
lb

■'Uh

*

I*

a

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

I 
į M

J ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

--------- . , * I
YEARLY SUBSCRIPTION 18.00 I

J

I

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO 

MAHANOY AND A STS.,

Į 

i

MAHANOY CITY, PA.

No. 54 JNTBRBD AT THU MAHAMOY O1TY, PA/ ANTBRBD AT THK MAHANOY O1TY. PA., \ 
\rO81-OFP10B AB HBWND CLASH MAIL MATTMrJ

ISZ AMERIKOS
ALKANA KARVUTE
SUEDE FARMERIO SURDO- 

TA KURIAME RADOSI 
600 DOLERIU.

KARVE TURĖJO 
PAPJAUT.

— KaroliusManistee, Wis
Hansoen, czionaitinis farmeris, 
palikes savo automobiliu szale 
kelio ir surdota ant sėdynės, 
kuriame radosi szeszi szimtai 
doleriu buinaszkoms, nuėjo 
prie artymo prūdo žuvaut. Atė
jo alkana karvute, sustojo prie 
antomobiliaus ir paregėjus ža
lia surdota, manydama kad tai 
kas gero ėst, nutraukė surdu
tą su pinigais ir pradėjo kram
tyt.

1 lanseenas , net orėdamas gi
liuko sugryžo prie automobi- 
linus in laika matyti kaip kar
ve baigė kramtyti surdota ir 
tik viena rankove pasiliko. 
Žmogelis capt už rankoves ir 
pradėjo traukt, bet surduto su 
pinigais neisztrauke. Nuvaręs 
karve namo papjovė ir norints 
atrado savo pinigus, bet buvo 
taip sukramtyti kad negalima 
buvo juju pažyt.
SZIRDIES LIGA PAIMA 

DAUG AUKU.
Washington, D. C. — Pagal 

sveikgjojt .tlępįirtamenta svei- 
zirdies liga paima 

Mete 1924
katos, tai 
daugiausia atiku.
Su v. Va 1st. mirė nuo tosios li
gos 176,671 ypatų arba konia 
179 ypatų ant kožno szimto 
tukstaneziu

ant kožno 
gyventoju.

džiovos mirė 89,746 arba po 91 
ant kožno
žmonių.

mirszta daugiau žmonių 
rte kaip nuo džiovos. Tame me
te mirė 97,406 ypatų.

PAVĖLINO PACZIULIAI 
NUSITRUCINT.

New York. — Kogersas Mc
Dermott, 19 metu, likos paleis
tas ant Ii uosy bes, kuri skunde 

er J

jojo paeziule, kad jisai neužbe- 
go jai kada

szimto tukstanezio 
Nuo uždegimo plail

ežiu

paėmė (ruciznos 
tiksle atėmimo sau gyvasties. 
Vyras teisindamasis sake, buk 
jojo paeziule per daug kartu 
szanke “vilkas,” tai yra, kad

per
“vilkas,” 

paeziule jam tankiai kerszino 
kad nusitrucins, jog jam nubo
do klausyti tuju kersztu, o ka
da ant tikrųjų nurijo trucizna 
ir vos jaja daktarai atgaivino, 

jam padaremane kad 
szjjosa. 
MOTERISZKE, KUR

SAPNUODAMA

vela

PASISZOVE, MIRĖ.
Birmingham, Ala. — Minnie 

Leigeberieno, kuri užvakar 
sapnuodama bloga sapna pasi- 
szove, vakar jau mirė, 
beriene mat sapnavo,
puolas kažin kdks piktas 
ras. Miegodama ji iszsitrauke 
isz po priegalvio

Leige- 
kad ja 

v y-

re vol ver i ir 
savoszove menama savo puoliką, 

kulipkas susivarydama betgi 
win in szona.

ATIDENGE NAUJA 
ŽVAIGŽDE.

— Profe-

de

i

Cambr idge, M a 
šoriai czionaitinio universiteto
atidengė nauja žvaigžde, 
szimtu kartu szviesesnia už 
musu saule, bet josios szviesa 
yni keturioli'ka kartu menkes- 

idaiyt galima luitu matyti
su nuoga akia. Mokyti tvirti
na, buk toj žvaigžde mind de- 
szimts milijonu metu,

ne,

seniai 
priesz atsiradima gyvybes ant 
mna«v ./nrnAct

JESZKO PASLĖPTO 
SKARBO

SURADO INDIJONO KAU
LUS IR BRANGENYBES. 
TIKISI SURASTI DA 

DAUGIAU.

gar-
Prie kaulu

seno-

giu.
randasi užkastas skarbas,

Freemont, Ohio. — Ant far- 
mos Charleso Kiser, artimoje 
Freeport, surasta kaulai Indi- 
jonkos isz sztamo kuris jau 
niai iszmire o kuris buvo 
sus ir turtingas.
surasta daugeli visokiu 
viszku brangenybių isz aukso 
ir sidabro kaipo visokiu ina-

Manoma, kad artimoje 
nes

senvisztkuosia laikuosia ludijo- 
nai turėjo paprntima dėti in 
kapa numirėlio daugeli aukso, 
kurio verte mažai apsvarstine- 
jo, nes jo t u rėja daugy bi a. Da
bar konia visi gyventojai to
sios aplinkines jes^ko tojo 
Skarbo su vilczia atradimo.
KIEK YRA VERTAS 

MOTINOS DARBAS?
New York. — Motina priva

lo aplai kyli po 35 dolerius ant 
sanvaites už namini darba, pa
gal apskaityma
tyrinėjimo žiminus, 
tyrinėjo, buk paprastam Ame- 
rikoniszkam name, motina tiek 

padaryta darba 
namus, virimą,

ekonomiszko
kurie isz-

v ra verta už 
užlaikydama 
siuvimą ir 1.1.
ISZDIRBYSTA

AUTOMOBILIU AUGA.
Washington, I). C. — Depar

tamentas pramonystes apgar
sino, Imk iszdirbysta automo
biliu Suv. Valst. in pirmutinius 
penkis menesius 1926 likos pa
dirbta 1,816,527 
automobiliu, o
dirbta 1,579,830. Apskaitymus

virimą

pasažioriniu 
mele 1925 pa-

valdže aplaikc nuo 175 fabriku 
isz kuriu 65 dirba pasažierinius 
automobilius,, o 1 
dirba trekus.

menesyje 
pasažierini u

*r _ f ) fabrikai

Gegužio menesyje padirbo 
94,781 pasažierini u automo

biliu. Troku padirbta 226,997.
Tomis dienomis naujas fab- 

buk

31

T 
rikas garsina, buk ateinanti 
menesi bus padirbta naujas ma 
žos mados ir pigus automobi- 

kuris 
8 colius

liūs vardu “Whippet
5 pėdas ir

pagal Europiszka
turi tik 
augszczio 
mada.
PAAUKAVO MILIJONUS 

DOLERIU DEL VARGSZU.
New York. — Augustas 

Ilecksher, geraduszis žmogus 
paaukavo du milijonus doleriu 
ant labdaringu tikslu New 
Yorko mieste. Iszkeliavo jisai 
in Europa ana diena, kur lyri
nes, kaip lenais vargingi žmo- 
nys gyvena idant sugryžes ga
lėtu palengvint gyvenimą czio- 
naitiniems vargszams.

Pagal jojo nuomonia, tai ji
sai pastatys namus del vargin
gesnių žmonių, kurie nemokėtu 
daugiau raudos kaip szeszis 
dolerius ant menesio, ir tai bu
tu užtektinai.

Badai prie jojo užmanymo 
ketina prisidėti ir kiti turtingi 
geradnsziai kurie stengsis pa
lengvint varginga gyvenimą 
žmoni u.
GIRTUOKLYSTE PASIDAU 

GINO PITTSBURGE.
Pittsburgh. — Czionais nuo 

kada užstojo prohibicije likos 
aresztavota lyg sziai dienai 
29,945 ypatų už girtuoklyste. 
Praejta meta aresztavota 28,- 
669 o 1920 mete tiktai 9,577. 
Kidk da aresztavos lyg pa
baigai meto tai nežinia, 
manoma Ikad skaitlius daeis 
lyg 30 tulkstancziu. Pui'kus vai- 
uani nnloiminfAO i kini izmj

)

geraduszis

varginga

bet
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Isz Visu Szaliu
Praeit a 

aresztavo

ag

CARISZKI TURTAI 
SURASTI ISZ LIETUVOS

37 METAS
—a

1

NEGIMUSI KŪDIKI 
UŽMUSZE KLUMPE.

Pi

PALIKO TĖVUI 600
1UKSTANCZIUS

MASKVOS MILICIJOS VIR- 
SZININKO BUTE UŽTIKO 

SIENOJ PASLĖPTA 
DIDELI TURTĄ.

BĖGA ŽMONES
ISZ LIETUVOS

būriais ir 
kortinėmis.

nemora-

dažnai

yra jau nuo 
proliibicijps 

vykdytojas
proh ibiui jos

o ‘ ‘

7 )
J ’kurs

NEPAPRASTAS 
VENIMAS MERGINOS 
PARDUOTOS IN PA

LEISTUVIU URVĄ 
PER KUPCZIUS 

GYVOJO 
TAVORO.

G Y-
Isz Maskvos 

bu

(Nuo musu korespondento.)

MEILINGAS KUNIGUŽIS 
ARESZTAVOTAS SU 

PARAPIJONKA.
Buffalo,. N. Y. 

na’kti policininkas
kunigą Littletona Smillia ir jo 
parapijiete, ponia Eva Jacksie- 
nc. Polcininkas už tiko juodu 
automobily su užgesintais ži 

užleistomis langu 
Kunigas ir mote"

risz’ke kaltinami del 
lauš elgesio.

Kunigas Smith 
senai paskelbęs 
instatvmo “

pats su 
agentais darydavo “reidus” 
ant salimui ir roadhausiu. Kai 
jis dabar tapo suimtas del ne
moralumo, 
adminstratorius Roberts 
pažino, 
buvus mokama alga kaipo Fe- 
deraliniam prohibicijos agen
tui.
DVI KANARKOS ISZ VIENO 

KIAUSZINIO.
Dallas, Tex. — Kanarkele 

prigulint i 
Clark, 
szinio du pauksztukus. Pataite 
pradėjo sėdėti ant trijų kiau- 
szin.iu, bet viena isz jnju pati 
sumusze, o antra sumusze poni 
(’lark, ir pasiliko tik vienas isz 
kurio iszsiperejo du pauksztu- 
kai. “Dvynukai” yra paprasto 
didumo, sveiki ir auga gražiai.

PAKORĖ DEVYNIS 
NIGERIUS.

T u s kug<K‘, Ala. — Nuo Sau
sio menesio lyg sziani laikui 
Suv. Valst. likos pakarti (lin- 
cziuoti) per žmonis, devyni ni- 
gerei už visokius prasižengi- 

Yra tai daugiau negu

reidus

vietos proh i bici,jos 
prisi- 

kad kunigui Smitbui

prie Airs. Emma 
iszperejo isz vieno kiau-

Mrs.

sziam

mus.
praejta meta tam paežiam lai
ke.

NELAIME KASYKLOSE 
DU UŽMUSZTI.

Scranton, Pa. Juozas Marsi- 
ka, 20 metu likos užmnsztas 
ant vietos o du kiti mirtinai su
žeisti, kada keli karukai pabė
go nuo pienes Moosic kasyk lo
sią. Plėnis likos suardytas.

>

ISZGAMA PATĖVIS, NORĖ
JO SUDEGINT VAIKA.
Erie, Pa. — Komeliuszas 

Anderson, 29 metu, likos aresz- 
tavotas už bandymu sudeginti 
savo posūni, trijų metu, kuris, 
yra paliegias ir negali vai'ksz- 
czioti. Nelabas patėvis uždegė 
szienika ant kurio vai'kas gu
lėjo. Sesute iszbego laukan pra 
neszdama ’kainynams 'ka pate- 

isz- 
liep-

o 'kiti suėmė patėvi atida- 
s.

vis padare, tie jei subėgo, 
nesze vaika ir užgesino 
sna, 
ve ji in ranlkas policijų

MISIJONIERIUS TURI 
ASZTUONIAS PACZIAS.

Boston, Mass. — Kas diena 
daugiaus moterių atsiszauki- 
neja kaipo paezios Juozo Mc
Carthy buvusio misijonieriaus, 
kuris yra uždarytas kalėjimo 
už daug patysta. Isz pradžių 
McCarthy buvo aresztuotas už 
turėjimą dvieju1 paežiu, bet vė
liaus atsiszauke daugiau. Lyg 
sziam laikui jau atsiszauke 
asztuonios moteres kurios sa
ko, buk McCarthy yra j uju 
vyras. Policijų mano, buk atsi- 
•szauks da daugiau.

NAUJAUSIA MADA.

Vyras peržiūrėdamas szu'p- 
leda kur turėjo sudėjus savo 
nok ta ižas pa szanke:

— Po velniu! isz mano nau
jausios nektaizos, mano pati 
iszvažiuodama in Atlantic Ci
ty, pasisiuvo sau maudintis 
niulnrnVnli •

Varszava. — 
veno ezionais

jaunu merginu in paleis- 
Per tojo szetono 

likos iszvežta daug

Mete 1904 gy 
Szmulius Rein- 

blum kuris užsiiminėjo parda
vimu 
tuviu urvus,
pagialba,
merginu in Pietiniu Amerika. 
Terp tuju nelaimingųjų auk u 
radosi ir 18 metu duktė var
gingo Ikupczelio Raizlo Gryn- 
bergo.

Ne baisus oras Brazilijos 
ne paniekinimai neužmusze jau 
uos Raižius. Ant galo iszsigavo 
isz tojo purvyno ir
pasiliko garsi szoki'ke

mete 1909 
teatre.

Visi stebėjosi isz josios gabu- 
gėrėjosi josios szo 
galo gavo užpraszy-

<

įuo. Visi 
ik i a i s, ant 
ma szokt i vienam dvare tur
tingo pono Montevido.

Raizleje insimylejo kokis tai 
tiplomatas. Pasiliko jo prictol-

ha ir kaipo turtinga moterų 
apsigyveno puikiam palocelije 
Rio de Janeiro. Bet turtas ir 
lengvas gyvenimas nedavinėjo 
jai pasilsio, nes tankiai masty
davo apie savo varginga tęva 
ir broli. Ant galo negalėdama 
dalaikyti nuobodumo, 1912 me- 

, ‘kur
menesius.

su

te iszkeliavo in Varszava 
sveeziavosi 
Gryždamn atgal

'kelis
pasiėmė 

savim broli, kuris dabar laiko 
bizni stalyczioje Brazilijos.

Kelias sanvaites atgal senas 
Grynbergas aplaike nuo advo
katu žinia, buk jo dukrele mir
dama paliko jam puiku paloce- 
Ii ir 600 tu'kstanczius doleriu. 
Bet tamejižcjo klintis, nes pa
sirodė kad tėvas pamėto apsi- 
vedimo metrikus su savo pa
ežiu, da už ciesoriszlku laiku ir 
dabar negali 
mentu 
jo duktė.

N o r i n ts Gr y nb e rg; i s 
ste po visas kancelarijas ir su
dus, bet jokiu dokumentu ne
surado. Nežinia ar jam valdžia 
pripažys taji milžiniszka turtą 
palikta per 
ne, bet teismas yra 
ant atgavimo jojo.

pristatyti doku- 
’kad Raizla v ra tikrai

iszla'k-

savo dukteria ar 
užvestas

v i fi-

STEBUKLINGAS
ISZGYD YM AS.

Quebec, Ont., Kanada. — 
Czionai Salute Anne De Beau- 
fire szventovej pasveiko
nas maldininkas, kur ilgus me
tus galėjo pavai'kszcZioti tik su 
kriukiais1.

Tai Frank K1 up its isz
Paul, Minu. Karsztai pasimel
dęs žmogelis atsistojo ir
lengvu žingsniu eiti be ‘kriu
kiu. Pasveiko.

GRABAS GULĖJO BAŽNY- 
CZIOJE PER 11 METU.
Leningradas, Rosije. — Vie- 

koply ežioje klosztorije

St.

e me

n oje
Aleksandro Niemsko, surasta 
tomis dienomis grabas su lavo' 
nu buvusio ciesoriszko užveiz- 
detojaus Balaszavo, kuris mirė 
1915 mete.

Grabas 'ketino būti nuvežtas 
in szeiminiszkn antgrabi, bet 
isz priežasties užejimo įkaręs ir 
revoliucijos to negalima buvo 
padaryt ir grabas su lavonu 
pergulėjo , vienuplika metu

Beri ii ims. — 
pranesza, kad ten taisant 
vusio, dabar mirusio, Maskvos 
miliejios virszininko Imta, ne- 
tikotai užtikta didelis turtas 
— daugybe paslėptu briliantu 
ir aukso bei sidabro daigiu. Ta 
sai turtas buvęs užmūrytas 

Tarp rastu brangeny
bių buvę deimantu po 240 ka
ratu.

Tasai

Zai lekiate Ii .i

M

Iii'

I

sienoj.

milicijos 'komisaras 
buvo senas Komunistas, Rusu 
Bolszeviku partijos narys nuo 

.Jis buvo taipjau 
specialiuos komisijos,

kuriai Sovietu vadžia buvo pa- 
ceUkviu ir

1909 metu.
narvs

vedus konfiskuoti
vienuolynu turtus.

ŽUVO 42 KAREIVIAI.
Kovel, Vol i ui ja. — a.rojo 

Lenku pėstininku pulko karei
viu kompanija buvo lavinama. 
Marszuojant po kareiviu kojo
mis ekspl iodavo 
szvinys, kurs Ikaip 
karo ] 
žemen.

Du karinin'ku ii’ 40 kareiviai 
žuvo ir 11 kitu sužeista.
DREBEJIME ŽEMES ŽUVO 

210 YPATŲ.
London. — Drebėjimas že

mes, kuris ;davesi jaust praei
ta Subata Egipte, padare di
desnes bledes ne 'kaip isz pra 
džiu manyta. Didžiausias ble 
dės apturėjo miestas 
kur li'kos užmuszta

Viso sugriuvo 4,638

szrapnelio 
spėjama, 

laiku buvo imsi riaušes

Fayan,
162 žmo- 

na-

pabrangimo

n y s. 
mai.
3,000 MOTERIŲ UŽKLUPO 

ANT KROMU. ,
Shanghai, Kinai. — Isz prie- 

ryžiu,
,000 moterų protestuodamos 

tokia brangenybių, 
ant dideliu kromu 
Valdžia turėjo isz-

žasties
•) o 
prieszais 
užklupo 
Pool inge.
szankt vaiska ant apmalszini- 
mo inirszusiu moterių. Miesto 
uždaryta 28 špilkų dirbtuves, 
per ka neteko darbo 15,000 mo
terių ir merginu.
DAUG ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

užsilieji- 
Elbos,

Berlinas.------Per
ma u pi u Odros ir 
žmonys prigėrė, o bledes pada
ryta suvirszum ant 40 mil jonu 
doleriu. Szimtai tu'kstancziai 
margu užsėtu lauku likos su
naikinta. Daugiausia nukentė
jo SaFsonije apturėdama ble
des ant 30 milijonu doleriu.

28

NE IMKIE KAS NE TAVO.

Kovo 15 susirasze

Pajutę žmones pavojinga gy
venimą Lietuvoje, pradėjo sku
bintis pamėtė laukus ir važiuo
ti visi in Brazilija. Nuo Sausio 
1 dienos lyg
Lietuvos pilieeziu 60,000 va
žiuot in Brazilija kad tik juos 
iszlcisti bet nežino kas yra kad 
dabar tuom kart sulai kyla 
žmones labai susi rupine

tuom 
labai susirūpinę su 

sziuo reikalu nes viską esą isz- 
paixlave. .Jau Lietuvoje negali 
gyvent o in Brazilija kol kas 
neveža bet nežino ar ilgai taip 
lai k i s.

Taigi ežia yra svambus klau
symas — ar da ilgai bus gali
ma važiuoti in Brazilija jesz- 
koti laimes nes jau Lietuvoje 
žmones privesti prie galo kelio, 
jau negali gyventi bet neturi 
kur pabėgti nuo savo vargo. 
Kur tik stambesnis ūkininkas 
tai negali valdžiai mokeseziu 
iszsimoket jokiu budu o ir taip 
kas tai galas yra kad vienu žo
džiu sakant ūkininkai negali 
gyvent; stato ju gyvulius ant 
varžytinių ir inrankius reika
lingus žemei dirbti o netekus 
to tai ir žemes plotus stato ant 

Tuojau atvažiuoja 
valdyba^ policija

Alytaus Apskr., Simno vals.^ 
kaimo Žaibu, pilietis Jonas 
(Jiidcleviczius turtingo ūkinin
ko sunūs turintis apie 40 metu 
amžiaus, nevedės, viena gražu 
Subatos vakara didžiai suju
dintas nervu jausmu nuėjo pas 
mergina to paties kaimo Kaze 

užganėdini savo
jausmus nuo ko ir Kaze neatsi
sakė kada jie vienas su kitu 
savo jausmus užganėdino, tai 
tuom kart jautėsi labai‘laimin
gi ir džiaugėsi kad jie jau da
bar esą surisze drūta meiles 
ryszi, bet kada praėjus kiek tai 
laiko 7 ar 8 menesiams, klauso 
kad jau isz szito meiles ryszio 
nekokios naujienos skamba, 
buk tai Zailckiute esą mote- 
riszkam stone arba kitaip sa
koma neszczia ir Jonui Gudj- 

pavoju kalbė
dama kad tu mane taip nu- 

nuskvnei mano 
•>

k* v i ežiu i graso

Gudelcvi-

Ji w

1

•i;vj

lidn

■«!

■ i n

I

laike

varžytinių, 
valscziaus 
viską sukainuoja puse kainos. 
Jaigu vertas gyvulys 300 litu 
tai ji kainuoja 100 litu, na ir 

varžytinių nuperka už
pigia kaina ir turi tokiu budu 
ūkininkas bankrutyt. Taigi, 
sziuomi statau klausymą ar vi
sur tok is gyvenimas ar tik Lie
tuvoje. Taigi Imtu didelis szia- 
dien skausmas jaigu tik Lietu
voj tokis vargas spaudžia 
gi Dievuliau, 
melus kaip sulaukėme 
nepriklausomybe bet
jom ant ko toji nepriklausomy
be. Sztai dabar pasirodo Lietu
vos nepriklausomybe vien tik 
ūkininkams turtas nepriklauso 
nes ūkininkas turi turtą bet 
jis in ji nepriklauso tai reisz- 
kia Lietuvos nepriklausomybe 
kaip augszcziau minėta kad 
atvažiuoja valdyba ir pardavi
nėja ūkininko turtą o jis tik 
stovi ir žiuri net ir kai liet i ne

re

, nes 
da tik szesztus 

savo 
nežino-

skriaudė i ir 
meiles žiedą ir isz to žiedo nu- 
pynei goduliu vainiku tai da
bar turėsi mane imt sau už mo
teli o jaigu ne tai paduosiu po 
teismu tai duosi mano kūdi
kiui maistu. Taigi
ežius sziuomi reikalu didžiai 
susirūpino ilgai galvojo kaip 
tai nelaime isznaikyt, l>et visgi 
sumanus vyrukas labai gerai ir 
pigiai iszgalvojo. Iszsitraukes 
gerokai namines munszaincs ir 
nuėjus pas Kaziute, rado ja 
miegamam kambary gulinezia, 
na ir Gudelevicziu Jonukus at
sigulė pas Zailckirf Kaziute ir 
jie sau ten kalba apie visa 
praeiti ir apie ateiti. Praeitis 
bus labai gera o ateitis niekam 
netikus tai sumanė Jonukas 
ateiti su klJimpe nžmuszt, ka 
jis ir padare. Staiga szoko isz 
lovos pasigriebė klumpe in 
viena ranka o su kita ranka už
ėmė Kaži ulei burna kad nerėk
tu ir sukirtęs kelis ypus per 
esanezia vieta kūdikio, Kaziu
te buvo manius szauktis ko
kios pagelbės bet kada jaute 
skausmu, tai negalėjo rėkt nes 
Jonukas laike burna užemes o 
kada paleido tai jau neskaudė
jo ir Jonukas Kaziute geruoju 
suramino.

Bet kada ant rytojaus atsi
kėlė, tai toj jos burna buvo su
tinus ir su 
Szeimininkui klausinėjant Ka
ži ute prisipažino kas su ja at
sitiko nakezia ir jai bekalbant

melvnom žymėm.• v

duoda tai jai jis turi eiti ir se- nakties praeitis, nespėjus viską
dei šluboj tai jam tikra nepri
klausomybe.

NEPAPRASTAS ORAS.
Mažeiikiai. — Iki Gegužes 15 

d. buvo 
oras ir dažnai palydavo.

ūkininkai

nepaprastai szaltas
To

del žemose vietose
Vienas kareivis norėjo pa-, nugalėjo in laukus inbristi. Isz 

vargingosvogt nuo vargingos naszles 
versziuka. Toji meldb ji, idant 
jai ne imtu versziuko. nes da 
per mažas o ir tik ta viena tu
ri. Kareivis nepaiso ant josios 
meldimu ir praszymu ir paėmė 
ve rsz i u ka, k a Ibei I amas:

— Ne imsiu asz, tai paims
kitas.

Pepoilgam atsibuvo muszty- 
ne o kareivis likos sunkiai pa
žeistas. Ligoje kankino ji 'bai
sus sapnai. Karta mate sapne, 
kaip velnes at ėjas prie jo, 
smarkiai pradėjo ji plakti, no
riais praszesl idant paliautu ir 
to ne darytu. Velnes jam ant to 
praszymo atsiliepe:

— Ant ko tas tavo meldi
mas prisiduos? Ne plaksiu asz, 
tai kitas tave plaks.

Suprato kareivis taji sapna 
o kada pasveiko, užmokėjo 
gausiai vargingai moteriai už 
nn /I r> nlruiAitrln

15/1. staiga atszilo, nekuriomis 
dienomis buna iki 28 laipsniu 
R. Buvo prasidėjusi greita sė
ja. Stovėjo nuogi medžiai per 
1 savaite apsidengė lapais. Su
žydo vvsznios ir slyvos. Suža- » v ir

liayo žole. Ir sztai 23 d. Mažei
kiu apylinkėj užėjo juouas de
besis, isz kurio apie pusvalan
di pyle lytus vilnimis, o priesz 
galu trupucziu'ka net su ledais. 
Visa laika t ra tiksėjo perkūnas. 
Pro juodoji dėliosi, kuris buvo 
2—2Vi klm. auksztumoje, pro
tarpiais buvo matyti 
giedros debesys.
grioviai virto upeliais,

balti 
Po lietaus 

o dir
vos papludusios vandeniu. Že
mose vietose paselins labai su
gadino, o vietomis net iszne- 
szo. Ulkiniitkai aimanuoja, kad 
nebogalesia savo laiku pasisėti 
vasarojų ir pasodinti bulves. 
23 d. temperatūra buvo 27 
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iszreikszt ir psirgo nepoilgam 
laikui gimė kūdikis bet kaip 
tik pagyveno 12 valandų ir mi
re kuri apžiurėjo gydytojas ir , 
pripažino kad kūdikis gimęs 
ne laiku bet isz priežasties su- 
muszimo nes buvo galva su- 
muszta net viena akis iszszo- 
kus isz vietos. Tai dar tokia at
sitikimas Lietuvoje pirmas, tai 
žmogžudis Jonukas atiduotas 
po tardytoju. Tai jaigu ko tai 
teks gerokai senam berneliui 
nukentet.

KAM RUMSZISZKIU KLE
BONAS KERTA MISZKA?
Rumsziszkiu klebonas galva- 

trukeziais pradėjo kirsti misz- 
ka, Ikuri gabena in Provenisz- 
kio lentpjūve. Jau nugabentu 
apie 60 medžiu. Kalbama, buk 
klebonas bijąs, 
vyriausybe
kurios pampijni 
apie 100 ha. (miszko apie 30 
ha.) Parūpijonys susirūpinę,
kad klebonas nieko neatsiklau- 
ses, neiszkirstu viso miszko, 
kuri nežinia kuriems tikslamsI 1 » >X A.

kad kairiųjų 
neatimtu žemes 

priklauso
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Kas Girdėt
tas Babeliono buvo koturiu my
liu augszczio.

Kiek tai randasi ant svieto 
žmonių — vyru ir moterių, ku
rie skaito, o bet nepamislina, 
’ka skaito!

o bet nepamislinn
M

Kiek yra žmonių, kurio klau
so kitu, o bet ncmislina 
tai ka girdėjo!

Matyt, kad musu kasdieni
niam gyvenime, ar tai vyras ar 
motore mažai *ka,da rūpinasi 
apie tai ka skaito ir ka girdi 
aplinkui save. Rodosi, kad di
desne dalis žmonių užimti savo 
kasdieniniu užsiėmimu, mažai 
migliną ir pasinaudoja isz ži- 
nystos o ir patys nieko niekam 
neduoda.

Satai pridursime 
viena pavyzdi. — Nesenei visi 
laikraszcziai rasze, buk slapt i 
dirbėjai munszaines, iszrado 
būda kaip daryti spiritą isz ac
to. In keliolika dienu po tam 
atėjo in musu reda'kcije žmoge
lis, melsdamas mus, idant jam 
duotumam receptą kaip daryti 
munszaine isz acto, nes važiuo
ja in Lietuva, kur pamegytu 
daryti ta j i sztopa.

Jeigu tas žmogelis 
rai apsvarstęs ka jisai skaitė, 

>tar nebūtu atėjės pas mus su 
tokiu praszymu. nes buvo tai 
žinia prisiunsta isz kito miesto 
o ne padavimas isz paezios re
dakcijos.

Bet neapsvarste'ka skaito ir 
isz'kokio szulinio toji žinia bu
vo.

Tas pats ir su klausimu ko
kio ten apsa'kimo, kuri 
pranta kas ka kalba, 
perkraipe saviszkai 
budn paleidžia per žmonis ne
teisinga paskala kuri atnesza 
daugiau blogo ne kaip gero.

Todėl, kožnas privalo steng
tis idant gerai apmislyt ta, ka 
skaito ir ka girdi, nes iszreisz- 
kimas savo nuomonių, parodo 
kuom yra žmogaus protas.

apie

czionais

butu go-

nesu
po tam 

ir tokiu

tikekie vie- 
nie-

Mylėki© visus, 
nani bet nedank pikto 
kam.

žmoniųDaugelis žmonių džiovina 
Bau smegenis tu visokiais ste
buklais, kokie atsitiko szimlai 
arba tukstaneziai metu atgal, 
bet mažai yra tokiu, kurie ma
to stebuklus aplinkui 
bet teikiu stebuklu 
daugelis.

Sztai vienas isz naujausiu. 
Telegramai pranesza, buk ant 
nekuriu farmu Pennsylvanijoi, 
dratai yra prikabyt i prie ra
dio .dežu'kin ant karnku su ku
riais darbininkai dirba, nes 
prie muzikes darbas eina spar 
cziau.

Kiti radio intaise in tvartus. 
Bernai melždami karves girdi 
muzikių arba kokia giesminin
ke dainuoja puikia dainelia, 
tai bernai atlieka savo darbus 
geriau.

Didele permaina užėjo nuo 
tada, kada Petras Didysis pri
rašydavo nelaisvius prie ka- 
ruku savo 'kasi k losią, nes prie 
juju pasilaikydavo prie smerf.

Dabar prirakina prie k a ru
ko ariniu muzika o ne žmonis. 
Sztai didelis progresas szitam 
szimtmetije.

save, o 
randas- i

gu,”
isz asztuoniu laipsniu,

negali 
kuris

Kaip auksztas buvo boksztas 
Babeliono tai niekas 
suspėti, nes llerodatas, 
gyveno apie 17(X) metu po pa
statymui tojo “bokszto in dan- 

tvirtino buk jisai susidėjo 
o kož-

nas isz tuju laipsniu turėjo po 
75 pėdas augsezio, bet, ar tai 
teisybe, tai pats Herodatas to 
neužtvirtino.

Rytu szalies gyventojai sako 
buk Dievas nesulaiko darbo 
ant bokszto Babeliono, pakol 
boksztas neiszkilo in padanges 
deszimts 
aiikszczio. Kitaip sa'ko Cylonc- 
ciai, 
boksztas buvo taip augsztas 
kaip dvideszimts tukstaneziu 
sloniu sudėtu viens ant kito.

Šventas Jeronimas savo 
jasztuose tvirtina buk boksz-

tutkstaneziu pėdu

sakydami, kad tasai

Jeronimas

tok et i 
szitas

Katra mergina nori 
už vyro tegu perskaito 
prasnrgas o bus ateiti j laimin
gos :

Notttkc'kie už vyro, jeigu jo 
nemyli, nes užtai visa savo gy
vastį atpakutavosi už ta 
neiszmintinga žingsni, 
pasilik senmerge, dirbanti ant 
savo duonutes, 
prie kokiu giminiu.

Netikėk meilei vyro,

Pasaka apie Teisybe
Gavo Medali Už

Mielaszirdinga
Pasiszventima

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO D r. J. BASANAVICZIUS.

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

GYDYKIS SU ŽOLĖMS
Goriausias būdas gyditis 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. Mos užlaikome i n vai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu nr bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drcbfjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligos ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nosmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkites 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 902 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. Adresavokitc sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y,

Parduodu lotus ant statymo 
mimu, ir pabaigtus namus

Namai
su i

fe
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Seplyneis stūmiais ir trimi 
bertaineis priesz Japonu Kare, 
man teko biski vandravoti po 

ne- platuji pasauli sn reikalais. 
Nukeliavau iu Szikniszkiu kai
mą, Bambiszkiu Vaitystes, gal 
daugumui 
garsi ir

r».

Vėlu k

prisiglaus'k

kuris 
apie kitas moteres piktai kal
ba ir jeises panidkinojn, nes In
kis ir tave priesz kitas apkal
bės; genis žmogus niekados ki
tu neapkalbinoH o ir tuom 
bjaurisi.

Netekėk už vyro, kuris daro 
skolas ir ju neužmo'ka. 'Kokis 
vyras tave prigaudiiies paslėp
ta, nebus teisingu ir apgaudi
nės tave kada atnesz užmokes
ti namo.

N epą veliu k ie jokiam

neapkalbi nes o

vvrui e
kalbėti prie tavęs apie kita 'ko
kia moteria.

Nereikalauk nuo vvro idant 
tik apie tavo tupinėtu, bet taip 
pasielginetu idant jisai džiaug
tųsi, jaigu del tavęs pritarnau- 
ja.

Bitkie visados 
laižykie prie vyru

npsi- 
kad dol ju 

patikti, czvierindamasi 
juos kaip bezdžionka. 
tokiu pasielgimu ne 
patiksi, bet 
nuo vyru,

savije,

priesz 
Gal su 

visiems 
jeigu szalinsiesi

tai greitai atsiras 
tok i s, kuris tave greitai pamy
lės.

pasSzfai burtai 
mot eres kitu tautu in 
tiki:

Airiszos apjuosi i neja lopszi- 
je savo naujai gimusius vaikus 
justa padaryta isz savo plau
ku, idant apsaugot kūdiki
losniam jojo gyvenime nuo vi
sokiu nelaimiu.

Holandijos motinos savo už
gimusiam kūdikiui deda in 
lopszi czesnaka, druska, duona 

Tas reiszke

visokias 
kurias

VP-

deda

ir szniotoli mėsos, 
kad vaikas butu sveikas, lai
mingas ir sotus savo gyveni
me.

Kumanijoje motinos* risza sa
vo gimusiam kūdikiui kojeles 
raudonu raikszcziu kad apsau
got juos nuo nelaimes.

Valijoj ir ’kitosia aplink juo
sia Anglijoj, motinos deda in 
lopszi kūdikio peili reples ir ki
tokius daigius idant užtikryt 
kūdikiui gera gyvenimą ir kad 
neturėtu gyvemimo jokio pavo
jaus.

Fra nei joj, provincijoj Vego- 
za, gimusioms vaikams lailke 
jaunmenio, spėja didesniu pa
sėkima gyvenime, tie 'ketina 
Imti daug kalbaneziais ir su
manesnius, negu kitame laike 
gimusioje. Vaikai gimia pil
naties laike vra mažai kalban- 
t i, bet iszmintingi.

Brotanijoj užgimusi kūdiki 
prausia lanksto sąnarius, isz- 
trina galva alyva, po tam dru- 
cziai suvysto, o

Po tokiai operacijai 
tokis kūdikis turi užaugti 
drūto Bretono.

Graikijoj pirm negu indeda 
gimusi kūdiki in lopszi, tai tris 

ugnia-

lipias patepa
guzui ia.

aut

kartus apsisuka priesz 
vietia ir .dainuoja tam tikras 
daineles.

Turkiszkos motinos* ’kabina 
tuoj po užgimimui 'kūdikio ant 
kaklo amuletais, tai yra szven- 

mus 
ir

Priek tam deda in 
že-

pas 
medalikus

tus daigtiis, kaip 
szkapliorius, 
abrozidius.
karszta vandeni žiupsneli 
mes ir užlieja'kūdikiui ant gal
vos, darydami ir kalbėdami 
ant jo visokius užžadėjimus ir 
burtus.

Iszspanijoj motinos dalip- 
stineja veidą gimusio kūdikio 
agios szalkelia, 'ka reis^ke, kad 
kūdikis bus laimingas kada 
paaugs ant vyro.

Pas. LietuvusT
raszyti nes visi apie tai gana 
gerai žino, nes kožnoje parapi
joj tiki in kitokius burtus ir 
užžadus.

To nereikė

bus žinoma kaipo 
užeinama viela prie 

pat Pivduliu ežero, nurodau 
kad užtikrinus

vadinamu.
, už- 

prisiejus ir 
hi szeimi- 

pinigu 
o kaip j u neteiki, tai

I ikrai viela 
teisybe.

Ten minėtam kaime randasi 
užeinama vieta (bet dabar ne
žinau) Traktierine
Ten galima gauti iszsigerf 
kast, o reikalui ] 
pernakvot, geri tikri 
ninkai, bet tik tol 1 
turi, < 
bjauresniu ant pasaulio neras
tum, taip persimaino geriausi 
žmones, in baisiausius sutvėri
mus, 
na tiek to apie juos, mum ne
svarbu. Gal daugiau neteks 
tenai nukeliauti, bet tuom kart 
nukeliavus daug prisistebėjau.

Asz, kaipo keliauninkas, nu
vargęs ii'žejau tenai" taipgi at
silsėti, ir pasnlrutinti. Netoli 
nuo manes, prie kito stalo, 
taipgi sėdi ir drutinasi prastas 
keliauninkas, kaimiets žmoge
lis, valgo jis ant nieko neatsi
žvelgdamas, ir matyt kad su 
ta minezia kad nors kiek duo
neles ir kitam kartui liktu, nu
puola koks trupinėlis isz ran
ku ar isz burnos aut stalo, juos 
ten nepalieka, surankioję kiek
viena ir vėl in burna deda, ir 
t|iip be atlaidos.

Tame tarpe privažiuoja pui
ki karieta su furmonu. 
sustojo ties minėta 
ne, žinoma ir mes sužiurom kas 
cziou do ponas ateis, tam tar
pe inbega in mus kambarį ku
riame tik mudu keliauninkai 
d rutina mes, tarnas tos Trak
tieriuos, baltai pasirodęs ir 
pranesza mudviem kad noru 
kytumo pypkių ir 
padorei apsieit ūme, 
ateis taipgi pasidrūtint vieti
nis pavietavas Daktaras.

Na, gerai, žiūrėsimo 
ezion nuaidės toliau, pirmiause 
ponelis iszsigere gerai szampa- 
no, po tam ir jis pasikvietė už
kandžio bet nenorėjau femint 
kokio. Pakelevingas žmogelis 
vis valgė nieko nepaisydamas 
ar ezion daktaras ar advoka
tas, visvien trupinėliam neda
vė nueiti ant nieko bet juos su
valgo.

Ponas daktaras insižiurejes 
iii toki žmogaus apsiejimą ne- 
iszkente, ir 
mieli tais žodžiai

y
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cziou tai baisi įdomybe;

Ponas 
f ra k fieri-rr

visukuom 
nes cziou

kas

s

Kaimietis mandagiai 
“Gerai, 

galite kalbėt

užsznekino kai- 
” Žmogeli, 

nesupyk, asz turiu pastaba, ir 
noriu biski tamstai szi, ta pa 
kalbėti.”
nusilenkė ir atsake: 
szviesus pone, 
jaigu yra reikalas, o asz su aty- 
da klausysiu, ir jaigu bus rei
kalas, 
siu,” I 
savo valgi baigia, trupinėlius 
rinkdamas.

Daktaras prabilo:

, ar galimybe, iszpildy- 
tiek pasakęs žmogelis vėl

“Viosz- 
Įiats Dievas kada tvėrė pasauli 
turėjo didele klaida, ypatingai 
prasta žmogų tverdamas; pras
tam žmogpi reikėjo pridėti po 
smakru ant krutinės lovyti, 
kad bevalgant trupinei in lo
vyti subirtu,
lengva in burna susikresti, ne
reikėtų nuo stalo rankiot.”

Ant ko atsake kaimietis: 
Isz tieso, butu gera vigada,

tai isz jo butu

i <
bet kad taip Dievui dabojusi 
tai ir mum taip gerai. Bet asz 
tai jau nuo senei galvoju, kad 
Vieszpats Dievas daktaru tai 
tikrai negerai sutvėrė; dakta
rui reikėjo viena aki palikti 
kaktoje, o kita indeti in pirsz- 
ta, tai butu su viena apžiūrėt 
galėjos isz virszaus ligoni, o su 
kita isz vidaus, kaip pirsztui 
su akia būnant lengva butu ap
žiūrėti bet kur inkiszus!” Ži
noma jis kaipo prastas žmoge
lis, tai prastai ir atsake kad in 
užpakali

/j į

vi
v
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Pana Barbora Sendmaier ap- 
laike auksini modali nuo kon
greso Suv. Valstijų už narsu 
darba ir pasiszventima dažiu- 
rejimo ligoniu laiko kares. Jiji 
tarnavo ant ligonbutisžko laivo 

” kuri
su Inuari na i

Mercy Shipt <

Vok iszk i 
paskandyt.

nekarta 
norėjo

Iszgirdes ponas daktaras to
ut sa k vma isz 

prasto žmogelio, neturėjo ka. 
jam atsakyti, tik suskubo savo 

spruko

k i iszmint inga

ir
duris pa li

ne szampana.

daigt uh susirinkt i, 
kogreieziause pro 
k(\s noiszbaigta
O asz tai jau juoko tiek turėjau
kad net eme pilvą skaudėti. 
Prisiėjo daktaro ir man jeszko- 
ti nuo susiliuosavimo viduriu 
isz juoko, bet neiszdrysau, kad 
ponas daktaras ir man neimtu 
viduriu ligos jeszkoti pilgal 
žmogelio nurodymą, kad nema- 
iivtu kad pirszte randasi akis.
‘r.. ... . I ...TtiOhi Viskas tarp imis ir už

si baigė juokinga tragedija, isz- 
siskirstem kiekvienas sau, ir 
jau nors pulkas motu praslin
ko, bot tokio atsitikimo negali
ma užmirszti, ir sziadien rodos 
ta viską matau, tad noriu ir su 
kitais pasidallinti toki svarbu 
nuotiki. Szkotinskas.

• »
> ¥■

GERA RODĄ.
Ka reikia darvt idant 

užlaikyti Nedėlioję savo v5*ra 
namie ?

— Nuszauti ji Suimtojo.
I

*

EKSKURCIJA
in NewYorka

I

NEDELI0J 18 LIEPOS I 

$4.00^u^e^a<?as Tikietas 
Treinns apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time)

Lelilglt^alley- 
Bailroad 

•HttRovte «f Dm Black. Dlamatad.

Lietuviazlcaa Graboriue

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.

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

Bell Telefonas 149
. * * ‘ I •', I' • ’*»

_ r-

Dclko starkaus ant nugaros 
juodas lapinis?

Seniau, po sutvėrimui svieto, 
pradėjo žmones skustis Dievui, 
kad gyvatos ir kitos visos bjau
rybes, esą nereikalingos, nes 
daugeli inknndo, kad net rei
kia perlai mirti. Paklausė Die
vas žmoniii praszymo, surinko 
visas gyvates, varles ir kitas 
bjaurybes maiszaii, ir pats 
bai laiko neturedainas, 
ežiu kūreno, paszauke pas save 
starku ir padavė szita maisza 
su gyvatėm. Dabar prisakė nu
neš/,I ir ininest su visu maiszii 
iii marias. Sako Dievas: “

ueatriszk maisza!” Už- 
inaisza ant. po-

cy valės, varles ir

nes |jv-

tik
žiu re k, 
sidejo starkas 
ežiu ir nesza. Atsisėdo pasilsėt 
ir parupo jam pažiūrėt, kas 
yra maisze. Kaip tik atriszo, 
t uoj szmukszt! viena gyvate ir 
iszlindo. Pradėjo starkas ja 
gaudyt, bet ta begaudydamas, 
visos gyvates ir varles iszlindo 
ir iszsislapste po bala.
starkas, pamate kad 
jau tuszczias. GrVžo pas Dieva 
su dideliu nubudimu ir papa
sakojo, kas atsitiko. Dievas te
kūrena da pccziu ir iszgirdes, 
kad starkas-jo prisakyma ne- 
iszpilde, taip užpyko ir pagrie
bęs nadeguli ri'že starkai per 
nugara. Nuo to laiko szitas su- 
prieszinimas ir pasiliko starkai 
ant atminties. Anas labai jo no- 
keiiczia ir atmindamas isz ke
lio priežasties jam tas teko, ir 
po sziai dienai pasiliko neprie
teliam varliu ir gyvaeziu: kur 

gaudo

pažiurę!
Kaip tik

Priėjo 
maiszas

tik sutikdamas tuojau 
ir prarija.

Tolinus bus.

l)r. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dcntistas Mahanojuje.

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City

ANT PARDAVIMO.

Trvs lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Moknine 3_czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dain prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir
jus turėtumėt reikalą hu musu j 
banke nepaisant ar mažas nr ' 
didelis. (

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prss.
J. E. FERGUSON, Kas.

elektros,
szilunin 

S 
Lotai 

kampiniai

visokioms vigadoms.
turi 17V1’X15O ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtns iszmokcti o 50 
doleriu ant menesio, 

iszpopicrUotos,
kambariai ir gerėtas.
35x150 ilgio $800, 
po $1,000 —• 1.00 innu/kidi o 20 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestu s in visas 
aplinkines. Alsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St., 

Shcnandoab, Pa.

J. A. Žemaitis

Žinote

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

... Eicho ir Juengat (Raczins- 
kas), popioruoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

25 Gillet Rd. <

LADIES!
YOUR DRUaaiST
RKCOM M KNDR

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? ;
 • 5

Jaigu ji
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei I 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Todėl Jus jaueziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite J 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes ! 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. I

639 West 18-tli St - Chicago, III. Į
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM3kXXXXXXXXXXXXXXX'

Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptickoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusini buteliuką Balsamo.

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
SHENANDOAH, PA.

BEAR 
BALSAM

ken-
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini

214 S. MAIN ST.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

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

Dėkite savo

,X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS^X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3£*

r\PARANKIAUSIAS^
(/ KELIAS
6 LIETU

Inlipkite Laivan New Yorke | 
Iszlipkite Klaipėdoje. įį

<

Ta

4 Z

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos

______________ vasaros ekskursijos___________

Tiesiai in Klaipeda

I

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupin sim iszgauti permitus ir pasus/ Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkites in gyvenanti jus apielinkej/ agente arba tiesiai inžinių ir informacijų kreipkites in gyvenanti jus apie

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY Ji|

J
i I

H11
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Naszlaites Globėjas
Viename mieste gyveno ne

didele darbininku szeimyna. 
Szcimynos tėvas, vardu Pet
ras, buvo stalius ir dirbdavo 
baldu fabrike. Dar visai tvirtas 
vyras 35 metu amžinus. Isz jau
nu dienu buvo doras, teisingas 
ir visu mvlimas. Atsikraustęs s *
miestan, susidraugavęs su fa
briko
liais, iszmoko girtuokliauti ir 
tada visa savo uždarbi praleis
davo smuklėje. Jo žmona — 
Morta, dora ir dievota mote
ris, bent kiek jaunesne už savo 
vyra. Gerai mokėjo siuvimo 
amato. Isz savo uždarbio maiti
no mažute vienturte dukrele ir 

kuris begir- 
nesvki nusto

davo darbo. Jųdviejų vientur
te 7 metu duktė Onyte, buvo 
szvelni, lipszni ir graži. Turėjo 
gražias kaip dangus akis, ir ge
ra, jautria sz.irdi. Ji — tai vi
sas moeziutes džiaugsmas ir 
paguoda, jos liūdnose gyveni
mo valandose. Labai mylėjo sa
vo
klausė ir 
jiems ] 
Mokėjo 
sziek tiek raszvti.

darbininkais-girtuok-

girt nokti
t nok liaudamas

vyra,

visuomet jugimdytojus,
saugojusi to, kas 

padarytu nemalonumu. 
• gražiai skaityti ir 

Kas ryta ir 
vakara kalbėdavo kartu su ma
myte poterėlius. Ypatingai mė
go Onyte szv. Kalėdų laika, 
kuomet galėjo pasupti lopszely 
gulinti Kūdikėli Jezu ir užgie
doti: “ 
sis... ’ ’ 
mamvtes:

Sveikas Jėzau mažiau- 
Dažnai klausdavo savo 

‘‘Kuomet giedosime 
Sveikas Jėzau mažiausia ! Kuo
met supsime lopszelyj gulinti 
Kūdikėli!..”

Nuosavo namo jie neturėjo, 
todėl sau butą turėdavo nusi- 
niiomuoti. Ten Morta su Ony
te praleisdavo dienu dienas. 
Morta siuvo ir rūpinosi namu 
ruosza. Onvte siuvo sau lėlės ir 
su jomis žaidė ir linksmai kaip 
pauksztelis su savo mamyte 
ežiui bėjo. Petras per diena na
mie nebūdavo. Tik vakare su- 
gryždavo girtas; būdavo labai 
msloras: keikdavo, pykdavo ir 
nesvki muszdavo 
(>n v te.

Skaudu jiemdviem buvo ne
kaltai kimšti girto Petro bari
mus ir smiigius. Morta isz pri
gimties nebuvo stiprios sveika
tos, o nuolatinis invairiu nema
lonumu kent imas visai ja pri
baigė. Syki sunkiai susirgo. 
Suprasdama, kad 
artinasi pasiszauke 
t a re:

jie neturėjo

su

Morta ir

jau mirtis
Onyte ftl* ir

Palieku tave, mano duk
rele, viena sziame pasauly. Asz 
einu in rojų, kur ir tu vėliau 
ateisi. Tėvelis tavimi nesirūpi
na, giminiu neturime... Pavedu 
tave Gerojo Jėzaus globai. Jis 
tavim pasirūpins ir padės tau 
surasti nauja mamyte. Bet ir 
tu .Jo neužmirszk! Belskis prie 
Jo kaip įmokėdama; buk dora. 
O kad ateis szv. Kalėdos nueik 
pagarbinti užgimusi Kūdikėli 
,Jezii.”

Isz tos kalbos Onyte supra
to, kad mamyte žada iszeiti, 
bet kur, — to negalėjo dasipro- 
toti. Suprato, kad ja paliks vie
na, kad liepia eiti prie Gerojo 
Jėzaus, bet kaip tas in vyks ne
galėjo insivaizdinti. Klausti ne 
dryso,- nes mate per mamytes 
veidą riedant stambias aszaras.

Neilgai tepasi rgus
persiskyrė su sziuo pasauliu...

Petras pardavės jos siuva
mąja maszina ir rubus nupirko 
karsta ir atliko laidotuves. Po 
to vėl nutraukė pas savo drau
gus smuklei), nei nakti nepar
eidavo namo, nes nuomos lai
kas buvo pasibaigės, o pinigu 
isz naujo užsimokėti Petras ne
turėjo.

Onyte viena palikus ilgai 
verk e savo mamytes. Žinojo, 
kad jos jau nėra. Mate kaip ji 
numirus karste ir kad vėliau 
užkasė ja giliai in žeme. Neži
nojo ka veikti, kur eiti.

Praslinko keletas dienu... 
Namo savininkas negaudamas 
isz Petro nuomos, narna užlei
do Ž51I0 szeimynai. Kas jai da
ryti!! Jinai ątsiminej kad ma-

Morta

mamytes. Žinojo,

GUBERNATORIUS SMITH 
PRIIMTAS CHICAGE

Al Smith, gubernatorius New Yorko valstijų,'kuris atlan
kė Katalikiszka Kongresą Chicago likos taipgi priimtas isz-
kilmingai. Kada iszlipo isz trūkio su 
ežiai žmonių ji priėmė su džiaugsmu.

myte žadėjo eiti rojun, o ja pa
liko Kūdikėlio Jėzaus globai. 
Bet kur dabar eiti, prie ko 
kreiptis — nežinojo.

Prisiglaudus prie savo

prie

na-
molio sienos gailiai verkė. Ver- 

yra jos

Isztisa

ke, nes nežinojo kame 
Globėjas — Kūdikėlis Jėzus. Ji 
žinojo kad szv. Kalėdos dar to
li. O kur kilu laiku rasti Kūdi
kėli Jezu — ji negalėjo dasi- 
l>roteti.

Jau nusileido skaisti saulute 
ir tamsa apsupo žeme, — o 
Onyte dar nežino savo Globėjo, 

nakti drebėjo isz bai
mes ir szalczio neatsitraukda
ma nuo namo sienos.

Iszauszo ir saulute vol užte
kėjo; Onyte-gi testovi toje pat 
vietoje...

Nors žmones mate paraudu
sias nuo aszaru Onytės akis, 
bet dailus ir szvarus jos rūbe
liai ir ramus užsilaikvmas ne- 
parode apverktino jos padėji
mo. Todėl niekas in ja neat
kreipė atydos.

Jau ir pietų laikas atėjo. 
Onyte gi ežia pat testovi. Nuo 
vakar dienos ji 
gins, ir per visa 
gojus. Ji vis

On v tos akis

nieko neval- 
nakti nemie- 

galvoja, kad ma
myte blogam globėjui jos nepa-
vede. Ir tvirtai tiki, kad, jai 
tik žinotu kur vra Kūdikėlis 
Jėzus, nuėjus mielai butu Jo 
priimta. Atėjo 
keno isz praeinaneziu pasi

uvo Globėja.

L- J

v ra 
mielai

Onytei mintis

savo moteria tukstan-

užklausė OnVtes vardo.
— Mano vardas —Onyte— 

atsaike ji, — bet juk parodysi 
man ta Geraji Jezu, kurs tams
ta man atsiuntė?

— Visa pamatysi, dukrele! 
— tarė moteriszke.

Paėmus Onyte už rankos nu- 
ivede ja prieglaudos link.

* * *

Vakelio Jėzaus prieglaudoje 
jau buvo virsz penkių deszim- 
cziu
Jos buvo 
lav inamos-mokinamos. R upe 
tinga ir ,dora prieglaudos 
deja pilnai atstojo našlaitėms 
tęva ir motina. Onyte tuojau 
pradėjo lankyti ten pat 
ežia mokykla, 
nes vos ketvertą 
pasimokinus kunigas 
na s

RENKANT
UŽSIĖMIMĄ.

czion-gimu- 
bot yra daug

Foreign Language

Su mokslo meto pabaiga, tė
vams rupesnio laikas praside
da. Patarti vaikams koki užsi
ėmimą pasirinkti yra gan sun
kus problemas 
siems tėvams,
sunkesnis svetirntaucziams ku
rie negali turėti praktiszku ži
nių apie darbus, algas, aanly- 
gas ir 1.1. Nors truputi tėvams 
pagelbėti,
Information Service pagamino 
kelius straipsnius apie invai- 
rius užsiėmimus. Viską iszdes- 
tyti nėra galima, 
tu \Talstybes labai platus 
krasztas ir gyvenimo sau lygos 
mainosi i n va iriose dalyse. Bot 
vistiek bus galima apraszyti 

svarbiausias indus-

nes Su vieny
ki ba i

PUIKI DOVANA NUO 
KINISZKO SVECZIO

I

I
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Puiki sidabrine pagoda k aria matome ant szio paveikslo
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Kvansville sustojau, 
In viena vieta užėjau, 

įeidamas nuo dypo paregėjau, 
Net isz baimes sudrėbėjau. 

Milžinas su moteria ėjo, 
Isz Skrantu atėjo, 

Buvo tai vyras karaszo, 
Jh is pėdas ir 6 colius turėjo. 

Badai paezia Lietuvoj paliko, 
Kita czionais užtiko, 

Tris vaikuczius ten pamote, 
Su taja boba dabar susimėto. 

Pati Lietuvio verkė, 
0 jisai namine sriaubė net 

su dinerke, 
Kada uždirba kiek graszio, 
Toji nelaba viską iszpraszo.

Geria per dienas, 
Ir naktis visas.

Kada pinigai jau iszsibaige, 
Toji kreivai žiuri — nebage, 
Karta nuėjus in karezema, 

In vieta svetima, 
Gerymo liepė paduoti, 

Neturėjo kuom atlyginti, 
Bartenderis už krutu paėmė, 

Per duris abudu iszmete. 
Keikė žinoti ir tai*

Jog jam jau 48 mėtau ’JĮ 
Kūdikio protą turi, 

Ant vyro suvis neiszžiuri. 
Negana, kad sarmata sau 

padare, 
Net ir savo giminiai bėdos 

pridarė, 
Tai tau galijotas Mikutis, 
Beprotis, didis kvailiukas.

Jaigu neapsimalszys, 
Ir toji boba nesusivaidys, 
Pravardes abieju iszduosiu, 
Visam, svietui padainuosiu.

•jįi I

Ii

i n va irias 
t rijas.

Pirmiausia imsime metalo 
industrijos užsiėmimus. Tuose 
užsiėmimuose daugiausia dir
ba svetimtaucziaa ir ju vaikai. 
1920 metuose tryliktas nuo- 
szimtis Su v. Valstybių gyven
toju buvo svetimtaueziai, bet 
30 nuoszimtis metalo industri
ja darbininku buvo svetimtau
eziai.

Nelabai seniai knygute apie 
metalu industrijas buvo at- 
spauzdinta Cleveland ’o 
szoms mokykloms. Clevelandas 
yra typisžkas Amerikos plieno 
ir geležies miestas, teisybei sa
kant, didžiausias, ir szio mies
to metalu industrija invairu- 
mas priverezia imti szita mies
tą kaipo pavyzdi.

Metalu industrijoms žalia 
medžiaga pristato didieji plie- 

malunai, kur 
pagaminta, 
visa szita

imsime

vie-

i

I

.i/Jįjį,

, Shanghai
(ransportacijos del Washingtono Universiteto kai-

likos padovanota per J. Lo Pa i long prezidentą
u i veži nes
po dovana del geriausio studento kuris 
pralekcijo. Dovana priėmė profesorius David Thompson 
padėka.

n us.

pasakyt u geriausia 
su

viską kas
41
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pirkti inrankius ir 
tik reikalinga atsidaryti savo 
szapa.

Liejikai liejinycziose padaro 
liejamas formas. Pavidalas pa
dėtas in smiltinyczia, apdeng
tas pieskoms, ir pavidalas isz- 
t rauktas, paliekant 'forma arba 
vieta, in kuria skystas metalas 
inlietas. Yra ranku ir maszinu 
liejikai. Vaikas norintis tapti 
liejiku turi turėti tik pradines 
mokyklos mokslą, bet jaigu no
ri žengti pirmyn turi pasimo
kinti apie mechamiszka pieszi
ma, matematika, ir turi žinoti 

“blue prints.” 
Liejikams Cleveland’e už va
landa mokama nuo 60 iki 90 
centu, gerai patyrė darbininkai 
gauna nuo 95 iki $1.00 in va
landa. Kurie dirba prie maszi
nu liejimo neuždirba tiek daug. 
Paprastai vaikai turi sulaukti 
18 metu pirm negu gali dirbti 
liejinycziose. Kuomet pradeda, 
vaikams mokama nuo 40 iki 45 
centu in valanda. Liejiko dar
bas tensiasi per visa meta. Uni
jos szapoj, vaikas turi iszdirb
ti keturis metus, pirm negu ga
li tapti liejiku arba 
maker. ”
darbo vedėju, ir galutinai lieji- 
nyczios vyriausiu užžiuretoju. 
Beveik visi liejinycziu darbo 
vedėjai buvo patyrė liejikai. 
Patemyta, kad algos mokėtos 
pradetojams iiejinyczioj yra 
daug augsztesnes negu algos 
mokėtos pradetojams liejiny- 
czioj yra daug augsztesnes ne
gu algos pavidalo departamen
te. Augsztesnes algos mokamos 
todėl kad pritraukti vyrus ir 
vaikus, nes szitas liejiku dar
bas yra labai sunkus ir neszva- 
rus. —F.L.I.B.

■

Pirm negu maszina sustaty
ta plianas turi būti pagamin
tas, plianas turi duoti visu da
liu diduma ir kaip turi būti 
pritaikintos. Braižymo kamba
rio darbininkai pristato plia-

Ary ri a u s i a s b ra i žy to ja s,
arba pieszejas, yra patyręs mo- 
chaniszkas inžinierius, ir kai
kurie vyrai ir vaikai kurie prie 
jo dirba turi būti gerai iszsila- 
vine picszejimo srityje. Kiti 
turi mokėti tik kopijuoti brai
žinius, dar kiti vaikai depar
tamente paima tuos braižinius 
ir nuo ju padaro taip vadina
mus “blue prints,” kurie siun- 
ežiami in invairias fabriko da
lis. Pradine alga vaiko szitame 
departamente yra apie $12. in 
sanvaite. Patyręs
uždirba nuo $25. iki $50. iii san- 
va'ite, ir vyras kuris gali piesz- 
ti paskirta dali uždirba nuo 
$50. iki $60. in sanvaite. Vir- 
szininkas ir vykiausi pieszejai 
braižymo departamente uždir
ba daug dauginus.

Vaikus,
toju, turi pradėti ka'ipo 
print” 
mokinti mechaniszka pieszima 
pieszimo kambaryje. Jaigu to- 
kis vaikas dar imtu mechanisz- 
ko pieszimo ir 
kursą dieninėj
mokykloj, jis daug greieziaus 
žengs pirmyn Gabus vaikas in 
ket uris metus gali stoti braižy
toju. Tiems darbininkams vi
suomet vra darini.

merga ieziu-naszlaicziu.
gražiai auklėjamos,

ve-.-i

esan- 
Mokslas sekesi, 

menesiu jai 
kapelio' 

pažadėjo leisti dar priesz
Szv. Kalėdas priimti Szv. Ko
munija. Onytės džiaugsmui ne
buvo galo. Bet ji prasze Kape
lionu, kad leistu jai 
Szv. Komunija primti

Kapelionas mielai 
sutiko. Onyte visomis iszgale- 
mis rengėsi prie tos didžiau
sios laimes dienos. Prieglaudos 
globėjai
ja mamyte vadino, kalbėjo:

— Geroji mamyte! Asz no
rėjau tiktai pamatyti Kūdikėli 
Jezu, o
Jo užgimimo dienoje Ji in sa
vo szirdi priimti.

Dvi savaites bematant

szventese.

industrijoms

pirmaja 
Kalėdų

‘kuria visuomet gera-

kapelionas leido man,

no ir geležies 
plienas ir geležis 
Pirmiaus, beveik 
sunku ir karszta darba atliko
vvrai. Bet szioms dienoms di- 
desne dalis atlikta su pagelba 
maszineriju. Pavyzdin, nelabai 
seniai vvrai. užtaisydavo 
(charged) didžiulius peeziuq, 
dabar tas daroma su maszineri- 
jos 
malūnu darbininku 
arba ne sumanus, darbininkai. 
1924 metu pavasari jie uždirb
davo iki 42 centus in valanda.

Malimuose 
larbai a ('likti

vyrai.

pagelba. Daugelis plieno 
neprityrę,

braižytojas

1 

kaip
matematika 

skaityt i

•į

■ ji'h

I
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Džeradzviles bobeles, 
Iszblyszkia lelijėlės, 

Apmalszykitc savo liežuvius, 
Kitaip suvis iszdžius. 

Gera moterėlė taip nedarys, 
Burna drueziai uždarys, 
Nereikalingai nepliovos,

I

Ikur užbaigimo 
narnai ariruii, arba kur meta
lai iszdirbti paskutinėj formoj, 
vyrai vis atlieka ta darba. Szi- 
tas darbas labai sunkus ir bai
siai nuobodus. Vyrai turi kil
noti plieno invairius szmotus 
ir szmotelius. Sumaniausi dar
bininkai yra ranku ruliuotojai 
— jie turi raliuoti plonus plo
tus in mažesnius lazdeles 
(rods.) Tik po keturiu metu te
kis darbininkas 
manus.
dirba poroms.
kai, 1......v,vx,,r< .........v...,
kaip tai szildytojai, kuriu dar
bas yra inkaitinti metali pirm 
negu pereina per paskutini ra
li, ir taip vadinamieji “rough- 
ers”, kurie pirmiausia siun- 
czia plotus per rali, turi gera 
proga insidirbti in ridiuotojus.

vad utine alga 
Cleveland’e plieno malimuose 
sieke $27.47 in sanvaite. Ru
liuotojai uždirba daugiausia. 
Sumanus ruliuotojas viename 
malūne pradžioje 1924 metu 
uždirbo $3.64 in valanda. Algos 
mainosi, kaikurie darbininkai 
užmokėti pagal diUbtu valan
da, kiti 
Paskutinieji vadinti 
nage” 
geležies malūnuose jie uždirba 
daugiausia. ♦

Dabartiniu laiku, beveik vi
suose Cleveland’e malūnuose 
dirba trims permainoms isz 8 
valandų kiekviena, vieton per
mainų isz 12 valanda.

, Isz ruliuojamo malamo, me
talai pereina per invairias sza-

norint tapti braižy- 
“ bl ne

va i kas, ir vėliaus iszsi-

matematikos 
vakarinėjar

“core
Liejikas gali tapti

Bile nieką nepristos. S

Perkūnai neužilgio užeis, 
In Vilkesberius ir Aszle ateis#

Jaigu bobeles in girraites

i

j

nepaliaus eiti, 
{Su szpieliais prie karuku W 

susitikti, 
O ypacz trijų vaiku motina'i 
J?oji be sarmatos iszgamat J 
. ♦ 5 t

r 1 lt1*

klausti apie si 
gai laukti nrei'kejo. 
pasirodė vidutinio 
moteriszke ir greitai 
Onytės link.
einanti, tik
smeigtas klausanczias 
tęs akis sustojo ir užklausė:

— Ko tu verki dukrele?
— Ar tamsta nežinai 

vra Kūdikėlis Jėzus? 
klausė Onyte.

— Gal “
— vėl užklausė moterisz/ke.

— Taip, taip vaikelis 
žus! — gyvai suszuko Onyte.

— Žinau kur jis yra;
Vaikelio Jėzaus prieglau- 
vedeja,

riszke — bet kam tau tas 
kalingai

Onyte ome pasakoti apie sa
ve ir savo mamyte. Pasakoja, 
kad mamyte mirė ir ja pavedė 
Kūdikėliui Jėzui, kuris pa.de- 
sias surasti jai nauja mamyte.

landos vedėja suprato, 
kad Onyte yra vargingiausia 
naszlaite, ir tuojau sumanė pri
imti ja savo prieglaudom

— ' Tai asz esu toji naujoji 
mamyte, kuria tai vaikelis Jė
zus atsiuntė. — Tarė moterisz-

pasilenkus prie Onytės 
pabueziavo ja. ‘

Onyte tvirtai apkabino mo- 
teriszkes kakla, apsipylė 
džiaugsmo aszarelėm is 
bucziuodama kalbėjo: “Mamy- jos sielos penu szioje aszaru 
te, geroji mamyte!

— Ei va dukrele! Asz tave
“Vaikelio Jėzaus prie

’ ’ — tarę moteriszke ir

11- 
Netoliese 
amžiaus 
art iuosi

Jau buvo bepra- 
pamaeziusi 111- 

mer<ry-

kur
— pa-

Vaikelis Jėzus”?

J e-

asz
esu 
dus

t 4

Prie

ke ir

><r

nuvesiu 
glaudu,

— atsake mote- 
rei-

kakla,
ir ja

bego. Sztai jau kuczios. Laikas 
labai gražus ir neszaltay —tar
tum nežiema butu...

Prieg"'landos vedėja prirengė 
visas savo auklėtinės prie isz- 
pažinties ir vakarop nuvede 
bažnyczion.
Onvte...

Kalėda ryta Onyte aprengta 
balta suknele, žaliu rutu vaini
ku ant galvos ir žvake rankoje, 
lydima viso pulko savo drau
giu iszkilmingai eina bažny
czion. Ji atrodė panaszi kara
laitei, su palydovėmis 
ežiai pasitikti savo 
nio...

Ir daugiau negu sužiedotini 
ji sutiko!...

“Berneliu ”
ina syki priėmė Gyvoji Dieva 
in savo skaisczia-an'geliszka sic 
la. Nicikus nesupras koki bega
lini džiaugsmu jaute Onyte sa
vo szirdeleje, kuomet in ja in- 

Kudi'kelis Jėzus,

vakarop
J u tarpe buvo ir

einan- 
sužiedoti“

misziose ji pir-

zenge gimęs
kuri Onyte taip labai mylėjo... 
Su savo tikrąją mamyte tega
lėdavo Ji tiktai lopszely pa
supti...

♦ * ♦

Nors Onytės mamyte numi
rė nors tėvelis ja visai 
szo, bet Onyte laiminga..; bega
lo laiminga!... Jos szirdelej ap
sigyveno tikrasis Globėjas, — 
jos Gerasis Jėzus, ‘kurs jai at
siuntė nauja mamyte. Jis liko

*

užmir-

pakalnėj, o amžiname gyveni
mo bus mylimiausiu sužiedoti- 
niu!....

■ «>»»i . Paruszaitįs. —Laivas

ali būti su- 
ruliuotojai 

Kiti darbinin- 
ruliuotoju pagalbininkai

f r D 
Paprastai,

kuriu

1922 metais

pagal atlikto darbo.
“ton-

darbininkai. Plieno ir

I

Yra trys 
ežiose pavidalu 

liejimas 
core making.

y

“core making.” 
svarbiausias dar-

su-

geri darbai liejiny- 
— darymas

(pattern-making) 
(molding) ir 
Liejiny ežio j
bas yra darymas pavidalo. Ma- 
szinu daliu pavidalai daryti 
isz medžio ir metalo, paprastai 
trijose ar dviejuose Stakiuose 
kurie kuomet susi vien ina,
daro viena modeli del maszi- 
nos dalies. Cleveland’e pavida
lo darytojai uždirba nuo 65 
centu iki $.125 in valanda. Vi
dutine alga yra $32.50 in san- 
vaite. Bet pradėtojo alga pri
guli nuo pradėtojo senumo ir 
p rasi lavinimo. Pat pradžioje 
jis gali uždirbti nuo 14 iki 30 
centu in valanda. Beveik visi 
darbdaviai ir pavidalo daryto
jai patars vaikui, kuris nori 
būti pavidalo darytoju, per 
dviejus metus lankyti augsz- 
tesne mokykla dar geriaus. 
Vaikas, kuris nori tapti pavi
dalo darytoju, pratlcda szapoj 
kaipo mokinys, ir turi dirbti 
nuo keturiu iki penkių metu 
tapti .patyrusiu

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
aut visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Roll Telefonas 1373-M

Parsamdo automobilius del 
veseliu. kriksztyniu ir

W. Szncidcris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

darbininku.

Putarnuujame simpatlszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynomš ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

♦ * »
Tam Szėnadori, 

Jiandasi žmonys dorų t
Bet ne visi, , . J

Randasi ir kiti. "^1

W

Bet ne visi,

pas ir fa'brikus kur plienas ir KaSlink progų, pavidalo dary- 
, geležis iszsidirba in invairius 

dagtus. Lieta geležis gali ke
liauti isz eksplioduojanczio pe- 
eziaus in liojinyczia, kur šu
tą rpintas ir formuotas in ma- 
szineriju dalis, automobiliu in- 
žinus, radiatorius, 
daugybes kitu daigtu.

L * 
r J !

Ypatingai viena mergica\ V
Kuri myli koki ten szpica, 

Terla savo pudravojag 
Naktimis baliavoja.

Priek tam jau ne jauna, 
Panaszi in Arkansu pelėda, 
Ant W. Centre badai gyvena, 

Tankiai paliemonai namo 
gabena.

Sporteliai pas jaja atsilanko, 
Diena ir nakti ton lauko, 
Badai ketina Kliuksus 

užsiimat, 
Ant menulio senmerge 

nusiunst.
Ei mergele, negerai darai, 
Kad neapsieina padoriai, 
Pastipsi kaip karve sena, 

Tada turėsim kita naujiena.
Visi nusidžiaugs, 

Duszo tavo szauks, 
Pagialbos nuo sporteliu, 

Apiplyszusiu poneliu, 
Kad iszgialbetu isz peklos, 

Tos vietos prakeiktos. 
Kita karta bus daugiau, 

Ba jau popiera pabaigiau.

i

> .

e! *J !

paežius ir
' .... ...... l ‘ t*

tojus gali būti virszininku pa
vidalu darymo szapos arba ga
li užsidėti savo ;bizni. Daugelis 
fabriku negamina savo pavida
lus bet pavgda ta'darba kitoms 
szapoms. Kukuojama, kad pa
vidalo ■dirbėjui reikalinga tu-

GRABORIUS MAHANOY CITY

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksi- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 

ręįjį nuo $2,000 iki $4,000, ausi,-1520 W. Centre 3_t. Mahanojr City, fa.

KVITU knygele Draugystėms del Įsa- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka* 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - -

VV. D. BOCZKAUSKAS * CO..
____ MAHANQX CITY. 

25c.
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uždarytas.

DiiuJajus.
Saules*’ ofisas šiądien

TEISYBES ISZ
MAHANOJAUS

žinutes atsako
i

— Kasyklos West End 
Coal Co., sustojo ant neapru- 
bežiuoto laiko. Madeira Hill 
Co., 'kasyklos sustojo dirbti 
Petnyežioje ir pradės dirbti 7 
Džiulajaus. Read ingo sustojo 
Subatoje ir nedirbs lyg Utar- 
ninko.

27 W.

į! i

['111

b

I

— Mikola Sanczys, 
Maplo uliczios likos sužeistas 
Park Place kasyklosia. Gydosi 
namie. Juozas Kazakeviczius 
likos sužeistas Primrose kasy- 
klosia.

(Už szitas 
tiktai musu -detektyvas kuris 
surinko jaises. Jaigu kam ne
patinka, tegul joszko užgana- 
dinimo o gaus ji pavidale len
tos su inkalta vine in gala.—R)

— Urszulo Blinienc barda
masi su savo vyru Antanu, isz- 
sinerino savo žioti. Keturi (lak
iniai negalėjo žiolies sutaisy
ti. Antanas dabar isz džiaugs
mo net knzoka szoka.

— Panedeli po piet Koide 
Smirdai!iene eidama A ulyczia 
taip buvo pailsus 
bonka kad
szono in szona. Taja diena la
bai jai svilino menulio spindu
liai.’

neszdama
net svyravo nuo

— Jurgis Viviczak, 35 me
tu, kuris likos uždarytas Potts* 
vilios kalėjimo už varyma 
automobiliaus
atome sau gyvasti per pasiko
rimu. Viviczak paėjo isz She
nadorio.

-

... '..

u z 
būdamas girtu,

SAULE
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Nep riklausomybes
S z vent e.

1776 m. Liepos 4 diena Kon
gresas priėmė Nepriklausomy
bes Pareiszkima ir 13 koloni
jų apsiliuosavo nuo Anglijos 
valdžios, ir nuo to laiko buvo 
liuosos ir nepriklausomos val
džios. Liepos 4 d. tad yra Ame
rikos tautos gimimo diena, ir 
visi Amerikos Valstybiniai 
rasztai vra užrekorduoti nuo 
Liepos 4 d. 1776 m. Suvienytu 

prezidentas pasi

lūs neatskiesto Amerikonizmo. 
Jie reiszkia mirti karaliszku- 
mui, privilegijiniai valdžiai, 
privilegijoms ingytoms isz 
priežasties gimtios ir garsiu 
praboeziu, ir tas tai principas 
kuris prigel'bejo Jungtinėms 
Valstybėms sutraukti milijo
nus žmonių isz visu Europos 
szaliu ir paversti juos in gerus 
Amerikonus. *

valdžiai 
ingy toms

Isz Lietuvos.

į; H

t i11
ii{

m

biznieriai nutarė 
laikvti uždarvtus sztorus Pa- • * 
nedelio diena laike 4tos Džiu-
lajans.

S-

— Readingo kasyklos ne
dirbs lyg Seredos ryto, kaipo ir 
New Bostono ir Moreos kasyk
los. Lehigh Valles kasyklos ne
dirbs tik Panedelyje.

— Petras Skripcris likos 
arcsztavotas už neužmokejima 
sztorninkui už maista. Mat<^ 
Petras vra bolszeviku ir teisi
nosi, kad sztorninkas turi dau
giau sztopo ne kaip jisai, ir ne
norėjo su juom pasidalyt.

Antanas Szukaitis, kaip 
musu detektyvas iszsznipinejo, 
pardavinėja daug Vilisnait au
tomobiliu. Vela užordino du 
karus bambiliu.

Nedėlios vakaru atsibu- 
bolszcvikiszka revoliucije,revolt ucije

I — Valdžios sudus Filadel
fijoj nubaudė sekanezius isz 
musu pavieto už perlaužyma 
prolfibicijos tiesu: F. Trinovs- 
kis $200; P. Sinkeviczius $50., 
isz Shenadorio; J. Did valas isz 
Tamakves ir Juozas Harvilla 
isz Mahanojaus po $10.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Pati F’rano Szalczio, 415 
W. Poplar uli., puldama iszsi- 
lanže koja. Daktaras apžiūrė
jęs žaiduli nusiuntė moteria in 
vietiniu ligonbuti.

vo 
kurioje likos apdraskytos dvi 
moterėlės. Perkunaitienc ir 
Žaibaitiene. Nesigailėjo kums- 
cziu viena kitai.

— Katre Munszainaitiene 
eidama namo nuo savo kūmu
tes Nedėlios vakara, taip buvo 
pripildyta ramybių, kad neba- 
gele inpuole in krikia anam ga
le miesto. Turėjo puikia mau
dykle. Kada palicije jaja isz- 
trauke su kriukiais, (ai iszro- 
de kaip velnio moeziute.

— Jeva Szpikietiene,
dama naminiu, prisiartino už 
daug prie pecziaus nusvilinda
ma (bet ka, tai musu detekty
vas užmiryzo paraszyt.) —Vėl, 
.Jeva dabar neszioje figo lapa.

— Blancze McLaytis, Lie
tuvaite, bet josios pravarde nc- 
iszrodo Lietuviszka, iszvažiavo 
su kokiu tai Italijonu Guiseppi 
Kakakaczio in Leiksaid. Kada 
atėjo namo,
kad Blancze neturėjo panezia- 
ku ir ko kito... Blancze aiszki- 
no, kad Guiseppi pasiėmė tuos 
dalykus pasisiūti sau naujau
sios mados kamzolia ant vasa
ros.

ver-

Vaši ty biu 
raškydamas ant kokio nors val
stybinio raszto, raszo “ 
raszybi 1924 metais po 
taus ir 150 metais 
klausomybcs. 
(delegatai in
Kongresu kuris susirinko Phi- 
ladclphijoj buvo valstybių, ku
rias jie representavo, instruk
tuoti kad jie balsuotu 

nepriklausomybes
reiszkima. Massachusetts, New 
Hampshire ir South Carolina 
jau buvo pirmiau insteige ne
priklausomas kol i on i nes 
džius. 1776 metais, Gegužes 15 
d. Kongresas priėmė rezoliuci
ja, patardamas 'kitoms koloni
joms taip-pat daryti, ir tokiu 
budu prakirstas kelias pragar
sėjusiai rezoliucijai 'kuria 
formuliavo Richard Henry Lee 
isz Virginijos:

“Kad szios Jungtines Kolo
nijos yra, ir teisėtai turi būti 
liuosos ir nepriklausomos vals
tybes; kad jos yra paliuosuo- 
tos nuo isztkkimybes Britani
jos Sostui, ir 'kad visi politinai 
rysziai tarp ju ir Didžiosios 
Britanijos Valstybes yra, ir tu
ri būti visiszkai panaikinami: 

Kad nuo szio laiko pridera 
imti pasekmingiausius žings
nius darant ryszius su sveti
moms szalims:

Kad Konfederacijos

pasini- 
Kris- 

po Nepri- 
1776 metais keli 
Kontinontalini

Amerikonus.
Czia, visi, kurie bego nuo po

litines ar sociales priespaudos, 
nuo nudėvėtu instaigu ir nebu
vimo atšaka nežili progų, rado 
tikra Teviszke, kuri jiems davė 
užtektinai lauko ju 
vystimui, ir dažnai apdovano
davo juos už ji\darba ir triūsa, 

kart didėjant gy- 
pasidare imigran-

talentu

mali
už for-

pn-

vai-

sn-

4

su

Isz-
Ri-

Nakalojus
58 motu,

Mount Carmel, Pa. — 
ėjas Subatoje in darbu, 
chards kasyklas, 
Novakovskis, 58 metu, lyg 
szioliai nesugryžo namo. Szei- 
įnyna jojo jesako kaipo ir poli
cijoj Lyg šiam raszymui jo ne
surado.

motina užtcmino

♦
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Humane Eire Co., laikys 
ateinanezia

nas eis 
inaszyios

Pottsville, Pa. — Salliniu
kas Boleslovas Trimbelis, 2ros t 
ir Minersville uli. pirko puiku 
Hupmobile automobiliu. Pana- 
szu automobiliu pirko ir Juo
zas Pacenta isz Port Carbon.

r

dideli karna volą
Subata, prie Court Square. Pel- 

ant pirkimo naujos 
in vieta sudaužytos 

kuri nusirito nuo kalno.
— Edvardai Pacentai, nuo 

So. Centre l’lyczios, iszkeliavo 
in Filadelfije naujam automo- 
biliuje, atlankyti seseria Fran- 
ciszka, kuri yra norse Szv. 
Agneszkos Ligon bu t e je.

— Dirlslama prie savo na- 
P-minio darbo, p. Agneszka 

Trimbeliene paslydo iszsisuk- 
dama sau koja kaipo ir sužeido 
sau szona. Gydosi namie.

- L-------—B".!  ..........

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
NEDELIOJ 11 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinaa apleis Mahanoy City, 9:50 
aubatos nakti 10 Liepos ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Neda
lias ryta 11 Liepos, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai Nedalios ryta 11 

I Liepos. Grižtant apleis Niagara 

Falls 3 vai popiet o iss Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten vetuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Renta of The Black Diamond

Grasė Bobheraite iszva- 
žiavo ant operacijos in Ashlan- 
do ligonbuti. Kada sugryžo na
mo neszesi ant ranku koki ten 
reksni, kuris kaimynams taja 
nakti nedavė pasilsiu.

— Musu Lietuviszki biznie
riai (didesne dalis) ne turi vi
sai jokio mauda 
kostumeriu, pasieigmeja su 
jais kaip su nelygiais sau. Juk 
musu biznieriams terla nesu- 
plisz jaigu “aeziu” ir “pra- 
sza u ’ ’ 
sakys. — Mandagumas nieko 
nekasztuoja o kostumeris toki 
biznierių suszelpineja.

— Detektyvas.
SENAS KAREIVIS SAKO 

KAD GERAS.
Mr. Emanuel Rex, senas ka

reivis isz Summit Hill, Pa. ra- 
szo jog jam pažinstami pata
rė vartoti Dr. White’s Blood ir 
Nerve Tonika ir aplaike gera 
pasekme, sako kad be jo negali 
apsieiti. Galite visur pirkti ar
ba pas First National Labora
tories, Lehighton, Pa.

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtino pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

gurno del savo 
pasielgi ne ja

biznieriams terla
“aeziu” ir “

tlel savo kostumeriu pa-

“Kad Konfederacijos plia- 
nas butu surengtas ir perduo
tas visoms 'kolonijoms ju* ap
svarstymui ir patvirtinimui.

Birželio 10 d. Thomas Jeffer
son, Benjamin Franklin, John 
Ajdams, Roger Sherman ir Ro
bert Livingston buvo iszrin'kti 
kaipo komitetas, 
muiluotu 
pareiszkima. 
pridavė pirma 
Birželio 28 d. 1776 metais, Lie
pos 4d. buvo priimta visu de
legatu nuo 12 kolonijų, 
Yorkas vėliau pradėjo 
balsavimo Liepos 9 d.

Sunku suprasti sziadien kiek 
drąsos buvo reikalaujama imti 
toki svarbu žingsni. Szalis tuo
met buvo maža ir -silpna, tetu
rėjo tik tris milijonus gyvento
ju ir szie trys milijonai turėjo 
apsiimti kovone su galinga 
szalimi. Apart to, didesne da
lis tu gyventoju paėjo isz An
glijos, ir nevienam isz ju rei
kėjo kovoti sunkiai su savim, 
kad pertraukus ryszius su gim
tine szalim ir stoti kovon priesz 
ja. Daugiausiai drąsos reikėjo 
tiems, kurie pasiraszo po nepri
klausomybes pareiszkimu, nes 
Anglija juos 
maisztini ūkais, 
muszti jai sugauti.

Besidžiaugiant

J

kuris sufor- 
nepri'klausoinybes 

Szis komitetas 
raportusavo

New 
savo

skaitė kaipo 
kurie butu už-

Amerikos 
tautos gimtine dauguma pa- 
mirszta, kad Nepriklausomy
bes Pareiszkima-s yra ne vien 
tik tautines svarbos ‘dokumen
tas, bet prokliamacija, kuri tu
rėjo daug intekmes viso pasau
lio vyst imi. Nuo dienos jos pri
ėmimo, atsiliuosuota nuo viso
kiu privilegijų, karaliszkumo 
ir aristokracijos. Visur sutvir
tino sielas visus tu žmonių, ku
rie kovojo už liuosybe, ir visur 
žmones kurie mokėjo skaityti, 
iszmoko naujus pareiksztus pa
grindus, kaip: “Mes laikome 
szias teisybes, aiszkiai mato
mas, kad visi žmones sutverti 
lygus kad jie inkvepti ju su
tvertojo su nekurioms neužlei- 
džiamoms teisėms; kad tarp ju 
yra gyvybe, liuosybe, ir laimes 
jeszkojimas, kad dasiekus sziu 
teisiu; valdžios yra tarp žmo
nių steigiamos, ir kurios gauna 
galybe nuo valdomu žmonių.”

Tie sakiniai turi visus gaiva-

i •

rimtas, kaip:

Szaliai kas 
ventojais, 
tams sunkiau siekti savo tiks
lo, bet galima sakyti, kad mili- 
jonanis isz ju pasiseko pasiekti 
tokias vietas Amerikos gyve
nime, kurios buvo visai nepri
einamos ju gimti nei szaly. Dėl
to Jungtines Valstybes neturi 
tokiu pasisžVentusiu 'piliecziu 
kaip svetimžemiai, ir dėlto Eli- . a « L/* . . • aropos raszytojai dažnai stebisi 
fa k t u, 
maiszyta rase 
sugyvena 
tauta.

sirenges pasauli apleisti ir am
žinai atsisveikint.” Szauksiesi 
senas teveli ir savo vaikeliu no
rėsi atsisveikint bet jau tavos 
jie nemylės ir negailės nes tu 
juos dabar skriaudi ir naikini 

I ju gyvenimą. Taigi tokiu tėvu

Paklausykite Mano 
Linksmo Apsakymo .4,

ISZ GERO GYVENIMO 
TĖVAS SAVO SUNUI 

DUOBE KASA.
Marijampolės aptfkr., Kros

nos vals., kaimo Naujavalakiu. 
— Jonas Surdokas gana tur
tingas ūkininkas .turintis 70 
margu žemes. Bet sulahkes ži
los senatvės ir nupuolęs nuo 
sveikatos sumano ūke pavest 
savo sunui, ta jis ir padare. 
Paveda savo ūke sunui, tada ji
sai pradėjo sau vest poniszka 
gyvenimą. Nerūpėjo jam jokia 
darbas nei jokia narnu apžiūra. 
.Jo visas darbas buvo tik nueit 
in bažnyczia ir parėjus paval
gyt. Maistu 
kad sūnūs lygi gyvas bus duo
tu jam, bet priek tam ir pini
gais užsirasze 10,000 litu kad 
jisai turėtu už ka saagora i isz- 
sigert o taipgi turėjo gera ape
titu sueiti su kokioms paleistu
vėms 
rims 'ir 
vot.

Taigi jis raszydanias sunui 
ūke uždėjo 36,000 litu skolos ir 
po apraszymui palaukes 2 me
nesiu pradėjo reikalauti kad 
sūnūs jam iszmoketu tokia su
ma pinigu. Tai czia reikia pa
manyt isz kur gali taip greitai 
tokia suma padaryt, tai ne Lie
tuvoj, Tai ka mielaszirdingas 
tėvelis sumano paduot sunu in 
teismą o paskui kaip 
kad sūnus jam iszmoketu užsi- 
rasziuse suma tai tada jis sū
naus turtą varo ant licitaeijos.

Parsivedė Valscziaus valdy
ba policija ir sukainavo visa 
turtą ir laike licitaeijos viską 
pardavė už puse kainos, visus 
gyvulius ir inrankius kurie rei
kalingi žemei diibti. Tai tokiu 
budu tėvas savo tikram šune
liui iszkase ant pirmo jo gyve
nimo tako gilia duobe, inpuo- 
lus labai yra sunku iszlipt. Tai
gi senieji tėveliai 
vaikelius iszauklejot ir sunkia 
naszta ant ju pecziu uždejote, 
pamanykit ko jus verti, ar jus 
turit szirdis ar jus turit pasiti
kėjimą kad pas tave, senas te
veli ateis tavo iszaukletas vai
kelis kada prisiartins tah mir
ties valanda. Ko tu dasiszauksi 
jaigu tavo tikras vaikas neeis 
prie tavęs o svetimas gal nei 
pažiūrėt nenorės. Verksi, senas 
teveli, skaudos tau sena szirdi, 
tada tu kalbėsi vienas sau ir 
graudinsiesi manydamas:

buvo užsiraszes

merginoms arba mote- 
gerokai suėjus paulo-

vaikai turi laukti kad jie grei- 
cziau nueit in kapus ir nusi- 
neszt nuo ju pecziu sunkia var
go naszta, nes jo pati nuo tos 
dienos kaip tik susivineziavo- 
jo tai paėmė neszti sunkia var
go naszta ant savo rnoteriszku 
pecziu o labai buvo padori 
žmona namu gyvenime ir vai
kelius visus iszauklejo labai 
maloniai. Bet nuo savo tiro- 
niszko vyro buvo tankiai sun
kiai sumuszta ir iszvyta isz na
mu o kai paaugo vaikeliai tai 
nei vienos dienos negalėjo būti 
namie. O nelaiminga moterėle 
ir dabar neturi vietos namuose.

Pasakysiu jum sziadien tik
ra istorija. Buvo tai.... kelioli
ka metu atgal, dar priesz kare.

Eidamas ulyczia vargingas 
vaikutis apdriskias ir murzi
nas, rado ant ulyczios špilkų- 
tia, paprasta maža, kasdieni- 
nia spilkutia. Pasilenkė, pake
le ir inkiszo in kalneliu savo 
suplyszusios jekutes.

Taji pasielgimą patemino 
kokis tai ponas, puikiai pasi
rodęs in kailinius, kas davė su
prast kad buvo isztikruju tur
tingas.

Ponas užtemimas vaiko pa
sielgimu pats sau kalbėjo:

— Tasai vaikas yra gero 
pasielgimo ir paezedus, ir bus 
geru žmogum. Paimsiu ji pas 
save.... isz jojo bus kada nau-

I dingas žmogus.
Ka nutarė, taip ir padare.
Priėmė vaika in savo dideli 

kupczisziku narna, iszmokino 
viso bizinio, ant gal padare ji 
savo pusininku ir padovanojo 
jam viena isz savo (lukteriu už 
paezia, 'kuria labai mylėjo o ir 
jiji ji mylėjo ir ant galo pasili
ko turtingu ir guodotu žmo
gum.

Metai praėjo.
Priesz prasidėjimu Kvietines 

kares, atlanko jisai savo sena 
mokytoju. Inejas in vidų kal
bėjo:

, nors 
vienok geriau 

kokia kita 
—E.L.l.B.

kad Amerikonai
» 

negun

ISZMINTINGAS RABINAS.

Pasakyk man guodotinas ra
bine, — užklausė tūlas Žyde
lis savo rubes — kas yra lai
mingesnis, ar tas kuris turi mi
lijoną ckderiu, ar tas kuris turi 
septynes (lukterės ?

— Tas kuris turi septynes 
duktė res.

— Kode! 1
— Ba tas, kuris turi mili

joną dolorįu, geidže turėti da 
daugiau, o tas, kuris turi sep
tynes (lukterės — daugiau jau 
ne nori. *

STANLEY SHEDL0CK 
JI GIRIA.

Stanley Shedlock isz

nuteis

kuric savo

Tam pa- 
bažnytkiemi v

Mr.
Summit Hill, Pa. sako kad tu
rėjo iszsinarines ir sužeista 
ranka bet niekas jam taip ne- 
pagialbejo kaip Dr. Whites Oil 
of Youth linimentas kuris su
teikia jam 
ma.” Ta
pirkti aptiekose, sztoruose ar- 
ba nuo First National Labora
tories, Lehighton, Pa.

greita palengvini- 
linimenta galima

KU 
asz padariau, ko asz sulaukiau 

, o kas ma
cros giminys-

klaida padaręs esiu 
no iszvedė isz to g 
tos kelio, kas mane atskyrė nuo 
mano vaikeliu kol gi jie pas

1 mane neateina nes asz esiu pa-

NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI.

Marijampolės Apskr., Kros
nos Vals., Kaime Ulcndru pi- 
liecziui Andriui Gleifarszai at
sitiko didele nelaime pjaunant 
arkline maszina akseli nupjo
vė ligi alkūnei ranka. Tam pa
ežiam valscziui kaime Pedisz- 
kiu piliecziui Paužai irgi tokia 
maszina nupjovė rankos pirsz- 
tus. To paties valscziaus kaimo 
Ramanavo, Vincui Aleksandra- 
vieziui nukirto kojas manie
žą us volas pagavo, 
ežiam valscziui
Szesztoku pilietis Czesna turė
jo aparatu rodymui krutamujn 
paveikslu bet nelaimei atsiti
kus sprogo karbito lempa ir 
iszdegino viena aki visai o kita 
dar mano iszgydis. Taip pat to 
paties valscziaus pilietis Juo
zas Surdokas Turiszkiu kaimo, 
norėdamas akmeni susprog- 
dint, iszkale akmeniu skyle ir 
pripylęs ten sprogdinamos me
džiagos mane uždegt, bet varg- 
szui nelaimei atsitikus, nespė
jo atsitraukt ir sprogo akmuo 
ir sunkiai sužeidė abidvi ran
kas ir akis 'bet gal pasveiks.

Sztai Lietuvos piliecziai ne
turėdami isz ko gyventi, grie
bėsi prie visokiu priemonių, už 
tai ir tiek daug visokiu nelai
miu atsitinka. Szie visi sužeis- 

gydomi Marijampolės aps. 
ligoninėje.

Už 115 litu atėmė žmogui gy- 
važiuojant pacztoriui 

Szesztoku ant Lazdijų vežant 
paczto siuntinius pasiprasze 
kokis tai žmogelis pavežyt ka 
pacztorius 'blogo nemanydamas 
liepe sėst vežiman, pavažiavus 
pora kilometru davažiavo Ba- 
ravos balas. Sėdintis už pecziu 
pacztoriui paleido szuvi isz re
volverio ir užszove ligi sinert, 
bet netikėdamas kad jis nuszo- 
ve tai da ir su peiliu perpjovė 
gerkle. Iszdraskes visa paczto 
siuntini, rado 115 litu ir iszsi- 
kinkes viena arkli mane pa
bėgt, bet tuom kart pabėgo o 
dabar piktadaris sugautas ir 
eina tardymas.

tieji

vast i

— Esiu tavo mokiniu 
jaunu dienu ir nekarta 
iszperei gerai kaili už padary
tas klastas.

Atsiminė sau senukas savo 
mokini; sunu vargingos nasz- 
les, pas kuria tankei atsilan
kydavo badinis svec7x\s. Vai
kas buvo labai klastingas ir 
už tai nekarta jam karsztai su
pliekė sedynia.

Kada atsi sveikino jo, inteike 
senukui 5,000 markiu su pra- 
szimu idant priimti tai kaipo 
dovana.

— Kuom užsitarnavau ant 
tokio gilukio nuo tavos sunau, 
juk nieko gero tau nepadariau, 
tiktai tankei pliekdavau kaili.

— Taip, taip, tai teisybe. 
Savo gilukiui esmių dėkingas 
tau ir suradimą tosios spilku- 
tes... kuria taja diena norėjau 
ponui profesoriui .padėti ant 
krėslo idant ant josios atsisės
tum. Norėjau tau tokiu budu 
atkcrszyt už blynus,
man iszkepiai ant sėdynės la
ja diena. —F.

ISZ
man

kokius

Amerikos Lietuviu Diena — 
Lietuviu Vienybes Diena. Tė
vynės meile mus szaukia Vie
nybėm

Reading 
. 11 nes ,

t

>
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KAS PERKA BUCKEYE?
Tukstancziai žmonių perka Buckeye nes žino kad 
yra atsakaneziai padarytas per iszdirbėjus kurie 
yra tame biznyje per suv irsz penkisdeszimts metus.

Tas reiszkia kad gaunate savo pinigo vertes — 
tas yra vienas dalykas. Ir jie žino kad perka gva- 
rantyta daigta — kuris užganėdino tukstanezius 
naudotojus. .
THE BURGER BROS. £&

CINCINNATI, OHIO.
In the Malt and Hops Business Since 1&14-

CV7

PAJESZKOJIMAI.

Paieszkau savo pusbroli .Jo
ną Nausieda, paeinanti isz 
Milgazu Kaimo, Gaures .Para. 
Jeigu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt.

Ant. Mockaitis,
507 Summer St., 

Collinsville, 111.

$4.00 
IN 

NEW YORK A
NEDELIOJ 11 LIEPOS

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia trelnas Sobatoa nakti.
. 12:01 
. 12:10

lt.)

.. . 12:47
. . 12:55
.. 12:35
.. . 1:16

priesz 
gyvenęs Bangor,

fija,

Shamokin .............
Mt. Carmel.............
Ashland.................
Girardville.............
Shenandoah ...........
Mahanoy City ....
Tamaqua............................ 1:46
New York (Liberty St.) .. 6:36 
New York (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New York* 
nuo W. 23rd St. 
nuo Liberty St. 
(Standard Time).

6:47 vakare, 
7:00 vakare

ė1. Mingilas, Juozas, 
poru metu 
Me.

2. Surviliene-Minderiene, Zo- 
buk tūla laika gyvenusi

New Yorfko mieste.
3. Narpolis ,Jonas, 

apie Nw Yoitk ’a.
4. Jankūnas, Jonas, atvykęs 

Amerikon 1907 metais ir gy
venęs apie Nw Yorka ir Bosto
ną.

Jeszkomieji arba kas apie 
juos žinantis praszoma atsi
liepti sziuo antraszu:

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, 
New York, N. Y.

gyvenęsr>v
Ekakurcljos su Palydovu 

$47.05
In Bostoną, Mass.

8 July, 5 ir 26 Augusto 
Keturiu dienu ekskurcija. Visi 
ekspensai priskaitant.jApie dau- 
diaugs informacijos raszykite 
pas G. O. Roper, D. P. A. Wil
liamsport, Pa. d
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ni




