didele proga. Jus turite , galybe batuoti už;
jusu gera, del tokio žmogaus kuris visados stovi už darbininką,
už žmogų kuris visados buvo ir yra prietelis ateiviu ukesu.

• >

BaUuokite už EDWARD E. BEiDELMAN.f' ’

..

«*«
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f'

I i

A

. -vV (M*18
Mrs. Wm. Poszka,

R.D.. Np. 2 Box 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO
V

<1

t

M^l

1

MAfiAN^Y OITV, PA.
... '

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jura
> ♦« L

JtJpinigus yra geriaus negu
f1 ; v- jk .i >.*!■ *

uguuiv. t ' .Z

MERCHANTS RANKING IJIVPT 00.,
saugumo.

moka 3-ęria Procentą ui jusu 
sumą kas kart au^a didyn.. * 
del žmogaus kuris dirba ir 
pinigus in salta Bunka o p< 
kaip tai pinigas auga sn pads

,,, ■ a.-^ee-ąi i ■ ................>i ■ ■'

10-tas Procentas be jokio i *
* J

.sutaupytus pinigus ir U i į 
Yra tai saugiau ir fftHąu t į<

ir cieOiMi, , MWU »v» i 
;e ir matysiter u Procento.

—*

I*

I
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iszeina..su


it

j

■

I

Y

Neapžiojo
■ »t • * *

Grafo geltona 
dabino signetas, kiszene isz-'i-’ 
kim$zo, nebuvo ko czionai gai

ranka atgal

tikslu turėjau- perlaikyti savo 
i namuose ta szailca! — kalbėjo 
• tnntstolis in poną Alfonsą, ku-: 

ris priblriksztas visai led sto
vėjo ant kojų.

sąinti laiko, kuri kliube bus 
galuiui daug gerinus sunau
doti- . . ■
'O mums arkliukus ar 

jau liopete kinkyti? — užkĮau- 
se saldžiai szeimininko, kuris 
jau Visai nesistenge nuduoti 
gero ąpo

— Taip, atsake jis trumpai,

Sntrauke paežius ir tylėjo.
Antstolis iszeine knyga isz 

savo tarbos ir praskleidęs ome 
raszyti:

— Nuo kurio laiko tamsta 
juos laikote ?

— Lygiai savaite kaip at-

4

«

4

♦f
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"SAULE”

pnžvėlgdamas in įauga, — ežia 
arkliai yrą!

Grafas paaiszaipe, lyg ne
rodamas ka prakalbėti, bet pa
merkęs Antonijui ome žings-
niiioti isžilgui kambario.

P. vBižutkeviczius 
Auoszaliai, buvo kasžin ko ne
upe.

— Tamsta — tare Antoni- 
‘ jo imdamas už rankos
fonsa, rasit laikinai — matote 
— pridėjo tykiai pasilenkda
mas in ausi, — vereziau butu 
.su, grafu sanskaita 

’jaigu laikinai — i

važiavo, — pirmadienio vaka
re, sziandien Pirmadienis — 
atsake p. Alfonsas.

Antstolis užsimąstė: — a 
tai kaip tik ryto meto! — tarė 
in save ir vėl rasze.

— Tai kasžin kokia klair 
da! — tvirtino. Antonijų visai 
pažaliavęs, klaida nesupranta
ma!

laikėsi

p. Al-

Na tai supraskit: jusli 
auka kunigaiksztis kuri inme; 
tete ►Sekmadienio pirmoj 
landoj nakties in upe 
skendo, netikėta tapo
betas, ka gi nieko neprimenatė 
daugiau / 
redamas in Antonija ir grafa, 
kurie matomai kasžin ka žiuo-

va- 
nenu* 

iszgel-

klauso antstolis žiu-

užbaigt i, 
ua smulkiu jo, nes tylėjo abudu.

stoka ponas Bižutkeviczius pa
tarnaus su.mielu noru..

Ponas Alfonsas tylėjo jesz- 
kodanias savo užianezioje gal
voje iszejimo, kad tik ne pa
kliūti in nagus Bižutkevi- 
cziaus, kuris žinomas jam bu
vo. P. Bižutkeviczius dare vis- , 
ka teisėtai, apmąstęs, sistema- 
tiszkai su varžovei amas jis savo 
aukas in tinklus spendžiamus 
Antonijo ir kaip voras, ramiai 
ir rimtai cziulpe syvus isz sa
vo aukos pakol nepaliko vien 
Vižina, lyg muse senoje voiiin- 
kleje.

— Tamsta turi gražiu mbz- 
kiiiku — tarė Antonijo.

*— Ne, — atsake trumpai 
p. Alfonsas, nebent vekseli...

— Galima, galima — pri
tarė Antonijo.

— Ant asztuoniolikos tuks- 
tancziiL.. tarė p. Alfonsas.

— Atsipraszau! — per
trauke Antonijo p. Bižptkevi- 
czius biski originalas,

kliūti in Bižutkevi-

— Da trūksta man trijų 
paneliu — tare antstolis, ras-it 
ir jos ežia pas jus?

atvažiavo ko- 
sa'kes 

giminaites grafo, — atsake p. 
Alfomis, labai nusiminęs.

Kur jos, kur? duoki i szen, 
joms taipogi užilesim braiiso^ 
lėtus, raAit ir da dekliamato- 
toriai, artistai, visi p. Autonijo 
draugai ir visi reikalingi, 
kalbėjo antstolis, kur jie? ein
ame!

man

— Nežinau, 
kios tai nepažystamos,

• • •
. JIS vi

sada reikalauja dvigubo veik- 
selio, neužmigtu senis, ner- 
vuotas mat nejaunas žmogus.

— Na ponas Antonijo už- 
mirsztate, kad laikas in kelio
ne *— patemijo grafas, savo 
girgždančiu balsu.

Tuoj, tuoj mes czia bis
ki... sanskaitas nori suvesti p. 
Alfonsas su tamsta ir...
taip reikia sakyti...
~ Taip, taip { 

kaip broliai skaitykimosi kaip 
Žydai, skola ne žaizda ne už
gis!

— Baigkim, sutinki tamsta? 
asz szia netikėtai turiu tam 
tikra blanku, tamsta nuvargęs 
asz paraižysiu — kalbėjo p. 
Antonio.

— Raszyk tamsta — pri
tarė slopiu balsu p. Alfonsas.

— Bet dvigubai ?
— Ne, tamsta pasiliksite 

iki vakarinio traukinio — ture 
p. Alfonsas — asz netoli turiu

— Sugulė turbūt — atsake 
p. Alfonsas, kas galėjo žinoti, 
kas galėjo žinoti.

Eikim, du lai pasilieka 
prie tu ponu, jeigu bėgtu, kul
kų pasiuskit!

Iszejo visi.
Neilgai trukus trys artistai, 

trys paneles, grafas, Antoni jo 
ir Bižutokviczius po eskortus 
žandaru apleido kiemą Vilkai- 
cziu dvaro.

Taip pasibaigė in'kuros.
Žmonos,

ramios tuoj paprasze 
kuriuos p. Margerita 
džio suteikė, spruko viso 
atsisveikinusios su szeiinininke 
kuri nuo ju pasislėpė.

Iki vakaro nieko ja u nebuvo 
isz szvecziu, vien pasiliko j u

iszvežtu ponu, ne- 
arkliu, 
be žo

lie

na

gyvenkim

Žydai, skola ne žaizda ne už-

iki vakarinio t
p. Alfonsas — 
skolininku...

— A tuoj važiuoju! netu
rėdamas kiszcneje nieko apart 
drobes nereikia sėst prie kor- 

re-tu, kokios czia komedijos!
ke grafas intužes, ka gi nori 
kad dovanoeziau ?

— Tylėk! suszuko 
fondas.

* Nepaprastas ginklu
kcjimas atkreipė visu

ezips neramia tavo tarpe susi- 
žyelge.

— Kas tai yra?'— sznal/ž- 
domis tare-grafas.

Kaipo in atsakymu inejo po
licija. Grafas greitai tieke in 
kiszenę.

9

p. Al-

barsz- 
dome, 

grafas, Antonijo ir Bižutkevi-• •

— Rankos auksztyn! 
szuko antstolis.

su-

- 'f’di'kąsŽin kokiu klaida,

atėjo

atmintis, szlamai, dulkes, be
tvarke, skolos po krautuves ir 
sarmata priesz svietą.

* ♦ *

Pora dienu nuleidus
laisTikas nuo seniuko generolo, 
artimas kaimynas pasinaudojo 
pasztu.

Laiszkas buvo sekanezio tu
rinio:

“Atsipraszjiu, priimti tams
ta negaliu, nes kokiam laikui 
iszvažiuojame visi. Su pagar
ba generolas Lužinas.”

I< Alfonsas perskaitė, ir pa
davęs žmonai vaikszcziojo isz- 
ilgai kambario, niūrai užsi
mąstęs.

Ji pėrskai’to ir 
balsu tare in vyra:

— Tai vis per tavo

niūrai*

dreba nežili

kva i-
luina

FEDERALIAI
TEISMAI
1

teisėjo, toks teisejas arba su
džia negali toki žmogų teisti, 
bot pasiunezia in kalejifria iki 
tokiam laikui, kol augsztesnis 
teismas gales ji teisti. ,

Žemesnio teisino sudžia ne-* 
visuomet nuteisia kaltihinka 
pinigine bausme arba kalėji
mu. Jaigu kaltininko pirmas 
prasižengimas, tai sudžia su
spenduoja nuosprendi ir prilej- 
džia prasikaltėli 'pažiūrėtii ar 
jis pasitaisys ir toks paleistas 
prasikaltėlis turi, pagal teįėmo 
hisakyma brikas nuo laijtri atei
ti in teisina ir parodai.kad ji
sai tinkamai elgiasi arba užsi
laiko. 1

Jung. Valstybėse yra specia
liai instatymai kurie apsaugo
ja moteris ir vaikus. Valkai,tu- 1 
ri levu klausyti, bet ir tėvai ne
turi žiauriai elgtis su savp Vai
kais. Toki tėvai gali būti* i lį
sk mist i teismui, kuris už Vai

Su policiją’tankiai kaliavo-nes, žiojo, žioju, bot neapžiojo, p
ja, draugauji. Susirenka tan
kiai visi: p. Alfonsas, Bižntke- 

. lO .. M . A

žioplas isznarino ir nieko ne
padaro !

Iszsinesziuo pilioriai 
vp “.
po miestą! tai jiems tikriausis 
darbas!

— Kada gi juosius daigs
tysimi — užklauso Daipeika, 
jog da. tebelaukia duobe pilna 
pridėta!

— Qievas del numes pridai- 
ge gana! — atsake Ragutis,

su sa-
kurtulia” szumi gaudyti

atsake Ragutis, 
eik tu vereziau žuviu parneszk 
isz prūdo ot pabaliuvosime!

— Kaine jas sugaudysi! 
kurkia biaurybe po pieva be 
šivažiojant, garnys jas be ma- 

' : — jno-
užgerda-

nes per diena gaudo!
kosi Dainei ka aluti 
mas.

- Oi gaila gaila tu por()S 
niėtu pragaiszintu! kiek ežia 
triyo triūso iszejo i '* ' ’ ’’ ’ 
lauktis apleido, kur

• * * 7 * 4 . ♦ ' 1 1 «

pridėti pakol atitaisyti — kal
bėjo senis Vibra — o juk ir ne- 
jaunyste! * ' '

— Bepigu man dabar! sū
nūs perims silpnas mario ran
kas, ir pasekmingai 
varva toliau tėvo 
atake Raguticne ot mano pa
rama !

Czia parode in jauna,, skais
tu vyra, kuris labai linksmai* 
kalbėjosi su Nemeiikszaito Ma
ryte czia su motina in 
atsikurios.

— Na kaip ar jau 
žinosi in miestą f

I

ant iiieko, 
neveizėk

tėvo triūso iszejo
• * ‘ 4 . > a • <« »

dirvonai, daug pritik ii i to reikės

jaunyste!

kaip asz 
darba! —

pokili

neva-
— užklausi*• v •21______________

Vibra nustebės.
— Ne dodo — atsiliepė 

jaunikaitis, kamgi agronomija 
baigiau kad po miestą 
kycziausi, darbavimasi sykiu 
tai mano svajone. x

Matysite dėduk
jumis

szinsiu! visi mano aviliai gra
žiai rodo o jau 
szimts! — kalbėjo 
duktė Ragnczio, 
baigusi.

— Dieve jums padek dar
buotis, tarė senis. Ot kame tik
ri sveiki pilioriai! tie atnesz 
sau, žmonėms ir Tėvynei nau
da! — kalbėjo Vibra.

— Tikiuosi — atsake 
gutis, tikiuosi, 
mudviejų su motina senatve.

Ragutiene tuo tarpu, stula 
sri balta skoterezia uždengė, 
vidury pastato žvakes, Vibra 
Atsisėdo už stalo agio ir 
sk 1 e i de ma 1 d a k n y ge.

tran-

grafas,Sdczlus, grafas, prisimena 
prietiki Vilkaicziu dvare ir
juokias, juokiasi..

—• Prikiszai tada? — klau
sia grafo p. Alfonsas tukszno- 
damas ji, per peti, — a,a,a ?

—• Et hiažmožiai! vienas isz 
ju buvo neseniai pastojęs du 
nepažystamus, paprastai isz 
tokiu atsitikimu iszeiname vi
sai balti, iszteisint, klaida ir 
tiek! žinoma pelnas pušiai... btf 
ir gerbiamas ponas antstolis! 
praszome, praszoinc!

Darosi vieta, stalas bonko- 
mis Apstatytas, malonus regi
nys szirdi traukia.

Antstolis sveikinasi 
sais ir užima vieta.

P. Alfonsas dedamus 
ranka ant peties klausia:

— Na. ženteli mielas 
gyvuoja

iszteisint

.•’t

t

»

i

Randasi visur Jung. Valsty
bėse. Juose iszriszama

Nesupratimai kaslink fede- 
raliu tiusu ir konstitucijos;

Vięi dalykai kurie lieczia 
kitus viesziiš

Jaigu kaltininko pirmas

su vi-

jam

'kak 
na s-dieliszki ? kaip 

lednik?
"— Oj ty bolso.i podlee! — 

atsako žentas grasindamas tė
vui su pirsztu, kasžin ka man

lizdo
na

in szirdi dedasi 
guže mano 
tas inpedinis 
atlėkė! ka, ka, ka, ka! oi papa!

P. Alfonsas paežius sutrau
kė: '

ar nebuvo go-- 
aplankiusi, 
paeztovycb

—- E,o,e! jog 
gydytojas sake: 
buna ir

atmeni 
pirma 

penktame

k a

nusibucziuoja ir

svki ' 
menesyje 

paskui bus normaliszkai! isz- 
gersim ženteli!

Sugeria,
vėl p. Alfonsas klausia:

— 0 Liula su vyru vietoji*? 
jis paaukszti- 

dabar užsiėmęs 
rtresztai,

asz
, kaip 

su medumi pavai-

turiu trisde-
Urszulo,

bitinink vste

Vieloje, 
gavo, 

baisai, kratos, rtresztai, kra- 
molniki subruzdo, darbo nega
lįs apdirbti, bet jai nieko sau 
gerai, po teatrus, kine, kliube 
svccziu kasdien, pripievajuczi 
gyvena! No pa p! po burn u!

Tr ūžia taip' ūžia linksma 
draugija, nakezia, vėlai gryžta 
Vežikui in kupra kojas atrėmė 
dainuodami užkimusiais bal
sais žinoma visiems daina Ka- 
marinskavo, o kartais rėkau
ja.: -och nia! Kąby dieneg ma!

: Galas :

irimą

Ka- z; 
kad raini bus ■

pra-

Kaimynėli mieli, atsiminkim 
už 1 
apsaugojo nuo prarijimo ir ta 
žemele musu moeziute neisz- 
leido in svetiinlaucziu rankas!

miltu geradeji, kad mumis

rr
n *

I
& ■
\
M
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LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOMM ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.Ilga stala apsėdo sodieCziai, • < 

maldii, |;r' .
ant visokiu kapiniu. Pagrobus parųo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-M.

svecziai ir pragarsėjo 
isz mylincziu širdžiųmylincziu 
augsztyn, augsztyn...

♦ ♦ ♦*

J

kilo lązbalsamuoja ir laidoja mirusiu*

Ponai tuo tarpu linksmino- 
Pone Margarita 

tankiai vaikszcziojo'po spa- 
daržus,

si po miestą.
* t

kuriuose dung.

dvieju arba

M-

i

cierius daržus, važinėjosi 
tramva j u, iszsi szriet usi, 
tu, žvitrai temydama jaunas 
merginas ir sznekindairih jajį-.

Kartais atsitikdavo jai prie

rim- •
i

skrybėlių krautuves lango isz-; 
vysti jaunu 
riusiu merginu 
ju ir sznetkino:

Tika skrybėlaitė ?
gražesne l

menkai apsida-
prieidavo prie

Kas tai gali būti, 
Negaliu iszmanyti, 
Konia visos bobos, 

Atprato nuo maldos.
Kaip ant juju apsidaviai, 

Tai skaitaneziu ant knygų 
nematai, 

O jaigu katra ir knyga turi,
Tai szirdeĮes neinfžiuri. 

Mat rankoje nemato,
ti nuo dideliu knygų atprato, 

Vaiku knygute paima, 
Na i’’ ne voš Dieya^garbina. 
O asz sakau: kokia knyga, 

Tokia malda,
Viena snaudže, kita dairosi, 

Žiuri kaip kitos rėdosi: 
drese, kokia skrybėlė 

Cziupincja ar vilnone ar 
szilkine.

Maldos visai isz mados iszeis, 
Knygų nesztis nereikės, 

Ba ne gražu knyga neszti,

1.Kok in

ambasadorius, 
ministrus ir konsulus;

Gincziai,
Valstybes dalyvauja;

Gincziai tarpe
dauginus valstybių;

Gincziai tarpe valstybes ir 
ki'tos valstybes piliceziu;

Gincziai tarpe pilieasiu in- 
vairiu va 1st y bin;

Gincziai tarpe piliecziu vie
nos valstybes, kurie reikalauja 
žemiu sulyg invairiu valstybių 
pavelijimu.

Gincziai tarpe valstybes ir 
jos piliecziu ir svetimu szaliu 
ir tu szaliu piliecziu.

Valstijiniai Teismai — riszji 
klausymus kaslink valstijos 
tiesu ir iszklausineja ginezius 
tarpe žmonių tos valstijos 
miestu.

Miesto Teismai — Paprastai, 
žmones su tais teismais geriau
sia apsipažine, nes prisieina 
tankiausia prie ju kreiptis.

Virszmineti teismai padalin
ti in civilius ir kriminaliszkus 
teisinus. .Jaigu vienas žmogus 
kita inžeidžia taip, kad jam ga
lima piniginiszkai atlyginti, tai

1 • . * _ 1 _ 1 i

tos

kus užstos, daigu tėvai negali 
vaiku inveikti, ir jaigu vaikai 
nepaiso instatymu tai tokius 
vaikus teismas pasiulis in pa
taisos namus pakol pasitaisys.

Kad apsivedimos butu lega- 
liszkas tai reikia isz teismo isz- 
siimti apsivedimo leidimą. Su 
tokiu leidimu galima apsivogti 
pavedant kunigui arba minis-

arba valdininkas 
gali duoti civili szliuba kuris 
yra teisotąs. Apsivedant reikia

trui atlikti ženybos ceremoni
jas. Sudžia arba valdininkas

Ba ne gražu knyga neszti 
Reiko laja malda pamesti.

Dingo Szaltiniai,
Dings Altorėliai, 

Szaltinęliai, 
Ir Balandėliai.

Melstis ne reikės,
Ir knygų ne turės, 

Tiktai rodysis,
Ir bažnycziose dairysis.

Moteriukes! na, na, 
Netrukus bus gana, 

Szilkiniu drošiu ne reikės, 
Kožna dejuos ir stėnos, 

Alutis ir guzule isz mados 
iszejo, 

Visos linksmybes nuėjo, 
Juk parodai bules nepataisys, 

Ne ant ponios neperdirbs. 
Klausykite k ji asz sakau, 

Ba asz daug žinau,
Mat, asz kaipo sesuo Mikaldos, 

Teisybe kalbu visados, 
0 ant to gerai išzkirsit,

Mane už tai girsit.* *
.Jaigu kur szerinenis keleto, 
Tai b rudu merginu no 

inleiskite
Ba szposus varinėja, 
Ir juoku$ darinėja.

Jaigu iszdykus mergina 
Tai jau szirdeles gana, 

Visur bjauriai pasirodys,
Tai jau szirdeles gana

f

tokia atsitikimas pri i įritąs ci- 
viliame teisme. Arba geriau 
lakant, jaigu žmogus su auto- 
mo'bilium in važiuotu in keno 
nors vežimą ir Vežimą sudau
žytu, tai vežimo savininkas 
kreiptųsi in civili teismą, rei
kalaudamas atlyginimo už jam 
padaryta nuostoli.

Kiton pusėn, jaigu automo
bilius pėrvažiudtu vaika, ji su- 
žeidžiąnt arba užmuszant, tuo
met prisieina užvesti krimina- 
liszka byla už žmogžudyste, 
Jaigu tėvas iszlosztu byla, au

turėti dviejus liudininkus.
Jaigu vyras arba motore lo- 

galiszkai persiskyrė, turi turė
ti persiskyrimo popieras. Per
siskirti be teismo negalima. 
Teismo insakymas vyrui arba 
moterei atskirai gyventi nėra
legalis persiskyrimas. Nei vy
ras nei motere negali apsivesti 
kol isz teismo negaus persisky-
rimo popieras. Jaigu vyras su 
motere pasimeta, nei vienasnei, 
kitas negali apsivesti liepai-^ 
sant kaip ilgai juodu atskirai 
gyventu. ■ 1

Norint legaliszkai persiškir- 
,u i , k . | ti reikia kreiptis in teismą. Vy-

tomobilisftas nitu pasiunstas |ur* ^ure(į įviena motere, 
motere tik viena vyra. ’

Vesti byla jaigu reikia pa
samdyti ad vok a ta tai pasam- 
dyk atsakanti. Jaigu nepaŽya- 
t i gero advokato kreipkis prie 
lėgaliszkos pagelbos draugijos,

kalejiman ir tokiame atvejuj 
tėvai negauna jdkio piniginisz-

ji “ a |Ai f t • '

ko atlyginimo. Bet jaigu tetas 
panorėtu piniginio atlyginimo 
už vaiko sužeidimą tai turi už
vesti kitabila civiliam teisme, r

Augsztesni ir Žemesni Teis-j fcur gailflį geriausius patari
mai. — Apart padalinimo teis
mu in civilius ir kriminaliszkus 
teismus,- jie dar toliau dalinasi jeszko 
in “i _ ‘ ’ v ’ 1
teismus.

mai. — Apart padalinimo teis- mus.
Geri advokatai klientu pę

Negalima vesti bylos be ge-
’’ e Iriausiu prirodymu. Laiszkai,

Augsžtesniam teisme atsibu- Į gu paraszais dokumentai pri- 
na f 
gimus, k. t. už žmogžudystes
neteisingus iszgavimus pinigu, I reikia atsargiai laikyti. Raszy-

i l augsztesnius ir žemesnius
riausiu prirodymu. Laisžkai,

bylos už didesnius prasižen- įmti teismuose kaipo liudijimai... . . v v . v q I .... . ... -

it* visuomet visokius rasztus

vagystes, ir pąn. Sziamo teis- tag žodig daug svarbesnis "ui
’    ................... ... “'i. —F.L.LB.■

me apkaltintasis arba kaltiniu- isztarta žodi 
kas *turi turėti advokata saves 
apgynimui. Jaigu kaltininkas 
neturi isz ko samdytis advoka
tą, tai sudžia palieps arba insa- 
kys advokatui ta byla paimti 
be jokio atlyginimo isz kalti
ninko įpuses. ,

<Mes gerinus apsipažine su 
žemesniais teismais. Czion nag
rinėjama sekanezios bylos —už 
girtuokliavimą, neaprupinima 
szeimynos, bylas priesz arcn-
duotojus kurie randu neužmo- Į kreipkitės pas dr. HODGENS 

< ka; peržengimas gatviniu tei- 
• siu, pardavinėjimas svaiginan- 
■ ežiu gerymu be leidimo, ir pan.

Toki teismai gali nuteisti vyra 
. arba moteri kalėjimu, bet ne

gali tokius prasižengėlius pa-Į —

Net. ir bažnyczioje -tviksus 
. parodys.

Jaigu dvi ar kelios in lonka 
sėda,

Tai del kitu būna geda 
Pirsztais rodineja, 
Kožna iszjuokineja.

Yra dvi niekiausios,.
Tiesiog pasakius brudžiausios, 

O kur?
Lictuviszkose apygardose 

daugiause.

j

f t

•J -

j

Vienam miestelyje yra dvi,
Tai szunę vertos abi. 

Darbininkus iszjuokineja, 
Pirsztais ant j‘u rodi ne ja,

Philadelphia Specialiais 
Viaoa Kroniazkos Ligos., 

'V
MoUrod

Ne Serganti bet visgi ka tik pajiego 
dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

smerki i Valst i jos kalejiman. j Gydau pasekmingai katerg, uSkimHna 
Jaigu du vyrai susipesza, ir 
vienas kitam duos kumsezia in

jw X 
žemesni teisųia, 
gali juos pasiunsti kalejiman 
ant kiek dienu, sanvaieziu arba 
menesiu. Bet jaigu vienas vy
ras kita užpuls su peiliu arba- 
kitokiu ginklu, su kuriuo ga
leli! užmuszti, tiii toks prasi
žengimas skaitomas krimina- 
liszku ir tokia byla turi būti 
prisaikiutoju isznagrinota. Jai 
atrastu kad žmogus yra kaltas,

4 j

— Ar asz kviecziau grafa ?
jog tai tavo senas pažystainrts.

— Tylėk! — suszuko žmo
na pats žinai, kad sviete titu
lai daug reiszkia, grafu nevar
žo jokie...

— Tokis jis grafas kaip 
asz kunigaiksztis pati žinai, ir 
pavarde ne jo ir titulas ne jo tu 
žinojai ir tu ir tavo gerbiamo
ji žmona.

♦ * *

Metai vėl praslinko ir
naujos permainos invyko Vii- eisi pas mane ipasikalbesime! 
kuieziu dvare: Ragutis su bro
lio pagelba nupirko visa dva
rą, nes ponams atgriso ir so
džius ir jo gyvenimo santikiai, 
nutarė gryžti iii miestą.

Kaip tik Ragutiš inknras 
pakele; padare ahiczio saldu- 
czio, sukvietė kaimynną isz 
sodžiaus, su kuriais su

*

vėl
I*

o 
katra gražesne? asz patai’-, 
czia u su aguonėlėmis, ta tams
tai tiks!

— Nemanau pirkti 
sako liūdnai mergina 
man leszu skrybėlėms!

—— Leszu?! q tai 
tamsta man pagelbesi pasiūti 
per kokia savaite, asz užmoku 
gerai, tamsta man patinki, ot 
asz tamstai tuoj nuperku, už-

— at-
nertv

4t v-
J CAPITAL STOCK $125,000.00 
> SURPLUS IR UNDIVIDED
J PROFITS $623,358.02

'f* 
A < j* -

Vadina apžėlusiais krepsziais, Silpni, Serganti Vyrai ir

C Mokame 3-Czia procentą ant J 
5 sudėtu pinigu. Procentą prldo- / 
c dam prie jusu pinigu 1 Sausio j 
C ir 1 Liepos, Mes norim kad ir 5

-j • ' c Jus turėtumėt reikalu bu musu < niekis, > ? ibanka nepaisant7 ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kas. J

Ir karais mergaite sutinka, 
_ a f* . f ' * _ - u

nesusipratimas!
Teisinosi Antonijo, 

staczlaiĮ 
1 g >

re antstolis, o in žandarus at- 
sįgryžeą, pridėjo — narucznikL 
na roki in'nogi!

—, Tamsta, taipogi -priesz

juokai

— Praszau rėdytis! — ta-

teismą pasiaiszkinti kokiu

Vi 4
gudo ir 
bend

O tai del to, kad su ūsais 
neskustais.

Ar nežinoto besti jukes, kad 
, tip ji darbininkai, 

Pasielgia labai gražiai, 
Kdžnas pinigu turi, 

In bile kiaule nežiūri.
Tosios ka su plikhrpiais 

užsiduoda
Tai tokiai ne rankos.

nepaduoda, 
Ba neverta, kad su koja 

.. paspirti,

>

žandu, tai ali kreiptis in 
kur teisėjas

dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų* 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
t Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaito—Sorodomia, Kot- 
vergais ir Petnycxiomis. Ofiaoa va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

__ •;_________ ■ •

4 s7ceNtre st<
POTTSVILLE, PA.

—————-T-—— ‘t"

W. Szneideris ir Šonus
GRAB E ORIAI. » WWW« —v-vp——

Patarnaujame simpątisakaL 
, mandagiai ir pigiaL 

Automobiliai vestuvėms r,

f

- r BAUSUM NAME. 
Antras Floras, V .nustebusi gera pone radusi ir 

eina su ja, eina, bet nebegiyž- 
ta.. Kartais p. Margarita jesz
ko bonps, kartais mokytojos,; 
kartas lektores ir namu vodė-';
jos... 4

Ponas Alfonsas laikas nuo 
■ , 31 , ■ i'l Jtei 'l

ląiko veža po keletą 4 ‘dukterų’
‘ tai parvėža szen, 

atsitinka kad iezvežą suaugu-
• • * V. ‘ 1

Ponas Alfonsas laikas nuo

dabar nioszesi stoti iri bendra| in mokslą, 
darba.

— Nusibodejome ącziu t>
vui tu atklanu — kalbėjo ivc

> ■
1 >

ie- sins o parveža dk. Vaikus, pę
jo žmo-1 trylika, keturiolika metu

t

r į
♦ ”

Lieturhxka* Graboriua
IV*

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujgusii| mada ir mokslą, 
< Prieiname prekes.

n* r

į W

šia W. SPRUCE STIC, 
MAHANOY CITY, PA.

Boll Telefonas 140

♦

t

<

Senmerge pasiliks ir tokia 
*• ■-■ turos mirti.

PAIESZKOMA.
■f

Prtjjeszkąu JiiožaPajeszkąu «Juoza 1
iriiiiau įyveilo vShenandoah, 

nežinau kur. Jaigu 
kas apie ji žilio, meldžiu -tirą-'

Prank Buzunas 
''S— "-f * '■ L

f*Mpirmiau 
Pa. efebą r
..... L., 1 _'

Lizduna, tai augsztesnio teismo slidžia 
gali kaltininką pasmerkti Val
stijos kalejiman ant keletą me
tu.

Jaigti Žmogus suaresztuotas v 1 • "t 1 • • i

i

nė^hrtU ktit. Jrtigu
• y’* ’ ' i ’i y • i i i ■a i j. - i- j

neszt rintfe^soį (t.340;
Krank Buzunas . ~

58 Stagg St., Brooklyn, N. Y. vestas prie žemesnio teismo 215 E. Centre St. Shenandoah.
už dideli prasižengimą ir at-

mkodaffial ir pigiai.
f

kriksztynoms ir tt
Bell Telefonas 90

*

I

*
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* I
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ŽINIOS VIETINES

* ■

— Szesztines.
— Kasiklos szinndion ne

dirba.
— Jonas Andriusziunas isz 

Frackvillcs pirko saliuna nuo 
Kelley ant 513 W. Centre uli- 
czios. Užpraszo visus savo pa
žystamus ir prietelius atsilan
kyti.

v

* sajlk

I

I
X

■' 1
.11

už gera 
ra-

Ii "' 

r ■!

Iiv

b®:
If!

L

Dabar vra 
prohibicijos

— Utaminko bus nomina- 
cije ant pavietavu ir vaistiniu 
virszininku. Atminkite angle- 
kasiai kas jums yra prieteliais 
ir kas jus “pinezina”
stiklą alaus arba stikleli 
mybes. Nesiduokite prisikal
bini nekuriems pastumdėliams 
idant balsuotume t už žmogų, 
kuris nori visiems atimti lais
vių. Balsuokite už tuos, kurie 
jums gera vėlina ir neuždrau- 
dže iszgerti stiklu alaus po 
sunkiam darbui.! 
proga parodyt
pasiutėliams kad juos galime 
praszalint.

— Juozas Vasiliauskas, 34 
metu senumo, gyvendamas po 
No. 518 W. South St. likos ap
degintas Seredos nakti apie 3 
valanda, kada užsidegė lova 
kurioje gulėjo. Ugnis kilo nuo 
cigarete, kuri rūke Vasiliaus
kas. Nelaimingas vyras dar 
randasi blogam padėjimo.

— Centre ulyczia jau konia 
baigėsi iszpilt ci men tu. Po už
baigimui darbo musu miestas 
turės viena isz geriausiu plen
tu aplinkinėje.

— Seredos nakti,
name ant W. Railroad St. ko
kis tai vyras miegodamas ant 
gėrėto lovoje kuri stovėjo tuo
jaus szale lango, iszpuole isz 
lovos per Įauga žemyn ant uly- 
czios. Jisai likos sunkiai su
žeistas. •

— Nuotzirdžiai
nnliudusi szeimvna a.a. B. Bra- •
zinsko, visiems tiems kurie da
lybavo laidotuvesia ir už pa- 
aukavima puikiu žiedu. — 
Morta Brazinskiene su vaikais.

vincam

Isz Shenandoah, Pa. Mano ir Tavo Motina.

(Ant atminties ° Motinos Die
nos” kuri buvo Nedėliojokuri buvo Nedėliojo

9 Gegužio.)

mane po savo
isz

*l|!|
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— Ateinnnczitt Subata va
kare bus rodomi paskutini 
karta Lukszio paveikslai apie 
Lietuva, ant New High School 
Auditorium saleje.

— Jonas Kugneckis
New Yorko apsivedė su Elz
bieta Szazabinas, tuojaus po 
apalikimui laisniu.

— S. J. Mockaitis, agentas 
laivakorcziu iszvažiavo in New 
York dalibauti bankiete ant 
laivo George Washington pri- 
gulinczio prie United States 
Lines ir iszkeliaus ant tojo 
laivo in Lietuva kur perstati
nes taja kompanije kaipo ge
nera lisZkas agentas.

— Seredos vakara Lietu- 
viszku Moterių Labdaringa 
Drauguve turėjo savo mėnesi
ni susirinkimą pas ponia An- 
druvienia Mutlauckiene ant 
West Coal uiiezios. 
girnų i draugystes 
Matlauckiene pavieszino savo 
svetelius skania vakariene ant 
kurios dalybavo visos drauges 
ir pakviestos isz Mahnnojaus 
pp. Fr. ir Vik. Boczkauskienos 
kurios sudeda kanuoszirdin- 
giausia aeziu už taip puiku 
priėmimą 
guvai.

Mount Carmel, Pa. — Kazi
mieras Lukaseviczius (Lucas) 
34 metu, graborius, randasi 
Ashlando ligonbuteje iszlauž- 
toms kojoms. Graborius per
maino ratus an automob i liaus 
prie savo garadžiaus, kad ta
me atlėkė kokis tai pasiutėlis 
sn savo maszina trenkdamas 
in ji su augszcziau minėtoms 
pasekmėms, 
operacije.

dekavoja

i-
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— Fotografas A. Aponika 
pranesza visiems, jog atidarė 
savo vieta po No. 100 W. Pine 
St. kur ji visada galima rasti 
laike pareikalavimo. Jeigu no
rite nutrukti paveiksią savo 
familijoR tai galiu ateiti tie
siog instuba, taipgi nutraukiu 
laidotuves ir 1.1. Padarau viso
kius dideliu 
mažu ir parduodu 
gatunku reimu.

pavekblus isz 
visokiu

Mntlauckiene
Po užbai- 

reikalu P-

visai moterių drau-

Daktarai padare

PAJESZKOJIMAS
• v

Mano (lede Jonas Žolinis, 
kuris kitados gyveno Maha- 
noy City, apie 20 metu atgal. 
Paėjo kaip man rodos isz Pa- 
kacziu kaimo, Suvalkų vedy
bos, Lazdijų parapijos, ant 
tikrųjų nežinau kaip toji vieta 
vadinasi. Duokit man žinot ar 
jisai gyvas ar n ūmi r i as.

Mrs. Helen Billings, 
Box 694 Hartford, Ark.

AMERIKOS TEISMAI

vyste mane vystyklais

Ji nesziojo 
szirdžia.

Ji mane mylėjo da priesz 
mano gimimą.

Ji paėmė Dievo ranka in sa
vo ir žygiavo Szeszeliu kloniu 
idant asz galeeziau gyventi.

Ji maude mane, kada asz 
bejėgis buvau.

Ji rede mane, kada asz nuo
gas buvau.

Ji penėjo savo sziltu pienu 
isz savo kūno, kada asz alkanas 
buvau.

Ji užliūliavo mane savo dai
nomis, kada asz pavargęs bu
vau.

Ji
szvelnesniais 
dainavo man aniolo balsu.

Ji laike mano rankyte kada 
asz mokinausi vaikszczioti.

Ji mane dažiurejo kada asz 
sirgau.

Ji kentėjo su mano bėdoms.
Ji juokėsi drauge su mano 

džiaugsmu. . <
Kada asz klaupiau prie jos 

keliu, ji mokino -mane poterė
liu.

Visa jaunystes laika ji teilce 
stiprybes mano silpnybei, drą
sos mano nusiminimui ir vil
ties mano nubudusiai szirdžiai.

Ji man buvo isztikima, kada 
kiti mane apleido.

Ji isztikima kada ugnimi 
iszbandvta.

Ji pasiliko drauge, kada kiti 
draugai mane apleido.

Ji meldėsi 
dienose,
žibėjo arba niaukėsi dangus.

Ji mylėjo mane, kada asz no- 
myletinu buvau ir invede in 
vyriszka stovi, kad galeeziau 
naršei eiti visuomenes placziu 
vioszkoliu ir vyriszkai daly
vauti.

Nors mes galime savo galva 
už ja paguldyti, tai visvien mes 
niokuom negalimo atsilyginti 
savo Motinai ta, ku jai skolin
gi esame.

Palaiminkie Dioye musu Mo
tinas — gyvas ar mirusias; jai 
musu Motinos ir atsiminimai 
jautriai Užgauna musu szirdis 
ir suvilgo musu akis karėžto
mis aszaromis.

negu auszra ir

už mane visose 
kada laimes saulute
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DIDELIS SUSIRINKI
MAS IR BALIUS!

Rengia Gedemino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa., Panedelio 
vakara 17 Mojaus, 
cziaus saloje. Priesz balių 7 
vai. vakare bos laikomas vi- 
suomeniszkas susirinkimas kas 
link ateinaneziu rinkimu. Visi 
ukesai yra užpraszomi atsilan
kyti ant szio susirinkimo 
bus apsvarstomi svarbus daly
kai apie rinkimus. Balius pra
sidės tuojaus po susirinkimuo. 
Bus visokiu užkandžiu ir ge
rymu. Del szokiu gralis pirmos 
klasos orkestrą. Inžanga vy
rams 50c. Moterems ir mergi
noms 25 c.

Norkevi-

nes

DAUG TOKIU TĖVU 
TURIME.

— Jonai, ar žinai kad man 
užgimė dvynukai!

— Tai nieko, nsz nesenci 
pasilikau tėvu trynuku.

— Ar isztikruju!-
— Sziur, kožnaa kūdikis 

turėjo kitokia motina... •

PENNSBURG MOTERE 
GIRIA JI.

Visi žmones Amerikoje, czion 
gimė irsvetimtaueziai, turi tei
se prie teisybes ir tinkamo ap
siejimo. Visi turi prisilaikyti 
prie szios szalies instatymn. 
Pageidaujamo kad musu teis
mai su visais teisingai apsiei
tu, bet daugeli sykiu atrodo ki
taip. Gal tikime kad neteisin
gai pasielgta su mumis, bet 
greieziaus mes neapsipažine 
su instatymais. Daugelis teisė
ju tvirtina kad žmones kalti
nami mažais 'prasižengimais ir 

kad nesti-baudžiami už lai, 
pranta Amerikos teisu.

Pavyzdin, ateivis turi maža 
vaisiu krautuve. Ateina svei
katos inspektorius ir jam pa
liepia uždengti vaisius kad ap
saugojus nuo dulkiu. Krautu
ves savininkas nesupranta to 
insakymo ir mislina kad menk
niekis. Jis paklausia savo 
draugo, kuris jam pataria lie
pa iset i to insakymo. Bet tas 
draugas taipgi nepažysta in- 
statymu. Kuomet antra syki 
sveikatos inspektorius ateina 
pas krautuvninka ir randa kad 
jo insakymas nciszpildytas, jis 
nusiunezia
teismą, Krautuvninkas 
kad jis nuskriaustas.

Teises padarytos per ir del 
szios szalies piliccziu ir gyven
toju. Teismai yra tam, kad pra
sikaltėlius nubausti ir teisybe 
pripažinti kam teisybe pri
klauso; teismai apgina ir pri- 
gclbsti in nelaime papuoliu- 
sius, ir duoda patarimus tiems, 
kurio patarimu reikalauja. 
Naudokis ta proga. Pasjstong 
pažinti savo miesto tiesas.

Trumpai ipaaiszkinsimo inr 
vairius teismus Amerikoje ir 
koki dalykai tuose teismuose 

( sprenstį. .... t ; ;__

krautuvninka in 
tiki

KIEK KURIE GYVŪ
NAI TURI AKIU

Žmogus ir dideli, stambus 
gyvuliai, turi po dvi akis. Tu
rėdami galimumo judėti ir su
kinėti kakla ju matymo akira- 
tas dar labiau didėja. Mažu- 
ežiu gyvunu akys negali judė
ti, o ju galva stamantria suau
gusi su visu kunu ir kartu tik 
su juo gali pasisukti.
budu jie mato tik viena taszka 
prieszais save, o kad matyti 
kitas vietas ir daiktus, gyvū
nai turi uskineti savo visa ku
na. Bet gamta, numaeziusi to-

Tokiu

kins nepatogumu, apdovanojo 
juos sudėtinėmis akutėmis, ne 
kiek neblogesneinis už papras
tas akis. Kai kurie gyviai, pa
vyzdžiui skruzde, turi pen- 

, o paprasta 
keturius tukstanezius 

mažulycziu akycziu.
vikszrai dar geresnes turi akis, 
nes ju akis susideda isz 6,300 
akucziu. Bet visa tai dar nie
kis palyginus su žiogu, kuris 
turi 12,500 akucziu.

kiasdeszimt akiu 
muse

Szilku I

Mrs. Raymond Hamman isz 
Pennsburg, Pa., sako kad nau
doja Dr. White’s Oil of Youth 
Linimenta savo name del ru
matizmo, galvos dantų ir gerk
les ksausmo, ir visada aplaiko 
palengvinimą. Parsiduoda ap- 
tiekoęe ijr groserneso,

MIESOZIONIS IR 
KAIMUOTIS.

Miesczionis: —Kokis pas jus 
szviežias oras ežia ant kaimo! 
Kaip czion lengva kvėpuoti!

Kaimuotis: — Žinoma, asz ir 
savo senei kalbėjau nekarta 
apie tai, kodėl tuja dideliu 
miestu nestato ant -kaimu. * •

/

iA

k

V

f ;■ '

DAINU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c 

W. D. BOCZKAUSKAS . CO, 
MAHANQY CITX. PA
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• HON. WILLIAM S. VARE

Parsiduoda gera farma 
aikeru, su vaisingais medžiais, 
gyvuliais, maszinerijos, ir vis
kas kas tik reikalinga del ap- 

i fermos.
dasi Cressona, Pa., 
prigulėjo prie Martin Wagnei< 
Atsiszaukit po sziuo adresu:

John Selesky,,
Cressona, Pa.

Farma ran- 
kitados

u

Kodėl privalote už jin balsuoti?

!' M

. i

... Jisai tvirtai stovi del liuosybes pagal kon
stitucijos, ir tiesa del kiekvieno žmogaus pri
taikinti savo locna gyvenimą pagal jio sav-ži- 
nes ir instatyma.

U
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Jisai yra prieszais priespaudos bile kokioj 
formoj. Jisai tiki in tiesa del kožno žmogaus 
nepaisant kokio gymimo ar kokios veisles, pri
taikinti sau likimą pagal jio norą I'

Jisai yra prieszais instatimus kurie pavė
lina gerai pasiturinezia ms prikrauti savo skie
pus su visokiais svaigi nanezais- gerymais, o 
uždraudžia paprastam darbininkuj žmoguj ku-
ris kaip kada norėtu isz sigerti stiklą gero alaus 
ar lengvo vyno. Jisai yra prieszais Volstead 
Akto arba prohibicijos. Jisai yra persitikrinęs 
kad tasai Aktas dabartinėj formoj sukela daug 
piktadaryseziu, (langiaus girtuoklaimo nuo 
netikusiu gerymu ir priežastis del peržengi
mu tiesu. 
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Jisai nori kad tasai Aktas butu panaikintas 
ar nors permainytas ir kad butu vale parda- 
vineti gero alaus ii lengva vyną, tokiu budu 
pagerinti dabartini pad ėjimą.

s1.

Jeigu jisai bus aprinktas tada pasirodys 
kad Pennsylvanijos gyventojai reikalauja per
mainos Volstead Akte, kad turi but sugražin
ta liuosybe ir Kongresas ar Valdžia turės isz- 
klausyte ju meldavima.
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ANT PARDAVIMO.

’ Namas ant dvfaj|> szeimynu, 
kuriame randasi sztoras taipgi 
gazolino stacijai .,7" 
vieta invažiuojant 
qua. Bizni? gerai eyia ir gva- 
rantuoju kad padarysite pini
go. Parsiduoda viskas drauge. 
At si sza ūkite ant adreso (MIS 

Tamaqua Comfort Station 
522 Pine St.,

ANT PARDAVIMO.

Pirmiausia 
in Tama- 

ir gva-

Tamaqua* Pa.

Biznavas nams kuriame ran
dasi hotelis su salimu, 15 rui
mu, geram padėjime, mieste 
Lansford, Pa. Parsiduos pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

Commercial Hotel, 
(May 25) Lansford, Pa.
MAHANOJAUS MOTERE 

UŽGANĖDINTA.
Į (1. ' 
233

E. Mahanoy St., Malianoy 
City, pa. raszo kad naudoja 
Dr. White’s Blood ir Nerve 
Tonika ir aplaike geresne pa
sekme negu nuo kitu gyduo
lių, teipgi naudojo
White’s Lung Healer su gera 
pasekme. C 
arb grosemese.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Mrs. Catherine Smith, 
Mahanoy St.,

ir Dr.

Gausite a pliekose

Geriausias badas gydltis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliusilo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

I

> <

w

f*

Spencerport, N. Y.

ISZPOPIERUOJA IR MALA- 
VOJA STUBAS,

r —... —...

Eiche ir Juengst - Raczinskas,
24 South 4th ulyczia, 

Frackville, Pa.
Popieruoja ir iszmalavoja 

stabas grąžei ir gerai. Duokite 
savo tautiecziams tuos darbus 
o busite isz to užganadytais. 
Juengst (Kaczinskas) yra Lie
tu vys ir privalote ji suszelpti.

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
kurie ėsate užregistravoti 

kaipo Republikonai 
BALSUOKITE UŽ

GEO. F.BRUMM
ANT KONGRESMONO

PennBylvanijos Lietuviai
Kurie ėesate užregistravoti

/ kaipo Republikonai*«►į w ..
' t ■ — ■ *
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Utarninke, 18 diena Mojaus
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BALSUOKITE UŽ

WILLIAM S. VARE
Ant United States Senatoriaus
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sugražinkite liuosybe ir geresni buvimą
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The William S. Vare for Sepator Campaign Committee 
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Pennsylvanijos Lietuviai

Kurie ėesato užrogistravoti 
kaipo Republikonai

BALSUOKITE UŽ
Edward E. Beidleman
ANT GUBEBNAT0RIAŲ8
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