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ISZ AMERIKOS••

40 DARBININKAI 
UŽGRIAUTI

BADAI VISI PRAŽUVO, NES 
PO UŽGRIOVIMUI 

VANDUO UŽLIEJO 
KASYKLAS.

Ishpening, Mich. — Vela bai
si nelaime atsitiko kurioje žu
vo nuo 40 lyg G0 darbininku 
per užgriuvima kasyklų geleži
nes rudos Barnes-IIccher, 

mvles
rudos

North Lake, asztuones 
nuo czionais.

Plotis žemes kuri ingrinvo in 
kasyklas buvo 200 pėdu plo- 
czio o 300 ilgio, kuri užgriovė 
visa ta dali kasyklų kurioje ne
laimingi dirbo. Negana to, van
duo užliejo kasyklas ir negali
ma buvo jokiu bndu gelbėti ne
laimingus.

Barnes kasyklos priguli prie 
Clevehind-(’lift’s Iron Mining 
Co.

GERAS BUDAS 
ATSIKRATYMO NUO

SAVO PRIESZO.
Allentown, Pa. — J. H. 

Knapp, jaunas vyrukas padegė 
narna savo mylemos, idant to
kiu bndu atsikratyt nuo savo >■ 
prieszo idant daugiau nesilan
kytu pas jojo mylema. Dabar 
palicije jojo jeszko, bet jisai 
dingo nežino kur.

Pana Hazel Moldenbnnrer, 
tame laike meilinosi su Maksu 
Norman, kad tame užskambino 
varpelis ir duryse pasirodė jo
sios pirmutinis mylemaspirmu t inis 
Knapp, kuris dirstelėjo ant sa
vo prieszo ir mylemos kad 
jiems net szinrpuliai perbėgo 
per peezius. Knapp tuojaus at
sisveikino ir iszejo. Už valan
dėles davėsi jaust durnai isz 
kuknios kuri buvo apimta 
liepsnom. Mylema porele iszbe- 
go laukan isz baimes o ugnago- 
siai po trumpai valandeliai už
gesino liepnna.

GERA DUKRELE 
ISZGELBEJO TĘVA 

NUO KALĖJIMO.
Scranton, Pa. — Jonas Že- 

brovskis, aplaikydamas vi roką 
nuo sudžiaus Johnson’o, kuris 
jam davė 30 dienu in kalėjime 
už laužymą prohibicijos tiesas, 
net apsiaszaravo, kada jo duk
rele 15 metu Lottie, atsiliepė 
sziais žodžiais in sudže: 
lankau jau treczus 
High School ir jaign mano tė
vas bus uždarytas kalėjime, 
tai mano szirdis to neiszkentes 

ant viso 
draugiu.

paleisk 
Mergaite kalbėjo 

aszaromis. 
susimylėjo

prieszo

“Asz
metus in

ir busiu paniekinta 
gyvasezio nuo mano 
Susimilk sūdžiau ir 
ji namo.” 
tuosius žodžius su
Sudže Johnson’as 
ant mergaites ir paleido tęva 

drauge su dukrele, o 
draugai tėvo pasirūpino 350 
dolerius užmokėti hausmia ir 
viskas pasibaigė pasekmingai.

GRIOZIUS SU SAVO 
DRAUGU TURES 

MIRTI.
Chicago. — Banditui J. Gri

ežiąs, 21 metu ir T. McAVane, 
19 metu, kurie prisipažino prie 
nužudinimo dvieju vyru ir 
merginos, likos apsodinti ant 
pakorimo per audžia Miller. 
Egzekucije atsi'bus 31 diena

namo

Gruodžio. Žudinsta buvo baisi 
ir papildyta be jokios priežas
ties, todėl norints abudu prisi
pažino prie kaltes melsdami au
gi mylėjimo, bet sudže nemate 
jokios priežasties idant abiemp 
pepadovanoti už tai virvutes.
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Vaiskas Apsaugos Paczta Nuo Banditu

Isz priežasties tankiu apipleszinm paežio, valdže paženklino vaisku idant apsaugo- 
, laivu ir 

kurie užpultu ant pacztu.
tu paczta didesnuosia miestuos ia nuo banditu. Vaiskas randasi ant trukiu, Iroku, 
g<‘ležinkeliu, su paliepimu “szaut ant smert” visus banditus I

DARE KAIP
SENESNI DARO

VAIKAI PASIĖMĖ BONKA 
SU MUNSZAINE, GERE 
SVEIKINDAMI VIENAS 

IN KITA PAKOL 
NEAPSIRGO. t

tok iampatieka ’ ’ 
nežinodama kas

Jersey Cit>r, N. J. — Locija 
Gazdzis, kin i turi maža sztore- 
li, likos aresztavota už laužy
mą prohibicijos tiesu ir prie
žastį pasigėrimo dvieju mažu 
vaiku, josios sūnelio Juozuko, 
G metu ir jojo draugo Viaduko 
Milcvicziu, 4 metu, kurio likos 
surasti be žado užpakalyje na
mo. Milevicziuko motina sura
dus savo “ 
padėjimo ir
jam atsitiko, paszauke ambu- 
lansa. Daktaras tuojaus paži
no kas atsitiko su vaiku ir pa
szauke palicije. Nuo vaiko da
žinojo buk Gazdzis panasziai 
apsirgo ir surado ji gulinti lo
voje. Vaikai surado kuknioje 
bonka munszaines kuria moti
na iszvire nuėjo in užpakali na
mo ir ten sveikindami viens ki
ta, kaip tai daro senesni žmo- 
nys, isztusztino visa bonka. 
Vaikai pavojingai serga ir ma
ža yra viltis idant iszgytu.

NUĖJO ANT LAIDOTUVIŲ 
DRAUGO, PATS MIRĖ. '
Philadelphia, Pa. — Isz di

delio susigraudinimo kad jojo 
draugas Juozas Koczuka, 110 
Carpenter ulyczios, mirė ir tą
ją diena ji laidojo, buvo prie
žastį e staigios mirties Ant Ano 
Raczubinskio, 54 metu, gyve- 
nanezio ant 114 Carpenter uli. 
Kada kunigas atėjo in narna ir 
laike apeigas ant velionio, An
tanas staigai atsikėlė nuo krės
lo ir sukrito ant grindų. Dak
tarai nutarė kad mirė nuo 
szirdies ligos isz didelio susi
graudinimo.

įniro

/
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szaut ant sniert

MILIJONIERKA
FABRIKE

BUCZKIAI NUĖJO
ANT NIEK

FABRIKEDIRBA FABRIKE SAVO 
TĖVO KAIP IR KITOS 

MERGAITES, UŽ 30 
CENTU ANT 

VALANDOS.

Caftldon, N. J. — Elenora Du
rance, patogi 18 metu dukrele 
daktaro Jono T. Durance, tur
tingo fabrikanto sriubų Camp
bell Soup Co., dirba fabrike sa
vo tėvo, skuta bulves del tosios 
garsingos “zupes” i r .gauna už 
tai po 30 centu ant vajandos.

Mergaite nesenai sugryžo isz 
Paryžiaus, kur praleido du me
tus universitete Sorbotis, už
baigdama pasekmingai moks
lus.

Ant užklausvmu del ko tai e
daro atsako: “
liu dirbti! Juk tai mano biznis 
ir niekas man neuždraus.” 
vas isz savo dukreles pasielgi
mo yra labai užganadintas kad 

darbo. Bet mums 
kam po nogiu

Kodėl asz nega-

Te-

ėmėsi prie
labai stebėtina
da tarėjo užbaigti universitetą 
net Paryžiuje? .Juk ant skuti- 
moJmlviu nereike jokio diplo-

j

niy-

e r

szmugleriavimu 
gerymii su pagialba 

nuo kada likos pa-

Isz Visu Szaliu
BAISUS

KANKINIMAS
RUMUNIJOS KALĖJIMUO
SE ŽANDARAI NAUDOJA 
ŽNYPLES, INKAITINTA 
GELEŽI IR VERŽTUVES.

Moskva. — Vienas Boris Ste
panov, buvęs darbininku uni
jos sekretorius Kiszineve, Ru
munijos vyriausybes aresztuo
tas ir dabar laikomas kalėji
me, slaptu keliu pranesza apie 
(ai, kaip politiniai kaliniai kan 
kinami Rumunijos kalėjimuo
se. Stepanov apie-save raszo:

“Kai tik mano atgabeno in 
kalėjimu, žandarai tuojau nu
vilko nuo manes rublis. Prasi
dėjo kvotimas, tuo tarpu kai 
du žandarai laike mano kaklu 
suspaudė didėlėmis geležinė
mis žnyplėmis. Paskui jie mu- 
sze mane guminėmis lazdomis 
kol asz netekau sąmones.

“Kai trims valandoms pra
slinkus asz vėl atidariau akis, 
jie pa reikalavo isz manos mano 
draugu adresu; man atsisakius 
duot i,
lazdomis
Paskui jie mano rankas suver
žė geležinėmis grandimis ir de
gino inkaitinta geležim, paga
liau taip szriubais ome veržti, 
kad asz vėl nualpau. Mane in- 
luete in .tamsu kalėjimo urvą 
iki rytojaus ryto.”

Stepanovo ir kitu aresztuo- 
tu politiniu teismas prasidės 
Buchareste szia sanvaite.

$3,300 UŽMOKĖTI GASPA- 
DINIAI PER BURDINGIE- 

RIU UŽi BUCZKIUS 
NUSZVILPE 

ANT NIEK.

Juozas 
Ncmczikas,, 58 metu, ir jojo 
pati Kazimiera, G0 metu, gyve
no per 35 
meileje,
ant burdo (hto Pronferta, 44 

gaspadinele priėmė 
sunu’’, bet gaspadine- 

my Įėjo si

muszimas guminėmis 
prasidėjo isz naujo.

Milwaukee, Mis. — 
,, 58 metu

metus sutikime ir 
pakol vėluos atneszevėluos

metu, kuri 
kaipo 
le su

“sunu ” 
burdingierium

daugiau ne kaip mylėtųsi moti
na su sumini, nes Otto eidamas 
ir pareidamas isz darbo nuola
tos bueziavo savo gaspadinele. 
'Pas nelabai patiko vyrui, bet 
jojo protestai nuėjo ant nieko 
ir ant galo pats turėjo iszeiti 
ant burdo pas svetimus, o ge
riausia kambarį jojo name už
ėmė burdingierius prie savo 
gas pa d i neles.

Ncmczikas užvede teismą ant 
persiskyrimo kuri 
Prenfertas aiszkino buk inmo- 
kejo ant gaspadines namo 3,300 
doleriu, nes tiek turėjo skolos 
o gaspadine ji už tai ’bueziavo, 
kad jai padare tokia gerade- 
jysta. Sudas pripažino pinigus 
nuskriaustam vyrui kaipo at
lyginimą už buczkiiis, paliepė 
bnrdingieriui nesztis po vel
niu isz namo ir pasiimti su sa
vim sena mylema, bet burdin
gierius iszsižadcjo visko ir isz- 
dume isz miesto nežino in kur.

r I

ir gavo.r>

Paskutines Žinutes.

Po
gyventojai

DAUG VILKU PRIVISO 
ARMĖNIJOJ.

Lėnikan, Annenije. 
drebėjimu žemes,
per septynes dienas buvo kaip 
apsvaiginti, kentėdami baisiau 
šia kanezia, 
žemes sulygino su žeme dauge
li vietų. Pagal paskutini ap
skaitymu, tai žuvo lenais apie 
du tukstaneziai žmonių.

Ilgos glitos žmonių eina isz 
vietos in vieta jeszkodami sau 
nauju gyveniniu ir szmotelio 

Priek tam prisidėjo
prie tujų vargszu bedu, 
gas ir szalcziai, o isza'lkia vil
kai apleidneja kalnus ir girias 
užklupdami ne tik ant gyvuliu 
bet ir žmonių. Isz daugelio vie
tų isztriszka isz žemes karsztas 
vanduo su siera.

nes drebėjimas

duonos.
snie

i

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE 
ISZEINĄ KAS JJTARN1NKA IR PETNYCZIA.
į Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00. k

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.
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Lal.zkos ir Pinigu, visada siuskite tik ant szio adreso’!
W. D. BOCZKAUSKAS -CO„
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ISZNAUDOJA SVE
TIMUS VYRUS ISZ LIETUVOS ■■

APKALTINAMOTERES
SVETIMUS VYRUS UŽ 

GIMDYMĄ VAIKU, 
ISZNAUDODAMOS 
ISZ JU PINIGUS.

Pasinaudodamos 
Rusijos instatymais 

skai- 
sa u

Moskva.
naujais 
apie ženyba, gana žymus 
ežius moterelhi susikūrė 
pelninga bizni, isznaudotlamos
vyrus. Rusijoje tėvas vaiko, ne 
žiūrint ar jis vedes su motina, 
ar ne, turi mokėti treczia dali 
savo algos to vaiko užlaiky
mui. Todėl moteris, kuri nori 
lengvai be darbo gyventi, turi 
susirasti t i keletą “tėvu“ ir 
juos melžti.
kad yra moterų, kurios turi po 

szeszis vaikus, 
, kurie

4 i

“tėvu 
Izviestia

vis 
turi 

al-

penkis ar 
nuo kitingn vyro 
dirbti ir mokėti trecz-dali 
gos užlaikymui.

Ana diena
gy va-naszliu," pate ko Teis

man už suktumą. Tula Mare 
Sukomlina buvo žmona netur
tingo darbininko. Pajutus, kad 
neužilgo ja atlankys garnys, 
ji kumueziu inkalbetri, 
sprendė 
gesnio“ 
Gavus dvi
niūkęs, jip risi kabino prie kai
myno piiklio, prižadėdama kn

4 4
viena isz tokiu 

pateko teis
Tula

pasijeszkot 
tėvo, negu 

kūmutes

nu- 
turtin- 

t ikrą si s. 
už lindi-

4 4

mutems po szimta rubliu, 
“patarnavima.“

v n z
Pirklys Vo- 

rovskis, vienok, pasirodo kie
tas kaip titnagas ir vietoj pri
sipažinti tėvu ir mokėti pint

ojo ingu vaiko užlaikymui, 
kalėjimu. Po keliu menesiu kū
mutes, negaudamos 
pradėjo liežuviauti ir iszmeti- 
net Marei. Dalyka dažinojo po
licija, o vėliau ir teismas. Vo- 
rovskis tapo paleistas, o visos 
trys moterėles gavo po du me
tu kalėjimo.

Bet “
tokiir'“gyvanaszliu” pilna Ku
rija.

pinigu,

Izviestia” sako, kad

100 METU KUNIGAS, ISZ- 
TARNAVO 75 METUS.

Malines, Belgije. — Kuni
gas Jean Lamai, seniauses Ka- 
talikiszkas kunigas Belgijoj, 
sziomis dienomis apvaikszti- 
nejo savo szimta metines su
kaktuves gimimo, katedroje 
Malines. Valdže ji apdovanojo 
auksiniu medaliu iszsodytu 
su szimtu deimantu už jo il
ga tarnysta 75 metu del bažny- 
czios.

LENKIJA BIJOSI KAD SU
TARTIS NEPRAŽUDYTU

JOS NEPRIKLAUSO
MYBES.

Vilnius. — Vietos Lenku 
spaudos i n t užimąs del pasira- 
szymo Lietnvos-S.S.S.R. su
tarties, kaip matyti isz pasku
tiniu jos numeriu, pranesza net 
Varszuvos laikraszczius..

Slowo’’
pirsztus žiūrėta in ta Lenkijos 
nepriklausomybei pavoju, kuri 
sudarąs “Kauno Lietuvos egis-

‘ ‘ Nepasi naudojom ’ ’
- atvirai paroiszkia

I

1 i

l 4 gailisi, kad pro

? J

Gudu 
Klaipė-

supykęs 
Gal imuos ateit v

1 J

t avimas, 
progom i 
monarchist n organas — kurios 
buvo, kad musu santvkiai su 
Kauno nyksztnkn paaiszkotu. 
Tokios progos buvo 1920 m. 
(supr. eligowskio smurtas) ir 
1923 m., provokaciniu 
užėmus Lietuviams 
da.”

“Kurjer AVilenski 
pranszauja: “
Europos susirėmimuos su Bol- 
szevikija Lietuva turi stoti 
pakuiiniosios pusėn. Jei nuga
lės Europa — noko isz jos sva
jonių apie Vilnių, pastarosios 
nugalėjimo atveju žus drauge 
su visomis Pabalti jos valstybė
mis.’’

TRAUKINIU NELAIME.
(“V-bes“

Vile isz i s

kor.) Rokiszkio 
stotyje Spalio 14 d. ryte G vai. 
susidarė keleivinis traukinis 
su manevruoja nežili garvežiu. 
Yra keletas užmusztn ir sun
kiai sužeistu.

KAUNO MIESTAS 
SUBANKRUTINES.

Paskutiniame Kauno miesto 
valdybos posėdy, burmistras 

paskelbė nemalonu
fakta, kad miestas iki pabaigos 
sziu metu da-sivarys iki 400,000 
litu defecito. Tad norima pa
kelti mokesnis nuo nuosavybių. 
Esiv, Sziauliu miestas tiek isz- 
renka isz savininku kiek Kau
nas. Tas rodo, kad Kaune savi
ninkai perlengvai atleidžiami.

VILKU MEDŽIOKLE.
Anykszcziai. (“V”

Rugsėjo 12 diena Romaldavos 
miszknose, Dabeikiu valscziiije 
invvko vilku medžiokle. In 
medžiokle suvažiavo 
medžiotoju ir susirinko
120 varikli. Medžiokle pasiseko 
neblogai, — n u szaut a trys vil
kai, bet del szlapumo dar dau
giau liko. Apylinkes 
jai labai džiaugiasi,

kor.) —

apie GO
apie
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PASNINKAVO 76
DIENAS, SZIADIEN 

YRA SVEIKESNIS.
I F

Cincinnati, Ohio. — Dakta
ras J. P. Gepert, 78 metu, ku
ris gydė žmonis czionais puse 
szimto metu, ana diena užbai
gė savo ilga pasninką per 7G 
dienas idant sumažini savo rie
buma. In taji laika neteko 38 
svarus nes pirma sverdavo 178 
svarus. Per taji itga pasninką 
gerdavo tiktai lemonada ir tris 
stiklus pieno per diena. ?

Ji I

TURTINGAS BUTLEGERIS 
IN PENKIS METUS LAIKO 

DASIDIRBO PENKIS 
MILIJONUS DOLERIU.
Chicago. — Krank G. Park- 
, pagal valdžios prohibicijos

agentu tyrinėjimą, ’dasidirbo 
daugiau kaip penkis milijonus 
doleriu in laika penkių metu 
užsiimdamas 
visokiu
eroplano, 
liuosuotas isz kalėjimo Joliet 
penki metai adgal in kuri ga
vosi su penkiais draugais už 
butlegoriavima.

Nosenei agentai vela užklupo 
ant jojo namo, kur surado vi
sokiu gėrynių — 5,000 galonu 
alaus, samogonka's ir kitokias 
prietaisas ant varymo spirito,

o

If Bellport, L. I. — Dr. Si
las Corwith kuris jau susilanko 
G6 metus, ana diena apsipaezia- 
vo su 18 metu senumo Viola 
Alter, kuri yra užganadinta isz 
savo vyruko.

DAUG NAMU UŽLIETA 
BELGIJOJ.

Bruksela, Belgija. —Per isz- 
siliejima upes Meuse, likos už
lietos aplinkines Meuse, Som
bre ir Orthe. Vanduo pakilo 
net dovy nes pėdas in viena die
na ir vis kyla daugiau. 1 
nys turėjo bėgti isz namu 
vanduo pasiekė net lyg antru 
laipsniu. Kiti negalėjo apleisti 
gyvenimus in laika, todėl turė
jo būti iszgelbetais per karei-

Vanduo užliejo daug 
fabriku ir padare milžiniszkas 
bledcs ūkininkams.

vius.

stiklus pieno per diena.

Žmo
nes

kurios buvo vertos szimta 
tukstaneziu doleriu.

Sziadien Parkeris 
tingiausiu szmugleriu 
'turėjo net penkis slaptus bra
vorus po visas dalis Illinojaus 
valstijoj.

yra*t u r-
kuris

11 Shamokin, Pa. — Nuo 5 
Augusto niekas nežinojo kur 
dingo 10 metu Leonas Lauer, 
bet ji surado ana diepa už
griauta pieskose arti namo kur 
bovinosi.

Wil-
ginies 8 Sausio

DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

11 Philadelphia. — 3 kali
niai ir vienas sargas likos už- 
muszti o trys kiti sužeisti szau- 
dymo kalėjimo Tombs, kada 
trys kaliniai norėjo gautis ant 
liuosyboH. Dažiurotojas kalėji
mo likos pataikintas arti szir- 
dies ir badai mirs.

IRLANDAS MIRĖ TURĖDA
MAS 125 METUS.

Belfast, Irlandije. 
liam Smith,
1801, būdamas seniausiu Airi- 
sziu, mirė czionais ana diena 
turėdamas 125 metus, 
Bromara, paviete Down, Trlan- 
dijoj in laika vienos sanvaitos 
neteko trijų ypatų kurios tu
rėjo suvirszum szimta metu, 
o tais buvo Pierce Grace, 102 
m.,
John Tiernėv 100 metu.

mieste

John Rogers 102 m. ir

KŪDIKIS GRIUVESIUOSIA 
PER DVI DIENAS.

Leninkona, Armėnija. —Va
lytojai griuvėsiu po drebėjimu 
žemes, nuimdami akmenis nuo 
sugriuvusio namo, iszgirdo 
kliksma kūdikio skiepe. Ėmė
si karszcziau pr ie darbo ir po 
keliu valandų surado tarp 
gruvesiu keturiu menesiu senu
mo gyva kūdiki. Draugove sie- 
rateliu pasiėmė kūdiki pas sa
ve.

Drebėjimai žemes Armėnijoj akmens tabako gailiu 
duodasi girdėt konia kožna 
diena.

namo,

Valdžia Reikalauja
Medikaliszko Artisto.
Suv. Valstybių Vieszos Svei

katos Tarnyste reikalauja me
dikaliszko artisto užimti liue
są vieta Hygienic Laboratori
joj, Washingtone. Aplikacijos 
turi būti pasiustos in United 
States Civil Service Com- 
misiainn AVnehinoUon D C! HA

arkliu
gv-

i

gvvento- 
kad pra- 

vaike žvėris, nes juos vilkai la
bai skriaudė. Pastaruoju laiku 
sudraskė keletą aviu,
kumeliuku, galviju ir kitu 
vuliu.

DAUG NAMINIO ALAUS.
Paskutiniu laiku invairiose 

vietose vis daugiau atsiranda 
žmonių, kurie vereziasi nami
nio alaus gaminimu ir parda
vinėjimu.
stengdamiesi isz savo

r>.

alu-dariai 
biznio 

daugiau pelno gauti, alų daro 
skysta, silpna, bet kad atrody
tu stipresnis inmaiszo muilinio 

ir kito.
Namnio alaus gaminimas pas 
mus nėra draudžiamas.

vėliaus Spalio 12 d. Egzaminu 
nereikia imti bet aplikantni 
privalo pasiusti pavyzdžiui sa
vo darbus su aplikacija. Alga 
yra $2,000 in metus. Darbo už
duotys yra reprodukuoti, spal
vose, normaliszkus ir patolo- 
giszkus, makroskopiszkus ir 
mikroskopiszkus gyvuliu sudė
jimus, ir atlikti kitus lengvus 
darbus, kaip tai iszspandžiant 
literas ir gaminant piesziniUs 
,lrJ Y r i a r* n #11»
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SAULE

ADRESAI LIETUV1SZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

F

I
f

Lithuanian Legation, 
2622 lfl-th Street, N. W 

Washington, D. C.
•»

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

h Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Isz Rugby Anglijos radio 
stoties Anglas Dr. Hobinison 
pasiuntė telegrama in Marša, 
pasinaudodamas 20,000 metru 
ilgio banga. Radio kompanijos 
telegrama priėmė, bet atsisakė 
garantuoti pristatymu. Valdi- 
nirikas prie to pareisžke:

Mes priimsime telegramas ir
del menulio, jei tik kas užmo
ka. ” 
daktaro po.'35 centus už žodi, 
nors reikia siusti tuos žodžius 
42 milionu myliu.

Reporteriu 
daktaras 

dvasiszkai

i *

I

I

I!

I

i

Kas Girdėt
Kompanija paėmė isz

STEIRNU SKAUSMAI IR 
SILPNUMAI 

PRASZALINAMI.
GREITAI

Didelis Red Gross Kidney 
Plaster‘is su raudona flanele 

užpakaly veikia tarsi 
magiszku budu.

Kokiais liežuviais kalba žmo
nes Detroite? Detroitas yra 
tikras Babelonu Boksztas, nes 
tame mieste gyventojai kalba 
32 invairiomis kalbomis, nes 
tiek kalbose gyventojai skaito 
knygas ir laikraszczius nepri- 
Jkaitant Angliszkos kalbos, to
sios kalbos yra: Lenkiszka, Vo- 
kiszka, Francuziszka, Itnlisz- 
ka, Lietuviszka,
Rusiszka ir Žvdisrika. ? 
czionais Ksperantiszkos ir Ara- 
biszkos kalbos.

t’krajinska, 
stokasy

Tula turtinga szeimyna Ang
lijoj, nutarė priimti ant augi
nimo szeszis vaikus visokiu 
tautu, amžiai juju yra nuo vie
no lyg szesziu melu irtomis 
dienomis atvažiavo pas juos 
tieji vaikai isz Francijos, Itali
jos, Iszpanijos, Lenkijos, Szve- 
dijos ir Anglijos. Visi aplaikys 
vienoki iszauklejima, po tam 
priims pravarde savo globėja.

Chicago miestas likos apim
tas per inspetojus ateities viso
kio sztamo, raganiai, užžadėto
jai ir kitokį apgavikai, kurie 
pasinaudoja isz tamsumo ir 
lengvatikiu žmonių.

Likos apskaityta kad visam 
mieste randasi apie 2,(MM) buri- 
ku, kuriu ineiga daeina ant 20,- 
(MM) doleriu kas diena o suvir- 
szum septyni milijonai doleriu 
kas metas. Daugiau kaip 150,- 
(MM) žmonių, ne tik praszezioke- 
liu bet ir turtingu atsilanko 
pas tuosius inspetojus ateities, 
už ka užmoka nuo 50 centu lyg 
1(M) -doleriu.

Naujas 
Mussolino

užsikeisejimas 
irv vi

ant 
dies Italijoj, 

primena mums kad Suv. Vals
tijų prezidentas McKinley li
kos nužudytas pamisziu budu 
per lenką (’zolgosza. Jaunas 
žmogus kuris norėjo nužudyt 
Mussolina, panaudojo ta pati 
buda koki Czolgoszas panaudo
jo. Jisai 'paslėpė revolveri in 
kepure kuria laike vienoje ran
koje o su kita atidavinėjo jam 
garbe. Kada automobilius pro 
ji važiavo, szove isz kepures in 
I'taliszka premieri. Myne žmo
nių ji ant vietos užkumszcziavo 

ant smert._________
Packard Motor (’o., Detroite, 

metiniam raporte apskelbė buk 
per praeita meta uždirbo gry
no pelno ant savo automobiliu 
15,843,586.80 doleriu. Puikus 
uždarbis, ar ne!

Istoriszkam miizejui mieste 
Speyer prie Reno, Palatinate, 
katedroje kurioje buvo laidoti 
Rymiszki ciesoriai, randasi ja
me ne tik senoviszkos brangios 
užliekos bet skvrius senovisz- 
ku vynu. Skiepe randasi viso
kį senoviszki vynai isz istorijos 
Vokietijos. Tarp kitokiu vynu 
randasi tonais bonka kurioje 
talpinasi gal seniauses vynas 
ant svieto. Yra tai ilga stikline 
bonka, surasta kape ciesoriaus 
isz treczio szimtmeczio. Ant 
vyno buvo užpilta alyva, kuri 
in 1,600 metu taip sukietėjo 
ant virszaus kaip kala poni je. 
Bonkoje da randasi didesne pu
se tojo vyno. Koki smoka turi 
tasai vynas isz 1,600 metu ad- 
gal, tai niekas nežino nes bijo
si sukulti 'bonkos.

Bet kitaip pasielgė darbi
ninkai kurie taipgi rado buteli 
senoviszko vyno paeinanezio 
isz 1840 meto. Dailininkai su
radę buteli vyno, tuo jaus isz- 
gere ant vietos o bonka pado
vanojo del muzejaus.

klausinėjamas 
paaiszkino,

‘‘dvasiszkai” jis jau senai turi 
snsineszima su Marso gyvento- 

Ton gyvenanti jo drauge 
Leidę Korektoriaus didžiau

sios radio inaruru,” kuri esant 
draugo didžiausios stoties am* 
Marso. Marsieeziai, 

vra žmones 7

jai.
< 4

kad

jei tikėti 
daktarui, yra žmones 7 ar S 
pėdu augsztumo, turi dideles 
ausis ir Kinietiszka iszvaizda. 
Jie ruko, geria arbata, 
reporteriai apleido dar kalban
ti daktaru.

Daktaru kolegijai Dr. Craig 
isz (’hieagos paskaitoje, Mon
treal, Kanadoje par<‘iszk<», kad 
j<»i žmogaus ‘kūnas 
jaut jo sudėtinius 
biznio mastu, vertas 98 centai, 
tai kodėl apdraudos kompani
jos vertina žmogus $5,000? Ko
dėl toks skirtumas nei isz $4, 
999.02? Daktaras sako, lai lo
dei kad žmogus turi siela ir 
dvasia, kuri 98 cetiiu vertes 
kuna inkelių in angsztesm* pre
ke.

i

Po to

aprokno- 
eloment us

VISOSE
VAIS

TINĖSE

.Jus galite paszalinti labai asztrius, 
skaudžius skausmus, ir 
dieglius strėnose, neuralgijos ir kitu 
sheumatizmo kenkimu hu Johnson’s 
Red Gross 
momento, kni szi nuostabu, sena 
gelbstAnti plasteri panaudosite prie 
skaudamos vietos, jis suteiks jums 

jis szildo, 
malszina nuvargusius 

nervus ir pnsznlina sknusmn ir silp
numu umiu laiku. Jus gaunate netik
tai nuostabiai greita rezultatu naudo
jant Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster’i, bet jus gaunate ir pastovia 
pagelba, del to, kad vaistai Red Cross 
Kidney Plaster’io be paliovos sunkia
si per oda iii skaudamas vietas taip 
ilgai, kaip ilgai plasteris laikosi ant 
kūno. Szis yra papraseziausias ir pats 
tikriausias metodas paszalint kenteji- 

Buk tikras pareikalaut dideli 
Red Cross Kidney Plaster’i su raudo- 

flanele užpakaly. Visose vaistine-

nuszipusius

Kidney Plaater’iu. Nuo 
kai hz! nuostabu,

pain i m in ta pagelba 
szvelnlna ir

mus,

na
HC.

A. RAMANAUSKAS 
LtETUVISZKAS GRABORIU3 

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

iBzbnlflnmuoja ir laidoja mirusim 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szin nuo paprascziauslu iki prakB* 
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu fo 
kitiems pnsivažinėjimams.

Boti Telefonas 1878-M

Pareikalaukite 

veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės.

Jie visi mėgsta

yHrsi

<*•>» MARH

•«*

Nėra nieko geresnio nuo 
viduriu iružkietėjimo 

suirusio skilvio.

• F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts, 

Brooklyn, N. Y.

ė
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DŽIAUGSMAS.
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Buvo dvylikta valanda nak- 
1 i c s,

Mikas Kuldaszius, susijaudi
nės, inszoko in savo Ieva 'kam
barį ir smarkiai pradėjo po vi
sus kambarius žingsniuot. To- 
'vni jau buvo beeina gultu. Se
suo gulėjo lovoje ir buvo bebai
gianti skaityt paskutini roma
no puslapi. Broliai -— gimna
zistai miegojo.

— Isz kur tu ? 
vai. — Kas tau ?

— Ach, neklauskite! AsZ nie
kaip nešit ikojau! Ne, 
kaip nešit i ke'ja n! Tai... 
net nesinori tikėt!

Mikas nusikvatojo ir atsisė
do ant kėdės, nes nuo dideles 
laimes negalėjo ant kojų iszsi- 
laikvt.

— 'Tatai netikėtina! Jus ne- 
dile sau iusivaizdiiit! Jus pa-

si žiūrėki tė!
Sesuo nuszoko nuo lovos ir 

apsisupusi kaldra, priėjo prie 
brolio. Gimnazistai pabudo.

Kas tau? 'Tavo veidas 
persi mainos!

— 'Tatai isz džiaugsmo, ma
ni v I e! ( 
1 aetnva 
Ankseziau tiktai jus težinojo 
te, kad szi ame pa šauly ji? gyve
nas departamento registrato
rius Mikas Kuldaszius, o dabar 
visa Lietuva apie tai žinosian
ti! Mamyte! O, Vieszpatie!

Mikas paszoko, buvo beeinąs 
per kambarį ir vėl atsisėdo.

Bet kas-gi tokio atsiliko.’ 
Kalbėk aiszkiai!

Jus gyvenate, kaip lauki
niai gyvuliai, laikraszeziu ne
skaitote, nekreipiate jokios do
mes in spauda, o laikraszcziuo- 
se taip daug imlomaus spaus
dinama! .laign atsitiksią, t ne

viskas žinoma, nieko ne- 
ipaslepsi! Kai]) asz jauczinosi 
laimingas! O, Vieszpatie! .Jog 
tiktai apie pragarsėjusius žmo
nes lai kraszczi u<>8e spausdina
ma, o ežia apie mane ome ir at
spausdino !

— Ka I u ? I\ur ?
'Tėvelis pabalo, Mamyte pa

žiurėjo iii ipaveilpla ir peiksi- 
žegnojo. Gimnazistai paszoko 
ir kai]) buvo vienuose balti
niuose, tai]) ir atbėgo pas savo 
vyresni broli.

-— 'Taip*! A])ie mane atspaus
dino! Dabar mane visa Lietu-

Jog dabar mane 
i žinosianti!

visa 
Visa!

jaus

va žinosianti! Jus, mamyte, szi

BALLBAND
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Šitas apavas nešiojasi 
kaip geležis

Jis smagus ir lengvas ant kojų, 
vra iš minkštos, lankščios odos, •r' r
padai yra stangrūs, lankstūs, 
vandens -ir nesiystanti.
p idų odų ir stangresni už 
išlavinti ainatninkai gamina šilų apavų kad 
atatiktų žmogaus kojos formai. Jis ir

Viršus
M išliko 

nebijanti 
u zlio stipresni

gumos padus

O tas reiškia smagų nešiojimų per 
vienos 

M išliko 
bet tik vienas yra tikrasis. Galite ji pažinti
iš vardo Mishko ant puspadžio ir Raudono 

Rutulio ant pado.

tinka.
visiį dienų ir ilgesni išnešiojimą 

poros. Yra daug pamėgdžiojimų

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg; Co<
460 Water Street, Mishawaka, Ihd. .

t

Miahko
Raudono Rutulio 

t Hall'Hand)
i

7 $7 Cv 1

b •!!

r

i

f J

Del žrrionhl 
kurie smarkiai 
dilina autuvą

V .

pasiskaity.sirno.
numeri atmineziai pašiepkite! 
Rot ka rėžiais 
Pažiūrėkite!

Mikas isztrauke isz kisze-
niaus laikraszczio numeri, pa
davė levui ir bakstelėjo pirsz- 
tii in vieta, 
apvedžiota.

— Skaitykite!
Tėvas užsidėjo akinius.

. — Skaitykite gi!
Mamyte dirstelėjo in 

veikslą ir persižegnojo. Tėve

mėlynu pidszeliu

pa-

lis kostelėjo ir pradėjo skaityt;
“29 d. (Irnodžio, vienuolikta 

valanda vakare, departamento 
sekretorius Mikas Kuldaszius...

Ar matote, matote? To

4

Y fe

Lietuviszkos Pasakos.

Į kas 

klabini

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

Kaip vienas skaptininkas dirbo 
arkiriejui dvylika apasztalu.

Buvo 
moist ras,
iwzd roži liedavo

nusivilkt,

dzinkui: 4 4

Ir ji pastate

kaip^ pradėjo 
in <liirij.s psahimszczi- 

kas. Boba sako nustebusiam 
Bogk, kavokis! Atei

na mano vvras!”
drauge su apasztalais. Pažino 
popais dziaka, ir bijojo kruto t 
kad anas neimtu pažintas. In
si leido boba ir psalomszczika. 
Gavo ir nuo jo taippat gastin- 
cziu ir liepė nusivilkt. Szitam 
n usi vi Ik us, pradėjo klabini in 

i įskapt i ninkas
šokius pavcikslirs, balvonns ii’j Nusigandęs jisnlornszczikas no- 
1.1. Viehatfi arkirojui prireikė 
padirbi dvylika apasztalu ir 
užrako 
kad per melus pa<lirbtu.
darbu prižadėjo užmokei tulfs

viena's labui garsus 
kuris su u skapfoliii

i’sz medžio vi-[duris parojus.

«

liau !
...depą rlamento 

rins Mikas Kuldaszius, iszei- 
nanl isz a lint's, kuri randasi 
Mažosios Akeczios gatvėj, pil. 
Ožkinaiczio namuose, ir Imda
mas girias...

— Tatai asz su Simonu Pot- 
ravicziinn truktelėjau... Viskas 
lyg smulkmenų apraszyta! 17 
kiie! 'Uoliau! Klausykite!

...ir Imdamas girias, paslydo 
ir parpuolė po arkliu stovėju
sio czion vožėjo, ūkininko kai
mo Paikiu, Jitkniszkio apskri
ties, pi'l. Jono Droeziaus. Tszsi- 
gandes arklys, 
Kuldasziu ir pervilkos per ji 

su hosirandauezin jose 
antros gildijos pirkliu Steponu 
Cibulio'ku, pasileido riszezia 
galvojo, kur ja netrukus kiom- 

užlaike. Kuldaszius, 
1 esą pasirodęs be 

numos, buvo nuvestas in polici
jos nuovada, kur buvo gydyto
jo tiksliai apžiūrėtas. Smagi, 
kuri jis gavo per pakauszi...

—- 'Tatai asz in < lysei i, teveli. 
Tolinus! Jus tolinus skaityki
te!

...kuri jis gavo per pakauszi, 
buvo priskirtas 'prie longvuju. 
Apie nuotiki sustatytas proto
kolas. Nukentėjusiam suteikta 
reikalinga medicinos pagel
ba...”

— Liepe pakauszi szaltu van
deniu nuplaut. Dabar skaitote ? 
A? 'Taigi, mat! Dabar visoj 
Lietuvoj bus žinoma! Duokite 
czion!

Mikas nutvėrė laikraszti, su
lenkė ji ir inkiszo in kiszeniu.

— Nubėgsiu in Makaniuskus, 
jiems parodysiu... Dar 
Jonaicziam parodyt, 
Skripstaitei, Andriui 
.liauskui... Nubėgsiu! Sudie!

Mikas ant greitnju užsimovė 
kepure ir, džiaugdamas, links
mas iszbego in gatve.

— J. Naruszeviczius.

regisi rato-

\s-

perszokes per

roges

sargiai 
pradžiojt sa<

rn

:'į>

medieinos

žinojo kur dėtis. Boba ir inlei- 
do ji pas apasztalns ir pastato, 

szitam skaptininkui Inojris vyrui, pati apsakė jam, 
l ž kaip ana padare su popu ir jo 

tarnais ir ati<lave jam gantus 
nuo ju pinigus. Tik sztai, be
kalbėdami, pamatė kad invn- 
žiavu in kiemą arkirejiis. Isz- 
bego ji palikti ir insivode in 

“Na.
apasztalus?” - 
liniuko. Szis atsake, pa<lirbe

-tanli rubliu. Skautininkai pl*i- 
iidžioviiio žilvytiniu rusteliu ir 
d roži n o j< > a | >a szi a Jus. Dil’bn 
anas, dirba, jau baigiasi ir rne 
lai, bet anas tepadirbo devynis 
apasztalus! Kas ežia daryt ? Al 
važiuos arkirojus, noras in lai

Ii

grinczia.

reikia 
M i kasėi 

\'asi-

I".» —a^SSB*

Lietuviszkaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numireliuR pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

51 (J W. Hpriice Rt., 
MAIIANOY CITY. PA.

300 MARKET ST .
TAMAQUA, PA.

GYDlKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas 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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini-

f ' 'll i ■I

mosi, persznlimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis.
Jeigu kenti koki neamaguma isz vlrsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
gulite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud'

ka, ar padirbai 
- klausia skap-

* 
ka padirbtu apasztalu, — pra- ir pravėręs kamarėlė parode in 

stovincziiiK lialvonus.
szviele pro 

' ir matytis buvo, kaip gražiai 
stovėjo dvylika apasztalu. Ar- 
kirejns sako: “ 
žus, tai gražus.
ko sau, ale szitie trys, tai kaip 
gyvi! Inneszkitp szviesa, asz 
noriu ji<*in> a rėžiau primžiu- 

Nuflignndo popas ir su 
juo abudu jo tarnai: mat arki- 
rejivs buvo ju patinstamas ir 
beneszanl szviesa, purpt, purpt 
visi trys per Įauga iszszoko ir 
davė drain. Arkirojus pradėjo 

“ Neneszkit, neneszkit 
, nes visi iszbegs!’* Pa

puola tada visu metu darbas ir 
s jam i iri mokėt už ne- 

Bol

Menuo 
kamarėlės langelida reiks jam jn i mokėt 

dasiovejima prie žodžio, 
skapt’minko pati buvo iszmin- 
tinga boba: liepė įsavo vyrui 
iszeil isz namu bent ant poros 
dienu priesz ai važravinia arki- 
rejaus. Dasižinojas ]>o]>as, kad 
skaptininko pati viena liko, 
atėjo ]>as ja ir prisimeilinęs 
praszo, kad ana jam pa vėlintu 
bent viena nakti su Juonį per
nakvot. Ana siisigailijo su juo 
ir liepe kad vakare apie < lev i n-

> 
Iziakas ir tas to paties jiraszo.

jam liepe ateit apie do- |
sziinla valanda. Ant galo atei simne likusius devynis apasz- 

sn
Tam lio])e

ta valanda ateitu. Ateina pop< 
i 
A na

na ir psalonrszczikiiH ir tas 
lokiu pat reikalu.
ateit apie vienuolikta nakezia. 
Ola nakti suėjo metai kaip ar- 
kirejns užsako skaptininkui 
dirbti apaszlalns ir turėjo anas 
atvažiuot atsiimti. Kaip sute
mo naktis, 
landa ir atėjo popas, 
skapt i ninko 
rubliu už meile, 
pe n nsi v i Iki: Ims meiliau 
kelis. Nespėjo popas nusivilkt, 
kaip sžtai; klebi-klebi! kažin- 
kas iii duris. Popas nusigando

o
Bok, kavokis 

na tur but mano vvras!” Paro- 
do jam ta kamarėlė, kur buvo 

padi H)t ieji 
Liepe jam stot ju 

ka 
popas tuojau ir padare. Inleiilo 
boba 
Pld g 
nusivilkt. Tik ka paspėjo dzia-

užsakr

r n

apie deszimla
I )ave 

szi ml a 
szita jam lio- 

szne-

paežiai
O

ir nežinojo kas daryt, 
jam sako: 4 4

sustat vti 
apasztalai.
eilėn ir

va-

boba 
atei-

dev vili

stovėt nekrutant,

dziaka. Nuo to gavo taip 
forai pinigu ir jam liepė

rot !”

szaukt: 
sz v i (*><».'

Ale jau ka gro
jau ir visi nio-

talus, užmokėjo tūkstanti rub
liu ir iszvažiavo. Tik iszvažino- 

“Ai koks 
isz manos muiKius: paežius 
gražiausius tris apasztalus su 
szviesa iszbaidžiau!” Skapti- 
niiikas liek sugriebęs pinigu, 
laimingai saa su savo motore 
g v vono.

(TOLIAUS BUS.)

damas vis aimanavo: 
manos mulkius:

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS~ ”
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krilcsz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t X 
620 W. Centra St. Mahanov City. Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
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 matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.................... - ■ . — - . - , - - , j - -   

Dėkite savo

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

•* A
i

■n

p&udos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietūvlszkus ? 
kolonijas. Adrosavokite sziteip: C

M. ŽUKAITJŠ, >
26 Gillet Rd.

katalogą. Reikalaujame pardavinėto*

• I

Spencerport, N. Y.
' b ■ flhl.’ b : f A

• »•

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki & popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte, RODĄ DYKAI
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LIETUVOJE
1918 METAIS.

NEPRIKLAUSOMYBES
SUKAKTUVES MININT

Kovo menesio pabaigoje 
Valstvbes Tarvba Kauni* isz- 
Riuntinejo atsiszaukimus in vi
sus Lietuvos kampelius, ragin
dama kiekviena vyra, suge
banti vartoti ginklą, stot eiles- 
na savo szalies apgynėju. Bol- 
szevikai insiverže in Lietuva 
užėmė Vilnių ir trauke Kauno 
linkui. Szita žinia žaibo greitu
mu aplėkė visus Lietuvos mies
telius ir sodžius.

Valszcziu szaltysziai su kitu 
vyru pagelba isznesziojo kri
vulę — valdžios atsiszaiikima 
visiems ūkininkams.
upas buvo pakilęs. Nespėjo jie 
pasiliuosuoti nuo Vokiecziu, 
kaip in Lietuva pradėjo grūs
tis maskoliai. Lietuviai jau isz 
moko atskirt vasuosius nuo 
prieszu, kurie kares metu kan
kino ir skriaudė gyventojus. 
Toks Vokiecziu elgimasis jiem 
iki kaului daede. Todėl visi 
kaip vienas nusprendi* žūt-bid 
kovoti iki paskutiniam kraujo 
laszui, bet savo ingytoR laisves 
neatsižadeti. 'Tiek vargo, tiek 
nelaimiu, brangiu asinenu in 
kapus palydėta — ir dabar po 

sielvartu isznaujo
ne-

menesio

Žmonių
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ant atminties prezidento 
COOLIDGE SUNAUS.
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szitu visu
vilk svetima junga? — Ne 
galima! Vercziau mirti negu... 
szirpuliai sukratydavo kmia 
ir neužbaigdavo pradėto saki
nio, prisiminė pergyvonias va
landas,

Gandas, kad Bolszeviku tar
po randasi daugelis Lietuviu, 
karei prasidėjus paimlu in ka
riuomene, baisiai sukirszino 

ypatin
gai kuomet jie iszgirdo kad 

ateini*
maistu ir pasiuntė in Maskoli- 

Kraujas
gyslose 
ves

baisiai
Lietuvos gyventojus,

Bolszevikai žmonių

jn. užvirė

Nors
buvo neisziavinla, neturinti 
užtenkamai ginklu, vienok visu 
narsumu gynėsi nuo prieszn. 
Kova, teseki, visa diena. Bolszo- 
vikai jau skaito savo pergalė
tojais, nes Lietuviai praliejo 
trauktis atgal.
maskoliai varosi pirmyn 
galėdami. ’Uuom kart Lietu
viai, pamaži traukdamiesi at
gal, susivienijo, susi 1 varko ir 

Bolszevikai puolėsi 
maskoliszku

Lietuvių kariuomene 
neiszlavinta,

I nsid rasine 
Įtiek

kuri likos 1
I ’rezidento

kurio paszvenlinimo dalyvavo pats Pr<*zideutas.

Mareerburg naujo bažnyezia 
ant atminties mirusio

mus dar aprūpins?

sūnaus
neseniai pastatyta

1 Coolidge ir ant

Lietuviu 
juose at ginu* seno- 

boeziu narsumas ginti sa
vo žeme nuo žiauraus prieszo.

Paprūsėje Virbalio valsz- 
eziaus nlmrirrkai1 Wviv susirin
kime nutarė, kad ir Vokieczius 
reikia paraginti, n<‘s ju buvo 
suvirsz 100 gyv<*n. visam vals- 
eziuj. Skirsna, \'abalas ir Ru
dis buvo paskirta iszneszioti 
minėtiem ūkininkams paragi
nimu. Nors oras buvo nesma
gus, keliai biaurus — nieko ne 
at bota.

Jau buvo vėlyba naktis, bet 
Skirsni! namiszkiai dar nemie
gojo — lauke sugryžtant savo 
szeimininko. Motina su ypatin
gu rūpesti ilgumu nerimavo, 
ka<l kas blogo jam neatsitiktu. 
•Jinai gerai žinojo, kad \ okie- 
cziai neisztikimi. Gerai atmi
ne užpereilus metus,
kaimynas Prūsas skunde juos 
Vokiecziu valdžiai, kad jie turi 
pasislėpė maisto. Atvyko Vo- 
kieeziai pradėjo griosti namus, 
b<*t nieko nerado. Tuomet užsi
spyrė, kad Skirsna parodytu, 
kur paslėpė. Isz tiesu jie jokio 
maisto ir neturėjo paslėpė. In- 
tuže \ okiecziai nuszovt* Skirs- 

ir dabar Skirs-
ru-

Bct, aeziu Dievui. 
— visas 
iszalkes. 

persi-

kuomet

na. Neveltui 
niene turėjo pamala savo 
peseziams.
Skirsni u kas sugryžo 
szlapias, purvinas
Motina tuojaus padavė 
vilkti sausas drapanas, ir se
suo atnesze pagaminta vaka
riene.

— Asz visa laika drebėjau
— ntsiliepe Skirsnieno
tave VTokiecziai neužmusztu.

— Ka jie musz, mamyte! 
Praėjo tie laikai — 
ju vieszpatavimas.
— Ar jie klausys kažin vals

cziaus insakymo ?
— Nežinia.

— kad

pasibaigė

Kur tik nujo
jau, visur jie ramus; tyli ausis 
suglaudę.

— Tai kada, .Jonuk ir tu 
pradėsi rengtis! neramiai už
klausė motina ir sesutes akvs 
prisipildo aszaromis.

— Rytoj, mamyte! — atsa
ke SUDUS.

— Vieszpatie, tu mano! su- 
sziiko motina.
greitai važiuoti

Tu negali taip 
—,e«i nuvar

gęs, nepasirengęs; j

— Nėra ko rengtis: drapa-Hr namiszkiai. 
nas turiu, sziek-tiek pinigu — 
tai ir viskas. Szantuva Kaune 
gausiu.

— Bet kas 
pins ? Sekios nei 
daro, nei gyvulio 
sa ris.

jau vėl buvo aut kojų. Sukilo 
\Tisi neramus, 

vienas, kitas mėgino 
nesi-

greitai pavalgo 
savo

site...

namus
<rr>

apru- 
;rudo, nei pa

či

sustojo, 
snvo maskoliszku drąsumu, 
manydami antenose visus Lie
tuviu pulkus. Bet. apsiriko. 
Lietuviai internpe jėgas - 
pergale, ar mirtis, liet nei isz 
vietos! Kaip obuoliai nuo 

pradėjo
Szit as smar

kus susirėmimas tęsęsi nepil
nai valanda. Bolszevikai, 
kriko, turėjo
Lietuviai pastebėjo jn žings
nius ir pradėjo vytis, neduoda
mi maskoliams progos 
tvarkyti. Jie neiszlaike Lietu
viu antpuolio ir turėjo visu 
ruožu traukis alga), 
mi Lentvai’ava užpakalyj. Jau 
saule leidos, 
tojai

pulkus.
ar

.jau pava-j paimti, plotinos

Namus patys 1 . I ipsi rūpin

neva-

nusimini*;
szi-ta pasakyti, bet kalba 
riszo. Jonas
pusryczius ir pabalnojo
arkli. Noroms-nonoroms turėjo

priruoszta di
deli ryszuli. Atsisveikinimas 
buvo trumpas: jisai priėjo prie 
motinos ir pabueziavo abi

Motina apkabino ji, 
savo szirdies:

| balti iszdraikyti plaukai

rvszuli.

kas.
rau- 
pri- 
jos 

v 1IZ-

— Tai rytoj dar vis 
žinosi — pertarė intikinaneziai glaudė prie* 
motina. I

Rytoj iszry'lo, mamyte! j denge sūnaus akis. Ji karsztai 
— tvirtai atsake Jonas. Moli
na daugiau neafsiliepe. Jai bri

gada sūnaus, bet ji ne viena

mi.
ruoszia

Lietuvos molinu 
in karo.

vo 
szi vakaru su sopanezia szirdi- 

Szinilai
savo suims

Visgi skaudu senut veji*, netur
te ir varge pergyventi lokius 
smūgius. szaros, 

sudžiovusio

pabueziavo
“ Tegelbsti
Molina Szveiicziausia ir tesu- 
gražna namo gyva ir sveika!’’ 
Jis pabueziavo dar seserį, pa
davė ranka tarnaitėms ir grei- 

Tuoj sėdės

jo veidą ir 
ta ve

I are: 
Dievas bei

džiuk reczi a m 
abiejose pusese.

me- 
k rišt i

Bolszevikai 
t raukt is - o •

pa- 
atgal.

susi-

ir turėjo 
palikda-

kuomet pergal.e- 
Lietuviai inženge in 

Le n t va ra v o m i esto 1 i.
liai abieju pusiu buvo didėli 
kareiviu lavonai iszklojo 
vos lauka. Sužeistuosius surin
ko dar kovai besiaiieziant; jai 

surinkti ir

inzenge
N uost o-

ko-

iszl imies

Sudege

menulis 
, jame

I riobos,

Daržoves ir Vaisiai 
Reikalingi Vaiku 

Valgis.
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NEPRIPAŽYSTA
VYSKUPU

X.

BALTRUVIENE

paviesžy t, 
vandeniu a pažui yl, 

u da karta taip darysit,

O jus M i nersvilies balandėlės 
pa'liankit,

Naktimis po nlyczes nesiaukit, 
In langus uebaladokit, 

.Jau pasirengia jus
K a rszt n
Jeig
Nuo to apsisaugol negalėsit.

♦ * ♦

Isz miesto S. gromala gavau, 
Noriais lenai nesenei buvau, 

Bot apie lokes gaspadines 
•noiižl viešiu,

Visam sviol ui ir kitas 
iszda vi nešiu.

Tegul visi žino kokios vra
Nuolatos lik įraukė sriuba;

Palalpvl i prasze:

Daržoves ir vaisiai kiniui su
teikia kuro, riebumo, geležies 
kalki u ir kkiln mineralu. Ypa
tingai reikalingi vaiku dieto, 
sako Suvienytu Valstijų Agri
kultūros Departamentas. Kad 
vidurius sureguliavus reikia 
nors syki iii diena juos vartoti. 
Daržoves vartojamos su pienu, 
prie sziilintos mėsos, paskonin- 
li sriubas, arba sau vienos lik 
su mėsos dažniu, bet dažalas 
turi Imli skystas, ne riebus.

Pratinkime vaikus valgyli sa
lieru ir salotu jaunas ir minks,z- 
tns -dalis. Jeigu vaikai tu ne
mėgsta, dekite po kelis lape
lius, arba uuržus sukapotus 
szmidelins iii sandviezilis.

Gerai nuplaukite daržoves. 
Didėlėms daržovėms, kaip bul
vėms ir morkv<mis, vartokite 

žaliu daržo- 
lapa

mork voms, 
szepeluka. Reikia 
viii kiek viena 
plauti po b(‘gancziu

s nuplauta. Daržo- 
pa prasta i api piešk notos, ir 
•I reikia kvlineti isz vau 

kelius sykius, ir no pa

atskirai 
vandenin

lol kol viską 
vx*s j 
lodei reikia 

< lens
likti vandenyje.

Daržoves galima virini, kep 
t i ar sZiitinl i. Jos 
su pienu, smetona 
tu, Jas pagerina

LIETUVA NEPRIPAŽYSTA 
VYSKUPU PAŽENKLINTU 

PER POPIEŽIŲ.

GALI KILTI SUMISZIMAI.

— Gyventojai per
, kurios pasekmes 

gali buti panaszirs padėjimas 
kbkis ^ziadicii vieszpatanja 
Meksike, kada Lietnviszka val- 
<lže a'preiszke, kad nepripaž.v 
la vvj 
Popiežių.

Mat, nesonei Popiežius pa
skyrė kelis Lenkiukus vvsku 
pus kurie turėtu valdže ant 
Lietiiviszku kunigu Lietuvoje, 
kas Lietuvai labai nepaliko. O 
gal tame yra ir kitokia prieŽAR- 
ti-’, kurios negalima tikrai dn- 
žinol i.

I .enki j<* 
Liet 11 vi-zkos 
persiėmė, 
szia i padaryti 
M eksi ko, 
vyskupus 
prieszi ui rna 
k i sz k a valdžia.

Kaimas, 
sienn* žine

^ziadien

S-

kupu paženklini n per

apreiszkimu 
valdžios

Popiežius gal
kaip padare 

at sza ūkdama s visus
i sz Liet n vos už pasi- 

prieszais

I mini

labai 
pana

kaluli

H

f į

M
Ii
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<, kaip žirniai,! saki 
pabiro sudžinvusio veido 
skruostais. Ji slepi* savo skaus
mu ir kalbėdama 
ežios maldos žodžius, 
ruoszti savo sunn in kelione.

— Asz toks purvinas, 
lėtai atsiliept* Jonas, mano ba
tai permirko; 
mazgoti kojas.

— Vikute! — paszauke mo
tina (lukteri, — priruoszk Jo
nukui szilto vandens.

Vikute, sziuostydama 
ras, greitai pripyb* szilto van
dens ir atnesze broliui.
Jomrk, duok asz tau numazgo
siu kojas, tu ir taip jau pavar
gęs.

Ir sesuo, 
dėjo jas mazgoti, 
dama savo aszaromis 
vo gaila brolio — tie? 
gailėjosi ir brangios 
Vikute* buvo mokyta, susipra- 

jinai

suramman-
p radėjo

butu gera misi-

atsiklaupusi, 
apszlakst y- 

Jai bu- 
a. Bet ji 
t e v v nes.

pra-

atjautė 
naminius 

u szita broli ir už-

tusi mergaite;
Lietuvos negu savo 
vargus. Jėig 
musztu kovos lauke, ji turi dar 
kita —— n i< ‘ r 1 k o je.
Lietuva prarastu 
niekas neužims, 
mazgojo

nu
įiU-

Bet jeigu 
jos vieta 

Viki ut<* 
broliui kojas, 

szluoste sausu i’ankszliioszeziu
ir pasilenkusi pabueziavo.

Vitkute, — snszuko pa- 
szokes brolis, — ka tu darai .’

— Nusiramink, .Jonuk, 
atsake sesuo, — mano prieder
me tau atiduoti pagalba, nes 
eini ginti brangiosios tėvynės!

Karsztos jaunos szirdys, pil
nos tėvynės meiles ir tikros 
vilties, suvirpėjo ir savo jaus
mus aszaromis iszliejo 
ten.
pareiga — tėvynės 
todėl pasiryžo likimo 
biriais eiti prie 
tikslo — prie laisvos Lietuvos.

Jiedu butu dar ir ilgiau kal
bėję, bet motina liepe eiti pa
silsėt, kad rytojui hreksztant 
butu prisirengęs 1<elianti. Pati 
senute nei nemano apie miega. 
Jos vienintelis rūpestis buvo 
tas,
sūnaus kelionei. Vokiecziai isz- 
szlavc visas gerybes. Bet ka 
geriausio turėjo — viską su
siras kiti, kurie nieko neturi— 
jiems prireiks. Taip ji triusesi 
per kiaura nakti ir ti'ktai Va
karinei niisiloidns, Skirsnieno 
prigulė truputi pasihot.

aiksz- 
.Jiedu suprato virsziausia 

szauksma, 
skirtais

vieno bendro

ka ji neturėjo reikmenų

tai iszejo laukan.
ant arklio, susirinkusioms pa 

ir iszjojo isz 
Mot imi nubėgo paskui 

seki* akimis iki

* Su Die v! 
kiemo.
ji už variu ir

! <1' III I
1
1
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4

■$
■ M

•1 'iii

H

i
IH

Garsingas Plaukykas jin 
Rekomenduoja.

vartojamos 
arba 

ir
skoni. Jeigu turite lik mažai 

joms

svies
1 n va iri na

vienas isz geriausiu
i1daržovių >11 joms vartokite 

>unka, kurioj buvo virintos, ar- 
va rinkit e gami-

>11

Ralph Graver kuris i n ta iso puikia 
Graver Swimming Pavilion, Ix*high- 
ton, Pu., yru 
plaukiku Amerike, jisai taipgi turi
dideli soda vaisingu medžiu ir turi 
ledini bizni, sako: "Isz pęieŽasties 
mano užsiėmimo hunu lauke visokia
me ore todėl žinomu tankiai pagaunu 
kosulį ir szalti ant krutinės, isz buri- 
džiūti visokes gyduoles nuo kosulio be 
pasekmes, pakol vienas isz mano 
draugu patarė man imti Dr. White’s 
Lung Healer. Iszbandžiau ji ir turiu 
pripažinti kad tai yru stebėtina gy
duole ir apluikiuu greita palengvini
mą. Yra priemna imti ir nekenkia vi
duriams.” Parsiduoda visur arba pas

First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

pasibaigus buvo 
užmuszt ieji.

Kuomet 
pažvelgi* in kovos lauka 
buvo ramu,
aplaužyti medžiai nakties tam
sumoje iszrode tartum užkerė
ti pasakų rūmai. Visur viesz- 
patavo gili tyla. Kartais tolu
moje sužvengia arklys, suloja 
szuo ir vėl viskas nurimsi a. 
Nuilsę kareiviai jau seniai ilsė

si o vykiose* : vieni, 
o iszaikvo 
patogiame 

kiti-gi 
at like

- pa
's

viskas
les negaliu ilginus

ba la 
mini

josi savo 
kad sustiprintu sav 
tas spėkas ir vėl

kol jaunas kareivis neisznyko iyd)UIJ11 piiesza;
rytmeczio priiJilad.dosi*.

Virbalyj jau nuo pat 
buvo didelis bruzdėjimas, 
visu apielinkiu 
t i, važiuot i. .jauni

ilsėjosi amžinu miegu »
savo virsziause pareiga 

lsz aukoje savo gyvybe už tevym
rvt o

rinkosi
v v ra i.

laisve!
I

muszys 
Žlugo

♦

kad isztiko
I i (*s

♦ »

didelis
I icnt varvu, kur

daugelis Lietuvos vyru, 
ict rukus pasiekė ir Skirsni! nu

isz
t ie-

mus. Ta paezia diena Skirsnie- 
ne nuvvko in miesteli sužinoti 
szi-ta ir apie savo šutui.

s 1111 k a
sriubas. Aliejus vartoja

mas su žalioms daržovėms. Tie 
budai daug 
negu kepimas.

Patyrimas parode kad dar
žoves, 
s los

geresni vaikams

sako:

Neprižiūri vyrus, 
Ne bnixlingieriiis, 

Gromala paduodu kaip 
man rasze, 

niioszirdžiai 
Ir taip:—

Gromala Juozo Pilvelio in 
BaIi rnvirne:

Brangi Misiuke ir dažiu- 
retoja mot eri 11: —

Asz 1<‘»i mdabai mėgstu kisz 
lis iii liobinins biznius, bet dar- 
belius savo gaspadineles Jagu- 

užtyleti, o
kas lai 'per padukus bobele!:’ 
Jiji kožnam lop(*li savo netiku- 
mo prisiega, o kaip reike savo 
vyrui pridėt lopą ant nusėdėtu 

— persipraszan mišin
iai žmogelis negali da- 

s diena iszeina 
o para-rai- 

Aut .
rinkos stovėjo keletas ilgave- 
žiniiu, prikrautu maistu ir dra
panomis. Apie asztunta valan
dų vežimai ir raiti v v ra i isz- 
trauke plentu NJIkaviszkio lin
kui, kiti pešti nuėjo instoti, 
kur traukiniu iszvažiavo 
siog in Kauna.

Kaimuose namieje tartum 
nieko nenuvyko. V.srus pakei
ti* moters: jos paskutiniais me4 
tais iszmoko visus namu ir lau
ku darbus, lodei pervirsz vyru 
ir nepasigedo. Bet mintis, kad 
iie kares lauke, nedave 
bes — dažnai atvykdavo 

isz kaimu iii miesteli, kad 
sužinot nors ka apie* muszius 

Jei kas ii įdo
maus Imdavo sužinota — nau
jiena akie-mirksnyj aplėkdavo 
visa apielinke. Taip atsitiko 
ir szi < karta. Atėjo žine isz f I - » • «
Kauno|įj kad Lietuviai baisei

Nuė
jus iii valscziaus rasztine varg
sze senute pradėjo teirautis 
rasztininko ar neesama jokios 
žinios apie Joną Skirsna. Rasz- 
lininkas iszsi'lrauki* isz stal-

tei

su

s
nors

Bolsze vi kais

apielinke. 
szi karta.

ramv-
luo

ypatingai žalios, goriau- 
virintos kol 

minksztos, bet ne pervirinlos. 
Szpinakai reikalauja nuo 20 iki 
30 miliutu virinimo.

Mažiems vaikams žalumynus 
smulkiai sukapok iszkosziant 
per sietą. Nešluok mažam vai
kui agurku ir ridiku, kuriuos

kuomet I ' I
i
'1 Ikelnių, 

kės, — 
sipraszyl. 
pas kilniu t 
gaut i 
namini1, o grrnczios 
lovas 
neturi laiko.

Žmogus
tarp žmonių, ba kaip su kuom 
sueina fa i kląusia, ar garbari- 
neje dirbi ? Ant tokio klausymo 
neturi ka al^ikyt, ba iszlikro 
musu grinezi.ųje raugalas atsi
duoda.

Ana diena nuėjau ant vir- 
szaus pasiimt tabako, tai užde
giau

Ka 
e s 

kokia
I

ANT PARDAVIMO.
ant stikleli 

sziadien iszvire 
iszszluot ir 

iszvalyt nuo blukiu, lai

negali pasirodyt

. Namas.su bizniur.buczerne ir ... 
groserne, namas naujas, skie
pas ei meni uotas, gera vieta del 
biznio. Parsidnos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

lengvai nurija nesukramtytus.
Vaisiai irgi reikalingi vaiku 

(liete. Pristato lengvus rugsz- 
czius, svarbios kaipo viduriu 
paliuosuoto'jai, ir del kitu prie- 
žaseziu. Viduriams goriausia 
džiovintos slyvos, apelsinu sun
ka ir (Obuoliai. Vaisiai, kaip ir 
daržoves, turi mineralinius ele
mentus kurios kūnas reikalau
ja. Vaisius vartok kokioj nors 
formoj kasdien.

Vaikams geriausia duoti vi
rintus vaisius, keptus obuolius 
ir kriauszes ir virintas’džiovin
tas slyvas. —F.L.I.S.

Viduriams

iiKANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, preke |1.60 

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

BUDROE VAN SERVICE

"1 
431 
‘■I

0
meczkia ir mano miela 

, ar vierysite, užsidegė 
raugalinis gazas, tik ne taip 
smarkiai kaip mainose gazas, 
bet man blakstienas, asus ir 
smilkinius apsvilino, o kad ne
botai! turejas tame laike skrib- 
lians ant galvos, tai ir plaukai 
but n užsidegė.

Ana diena viena misiuko li
kos nugabenta pas vai t a ir už
simokėjo 25 dolerius, bet vela 
džikus pradėjo'szokti ant s’try- 
to, isz ko turėjo gana juoku vi- 

Musu mergeles, 
puikios kaip roželes

iszsi'trauke isz 
cziaus pliioszta susektu popier <l<uliene, 
galiu. Pavartos, iszeme viena 

“Jo- 
Kauno srities, 

kreizo, Virbalio 
valscziaus muszyje ties Lpnt- 
varavu tapo... sužeistas...’ 
Skirsnieno, iszgirdus paskuti
nius žodžius, pradėjo graudžei 
verkt i.

— Neverkit, tamsta — mė
gino ja raminti rasztines vedė
jas, geras Skirsni! pažystamas

lapa ir pradėjo skaityti: 
nas Skirsna, 
Vilkaviszkio

Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-J.

ii

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

.4- P AIN - EXPELLER
Vaizbaženklla utreg. S. V. Pat. Oflaa.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
Valzbažcnklj,’

Į

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY' 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

■

S

supliekt* Bolszevikus ties Kai- 
szedariais. Bolszevikai nusto
jo daug kareiviu, daug mantos 
ir keletą myliu turėjo pasi
traukti atgal. Džiaugsmas bu
vo neapsakomas.
kad maskoliai gerai apsigin
klavę, turi minias narsiu karei
viu, visai isznvko. \riltis už- 
viesz'patavo žmonių szirdy.se. 
Jeigu dabar pasisekė — ir to
liau seksis. Kitaip ir buti nega
li, nes mes kovojame už savo 
teises. Svetimu žemiu, ju tur
tu, nenorime bet savosios 
pėdos neatiduosime. 
mums pagelbės!

Taip slinko dienos, savaites. 
Jokiu žinių isz niekur. Kares 
lauke buvo ramu. In ta laika 
Lietuviams pasisekė 
rinko. Jeigu jam nereiks — aL 
daugybe ginklu, ju pulkai pa
didėjo — todėl jie ir nutarė už- 
atakuoti Bolszevikus Vilniaus 
apielinkeso. Matyt Bolszevikai 
nelaukė jokio smai'kaus užpuo
limo ir tapo priversti greitai 
pasitraukti isz Sėmeliszkos. 
Bet ties Lentvaravu jie sustip
rėjo, gaVo pagelba isz Vilniaus 
ir puolėsi ant Lietuviu. Užvii’o

geras Skirsni! pažystamas 
Jonukas gyvas, gi 

sveikas.
n*

I ’raneszimas
g v va s o;al jau ir

Visa baime, 
gerai

visai isznvko. Viltis

nei 
Dievas

ingytir>.

kus ir hu-1 Porai valandų praslinkus, ji baisi kovu.

skelbia 
kad jisai tiktai lengvai sužeis
tas,

Raszt i nes 
kad netiesa kalba apie 
dimo lengvumą, bot ka darysi 

verkianezia

vedėjas zinojo, 
sužei-

—■ reikia raminti 
senute. Ji vargsze, geradojo in- 
tįkrinta, nusiramino. Pirm isz- 
eisiant laukan isz rasztines, 
Skirsnieno melde vedojo, kad 
jis, naujo ka sužinojęs, tuojaus 
jai pranesztu. Vedėjas priža
dėjo viską iszpildyti. Ji pilna 
prakilniu vilcziu nusiskubino 
namo. Tol. Bus.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
KoŽna moteris ar mėrgina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu

Drūtaisdidelio formato.
aiidoklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS 00

Ii i L JA. JA ' .1 L 4 . t
*

MAHANOY CITY, PA,

si žmonvs. 
noriais 
bet tržsiduoda su cziutabakiais 
makaroninis ir Graikais. Ana
diena ant inkurtiiviu susirinko 
stora ir plona, 
kaip kates, bet plona mažinle- 
liai sudavė puikiai, už tai, kad 
kabinosi jai in akis. O ka jau 
apie valgius ir juju pagamini
mu, tai susimilk Dieve! Duona 
kaip pakepa, tai reike džiovyti 
aut saules,
in mainas reike duoti kalviui 
kad ant priekalo 
tu

tai susipesze

o mesa, tai nuėjus
KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 

Philadelphia Specialist* 
Viso* Kroniszko* Ligo*.

Iszrasta ir

gorai is.zplak-
— mula galėtum su ja už- 

muszt. Bėda ir vargas del musu 
vyru su musu *"
josios Jokios
czi ukes.

Bueziuojii misi ukes ran kolos 
ir meldžiu patalpyt ta mano 
daneszima,

Juozai Pilvelis, mainieris.
O

misiukem, kad 
apsileidoles ir

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apslaaugokita pavojau*.
CAPITAL STOCK f 126,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS 1023,868.68

:a i 

^.1 'f į
. iŠ

JĮ Jei plaukai slenka?
Naudok

Gydau pasekmingai katara, užkimime 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, ruinatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litlszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna «anvaite— Seredomia, Ket
vergei* ir Petnycsiomia. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
> ’ ’■ t J 'i'1 < \ ’

Mokame S.ctia procentą Mnl 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jbsu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą eu musu 
banka nepaisant ar matas ar 
didelis.

Antra* Floras,
n. BALL, Prezidentu

G W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Ku. I. ■1 .'i

■

z

Namas.su
szirdy.se


M ŽINIOS VIETINES
— Visas Repubilkoniszkas 

tikietas iszriūktas.
t Juozas Klimaviczius, 

metu, nore

U M

h,

8AULB
Pottsville, Pa.

Petruezionis, 1
— Augustas
). 1 Dunns

1į.1i

?i
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Panedelio vakara 

Szenadorio ligonbutejo 
gai keliu sanvaicziti. Velionis 
gimė Mahanojuj ir buvo gerai 
žinomas visiems. Paliko dide
liam nuliūdimo motina Elzbie
ta Matusevicziene, 631 West 
South uli., szeszcs seseris Ba- 
liunienia, Ona, Mare, Agniesz
ka Beatricije ir Ūdijo namie. 
Laidotuves atsibus Subatoje 

bažnytinėms apeigomis 
Juozapo bažnyczioje.

— Penki prohibicijos szni-
pai užklupo ant fanuos Tamo- 
sziaus Vasilo Locust Vai b*v 
pas kuri rado du katilus po 
600 baczku kuriosia radosi 
alus ir maszinos verties $8000. 
Locnininko da nesurado.

— .Jonas St raka, likos su
rastas negyvu name 424 W. 
Centre ulyczios, kur radosi ant 
burdo. Buvo Slavokas ir neve
dės.

t Pati Mikolo Kelmo, isz 
.Waterbnrio, Conn.,

po Ii-

f

Court, Panedelio vakara tren
kė in Emma Kirk, G8 metu, ar
timoje josios namo. Petruszio- 
nis indejo sužeista moterių ir 
nuvožė ja in ligonbutia, kur 
pasirod(‘, kad ji puldama susi- 
musze galva, o kad žaidulis bu
vo lengvas ir Petruszionis pa
sidavė in rankas policijos, li
kos paleistas namo su prižadė
jimu kad stos ant sliestvos ka
da ji paszaiiks.

> j

I..

I

-
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Ponas Petras Gražys ka t 
su savo 

pasekmingos
isz Kanados, kur nuszove pui- 

laukinu 
aneziu, kurapkų, ir U. Isz los 
pasekmingos medžiokles p. 
Gražys iszkelc

tik sugryžo 
isz

draugais 
medžiokles

SZEIMYNOS TĖVAS.

k n briedi, daugeli

medžiokles 
puiku baliuku 

del draugu ir savo pažystamu.

name

kuri mirė 
Subatoje likos atvežta in Ma- 
hanoju ant palaidojimo Ket- 
vergo ryta su bažnytinėms ap
eigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Velione apleido miestą 
apie 22 metu atgal iszvažiim
dama in Waterbury, o po pir
mu vyru vadinosi Zorskiene 
(po tėvais Navickiute). Paliko 
ketu ros dukteres, sunu ir kelis 
pus-brolius ir pus-seseris.

— Tegul kontraktorius Pu
lokas ateina in ofisą, 
su juo reikalu.

turime

SHENANDOAH, PA.
28t Martinas Žilinskas, 

motu iszvažiavo Panedelijo su 
kitais draugais ant medžiok
les. Kada važiavo namo, gumi
nis ratas automobiliaus truko 
ir visi sustojo idant rata patai
syt. Kada rata taisė, Szimas 
I^abanauckas szaude in medi 
ir nežinia kokiu tai bildu szu- 
vis pataikė Žilinskui in galva. 
Tuojaus sužeistoji indejo ii; 
automobiliu ir veže in vietinio 
ligonbuti, bet kelionėje Žilins
kas mirė. Lobanauckos pasida
vė policijai ir apalpo isz susi
graudinimo. Policije ji paleido 
nes nelaime atsitiko isz netv- 
cziu. Velionis paliko didžiau
siam nuliudimia savo paežio, 
du vaikus ir tėvus Martinus 
Žilinskus ant East Centre uli. 
Prigulėjo prie Lietuviszko bc- 
no ir kitu draugyseziu.

— Jonas Veražis ir Ona Si- 
lanauckas, iszeme laisnus ant 
apsivedimo. Moterystes rvszis 
bu neužilgo surisztas.

— Locust Mountain ligon- 
buteje Oktoberio menesije
kos padaryta net 93 visokios 
operacijos. Szioji ligonbuti* 

mir

Ii-’

operacijos.
yra laiminga ba jokios 
ties nebuvo tame menesije, o 
tai del to, kad daktarai ir nor- 
ses stengėsi visame palengvyt 
kanezes ligoniams ir gelbėti ju 
gyvates jaigu tas yra galybėje 
daktaru.

• — Utarninke atsibuvo lai
dotuves Jurgio Maskevicziaus 
ant kuriu daly buvo daug žmo
nių. Atsibuvo su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

Gilberton, Pa. f Deszimts 
metu Helena, dukrele Frano 

. Markevicziu, mirė po trumpai 
ligai uždegimo plaucziu. Lai
dotuves atsibus SubatojeI su 
apeigomis Szv. Ludviko baž- 
nyczioje, o laidos ant Shenado- 
rio kapiniu.

į
*

ft

Detroit, Mich. — Mrs. An
drews, kuri pora metu atgal 
gavo pirma dovana geriausiu 
vaiku parodoje už tai kad jos 
vaikutis buvo puikiausiai isz- 
augintas, dabar jeszko divorso 
nuo vyro. Ji sako, kad szimta 
kartu lengviau iszaugint szim- 
to nuoszimczio gerumo vaika, 
negu szimto nuoszimcziu ge
rumo vyra.

Brooklyn, N.Y. — Pasimirė 
Aleksandra Moceviczius (jis 

34 metu. 
4)7

JOHN S. FISHER
Kuris praeita utarninka likos 

aprinktas Pennsylvanijos gu
bernatorium ant Ropubikonisz- 
ko t i kirto. Jisai sumusze demo
kratu kandidatu ant snvirsz 
700 tukstaaržiais balsais.

■ Tatai atsitinka paprastai ge- 
I rokai prasi loszus arba iszsige- 
rus, kuomet insigali pilvo slo
ga. Stopas Žilinskas nubunda 
ir Jaueziasi nepaprastai blogam 
upe. Jo iszvaizda rugszti, susi
vėlusi, sudribusi, pilkame vei
de matyt nepasitenkinimo isz- 
raiszka: ne tai jis jaueziasi už
gautas, ne lai kažkaip užsirūs
tinęs. Jisai iszleto rengiasi, išž
ioto iszgeria stiklą arbatos ir 
pradeda vaikszeziot po visus 
kambarius.

— Norecziau žinot, kokis gal
vijas ežia vaikszeziojas ir 
uždaras duru?
piktai

ne-
— niurna jis 

užsisegant szvarka ir 
garsiai • nuspjauna. — 
szita popiera! Ko ji ežia val

iza i kome kelias tar
naites, o tvarkos esą mažiau 
kaip

)

Nuimt

klojasi ?
vadinosi Saviczius), 
Mirė 75 Stagg St. Spalio 27, 
bet paszarvotas kur gyveno 
pas seseri J. Tiliene, 8 Mcse- 
role St. Bus palaidotas Sekma- 
dienyy 2 vai pp. isz Pan. A p. 
bažnyezios Kalvarijos kapinc-

Laidotlives tvarko grabo- 
Bieliaus-

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigneuk, Scotland ija. —

SZITA SZEIMYNA ANT SENATVĖS SUSILAUKS GANA DIDELI TURTELI.

V.,4-:.^

/L

Szeimyna Jurgio Toombs, isz 
Los Angeles, Kalifornijos, ku
ri susideda isz 21 vaiku (bet 
ne visi randasi ant paveikslo) 
nutarė czedyt po paskirta su
ma pinigu kožna menesi in
banka ant procento o kada vi
si daeis prie metu turės suezo- 
dinia gana puikia suma pini-

se.
riai Radzcviczius ir
kas. Velonis paliko 3 seseris ir 
broli Amerikoje, o motina 
šeri ir broli Lietuvoje.

J se-

Revoliucija (’raigneuke. 17d. 
Spalio invyko pas mus revoliu
cija su baisiom pasekmėm bei 
be kraujo praliejimo. Buvo ma
nyta ir rengiama tikra revoliu
cija sukalbi bet apsvarsezius 
dalyka, likos atidėta ant toliau 
ir kaip visos aplinkybes rodo 
be to neapsieis, turės

su “szikum-bri- 
kas buvo jau raszyta.

puikiau
MRS. E. L. STOCK

< IĮ 
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kareziamoj. Kas ten 
skambino? Ka ten negerove 
dar atneszo?

— Tatai bobute Andriu vie
no, kuri musu Vytuką buvo 
priėmusi — atsako žmona.

— Valkiojasi ežia... veltė
džiai !

— Steponai

Kas

žodžiu in Saules

mane tavo kąsnis sėdi!
.Jinai parodo in pakauszi ir, 

pridėjusi skarele prie akiu, isz- 
eina isz valgomojo.

— .Jinai užsigavo... — niurna 
Žilinskas, stengdamasis prie-

tinka szito vaikezo pasielgi
mas (Žilinskas tragiszkai 
pirsztu nurodo in savo .sunu 
Vyta n ta), tamsta isz jo atsigė
rėt nebegali, o asz — asz labai 
nepatenkintas. Taip! JNfipaten- 
kintas!

Vytukas, septynių motu vai
kas iszblyszkusiu, liguistu vei
du, paliauja valgęs ir nuleidžia 
akis. Jo veidas dar labiau pa- 
bala.

— Taip, jus gėritės, o asz 
piktinuosi... Kas isz musu tei- 

nežinau, bet drystu ma
nyt, kas asz, kaipo tėvas, savo 
sunu geriau už tamsia pažins- 
tn. Pažiūrėkite, kaip jis

(Žilinskas

ISTORIJA DEL - 
DRUKORIU

I (I 7 1varta nusiszypsot. -— Kukliai 
ir gražiai iszaukleta... Taip tai 
taip, Andriuviene, sziadien 
niekas nemyli tiesos klausvt... 
Mes gi ir kalti...

Kelios minutes praeina ty
liai. Žilinskas lėksztes akimis 
apveda ir, pastebėjas, kad prie 
sriu'bos dar niekas nedasilyte- 
jo ,giliai atsidusta ir žiuri sta

in paraudusi, pilna 
pesezio guvernantes veidą.

— Kodėl jus, panele, neval
gote? — klausia jis. — Gal, ra
sit, užsigavote?
tinka teisybe. Na, dovanokite 
tokia jau mano prigimtis, 
galiu veidmainiaut. Visuomet 
rėžiu teisybe staeziai 
(atsidusta). T’acziau, asz paste
biu, kad mano dalyvavimas 
esąs nemalonus. Prie manes esą 
negali ne kalbėt, ne 
Kagi ? Pasakytumėt man, 
iszeicziau... Asz ir iszeisiu.

Žilinskas pakyla ir iszdidžiai 
eina link duru. Praeinant pro 
verkianti Vvtuka, w 7

ja.
— Po viso to, kas ežia invy

ko, tu esi laisvas! — sako jis 
Vytukui, iszdidžiai u'žriecziant 
galva. — Asz daugiau iii tavo 
auklejima nesikisziu! Nuplau- 
ju rankas! Atsipraszau, kad 
szinlingai, kaipo tėvas, troksz- 
damas tau gero, tave ir tavo 
auklėtojus sutrukdžiau, 
drang su tuo, karta ant visa
dos nuimu nuo saves atsako- 
mvbe už tavo likimą...

Vytukas sucypia ir dar gar-

Andriuviene,
, tavęs ne su

prast nebegalima. Pats tu ja 
kvietei, o dabar kolioji.

—Asz nesi kol io j u, o kalbu. 
Tu, motin, vereziau užsiimtom 
kokiu nors darbu, negu 'kad sė
di rankas susidėjus ir in gin- 
cziis lendi! Asz szitu moterų 
tiesiog nesuprasi negaliu! Ne- 
su-prantii! Kaip jos gali iszti- 
sas dienas praleist be darbo? 
Vyras dirba, prakaituoja, kaip 
jautis, kaip gy-vu-lys, o žmona, 
gyveninio bieziule, sėdi, kaip 
lėlytė, nieko neveikia ir tiktai 
tykoja progos, kaip ežia isz 
nuobodumo pasikoliojns su vy
ru. Jau metas, motinėlė, ap
leist tuos instituto papro’czius! 
Jau tu dabai’) ne instituto auk
lėtinė, nę pipieile,
žmona! ?>Tu^įgryžai in 
Aba! Nemalonu karezios tiesos 
klausyt! (

— Keista, kad karezia tiesa 
tiktai tuomet težinai, kai tau 
kepenys suskauda.

— Na, jau pradek, pradek sa
vo pamokslą...

— Ar tu vakar buvai už 
miesto iszejes? Ar pas ka nors 
loszei ?

— O kad ir taip? Kas kam 
darbo ? Ar-gi asz privalau kam- 
nors atskaitomvbe iszduot ? Ar- 
gi asz ne savo pinigus pralo- 
sziau? Tai, ka asz pats iszloi- 
džiu, ir tai, kas sziuos namuos 

, man priklauso!

Arba kaip Jurgis prigavo 
kunigėli.

sulinis

geri t (‘s

ežiai r u -

Vienam miestelyje, *kur ra
dosi drukarno, kurios locninin- 
ku buvo kunigėlis, uždraudė 
savo darbininkams gerti nln 
laike darbo.

Diena buvo labai karszta, * 
drukarneje radosi tik presmo- 
nas, zeceris ir “velniukas”‘ku
rie trauke isz kvortines-bonkos 
alų parneszta isz artymo šalti
no.

Drukorius Jurgis ka tik 
trauke aluti isz bonkos, kad 
sztai inoina kunigėlis. Jurgis 
nesusimaiszes tnom, pagriebė 
už szokeczio ir pradėjo greitai 
szveisti litaras ant maszinos su 
alum isz batikos.

Kunigėlis tuojau suuodė alu. 
Su dideliu piktumu prisiartino 
prie Jurgio, mieryje iszbarimo 
nes kaip nusistebėjo, kada pa
regėjo Jurgi szveieziant forma 
ant maszinos su alum.

— Ka tai ženklina Jurgi? — 
užklausė kunigėlis.

— Matai jegamasteli turėjo
me daug ergelio su at ramentu 
kuris užkiinszo litaras, o no- 
rints bandžiau gazoliną, lajų ir 
muilą bot tas nieko negelbėjo. 
Girdėjau karta nuo seno dru- 
koriaus jog alus tokiam karsz- 
tyje yra labai geras del litam.

— Ar taip, — sudundėjo ku
nigėlis.

— Už tai nusiuneziau Petru
ką idant athesztd honkri ir žiū
rėkit kaip iszrode priesz tai o 
dabar.

Jurgis inejo už maszinos pa- 
kele arkusza popieros kuris bu
vo praleistas per maszina kelis 
kartus ir buvo visas susi liejas, 
pakele priesz kunigėli tarda
mas :

— Ar matote kaip bjauriai 
iszrodo? O dabar žiūrėkit kaip 
puikiai atsimusze laikrasztis 
po nuszveitimni litaru su alum.

Jurgis nuėjo už maszinos ir 
atnosze nuo krūvos atmusztu 
laikraszcziu viena paprasta ar
kusza isz ko kunigėlis buvo už- 
ganadintas, kalbėdamas:.

— Tasai daug geriau iszrodo 
Jurgiu, turiu pripažint jog pui
kiai atsimusze. Kožnam amato 
randasi visoki “triksai”, ei?

— Žinoma, jegamasteli, kad 
yra — atsiliepe Jurgis, — nes 
kunigėli asz daviau kvoteri isz 
savo kiszeniaus ant atnešimo 
alaus, nes nenorėjau idaiįt ant 
kunigėlio vardo saliuninkas už- 
raszvtu. ‘ . 1 ..

* 11 «

— Gerai Jurguti, 'to tavo 
kvoteri, o jaigu kada reikalau
site daugiau alaus, kada spau- 
dinsite laikraszti, neuŽmirszk 
praszyt manes pinigu.

Kada kunigėlis iszejo per 
duris, visi garsiai nusijuokė o 
už aplaikyta kvoteri nuo kuni
gėlio parnesze sau daugiau 
alaus ant szveitimo — gerklių.

—ParaRZO Senas Zeneris

sėdi! 
Nejaugi taip sėdi dorai auklė
jami vaikai ? Sėdėk tinkamai ir 
gražiai!

Vytukas pakelia smakrą 
auksztyn ir isztiesia kaklu, ir 
jam rodosi, ka<l jis lygiau se- 
dis. Jo akyse pasirodo aszaros.

— Valgyk! Laikyk szaukszta 
re i lc i a!

pakelia
Taip... nępa-

ne-

in akis

kaip reikia! Palauk, prieisiu 
asz prie tavęs, niekingas vai
keze! Nedrvsk žliumbi! Žiūrėk 
tiesiog in mane! Tiesiog!

Vytukas stengiasi tiesiai žiū
rėt, bet jo veidas dreba ir akys 
prisipildo aszaromis.

— A-a-a... tu verksi ? Tu kal
tas, tu gi ir verki ? Eik, stok in 
kampa, gyvuly neraliuolasai!

— Bet., tegu jis visn-pirma 
papietauja! — užsistoja žmo
na.

— Be Įlietu! Toki niekszai... 
toki iszdvkeliai neturi teises 
pietaut!

Vytukas, porkreipos veidą ir 
visu kurni trukeziodamas, nu
lipa nuo 'kėdės ir eina in kam
pa.

— Ne, tai dar tau busią! — 
tęsia tėvas. — Jeigu niekas ne
nori tavo auklėjimu užsiimi, 
tai, taip ir busią, pradėsiu asz. 
Pas mane, vyruti, nesijovysi ir 
neverksi pietaujant! Balvone! 
Reikia darbas dirbt! Ar su
pranti? Darbas dirbt! Tavo tė
vas dirba, ir tu dirbk! Niekas 
neprivalo veltui duona valgyt ! 
Reikia but žmogumi! Žmo-gu- 
mi!

— Paliauk, del Dievo meiles!
— praszo žmona Francuzisz- 

Nors prie paszaliniu 
žmonių mus negrąužki... Senu
ke viską girdi ir dabar, jai pa- 
sidekojant, visas miestas žino
siąs... .

-— Asz paszaliniu asmenų ne-- 
•e • a « *w R « •

valgyt...
aszĮ 
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Mrs. Edward L. Stock
Betliseda, Md., yra pirmutine 
motoro isz Marvlando iszrink 
ta ant senatorkos ant Republi- 
koniszko tikioto.

ŽĄSIŲ — ŽĄSIŲ
Ant pardavimo geriu Jersey 

Žąsių, nuo 12 iki 15 svaru,turiu 
j u apie 50 ir parduosiu po 40e., 
švara.

Ben. Varanavage,
Box 53, R. F. D. No. 1. 

Tamaqua, Pa.
)
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_ — — -.. — z ------------ ---------—

Isz Iszeis
Gilberton............................... 2:39
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50 DU BELT A V AS 
BILIETAS

Ant Readingo Geležinkelio

ąeadingfoinpany
4 Reading

aiva.

bet czion taip

no vien

t

jis apsisto-

Po-

W

ir jo szajininkai

iszei'ti kaip 
' kum”

Kelios dienos atgal jau buvo 
isz mus kolionijos raszyta apie 
nelabus, judosziaus pardaviko 
vardu užsitarnavusius straik- 
laužius. Buvo klausta rodos net 
draugu Amerikiecziu kaip su 
tokiais apsieiti, kad paraszytu 
nors keletą
laikra.szti. Buvo klausta ar ge
rai daro ponas Pirmininkas 
kad tokius st ra ik laužius in sve
taine leidžia, bet netrukus, vi- 
siszkai kitaip stojosi. Ponui 
pirmininkui turbūt judosziaus 
vardas pasigrožėjo su kitu ne
labuoju, taipgi neprasto urėdo 
bet jau dabar visiszkai be tar- 
nvstos. Sulaukus sekmadienio 
17 Spalio, susirinko visas par
lamentas prieszingos puses po
no prezidento ir visi vienbal
siai nutarė, intejkc atstatymo 
nuo prezidentystes nota. Rusi
jos (’ara atstaczlus buvo visa 
familija surasztavoti ir turtas 
konfiskuotas,
szvelniai apsiėjo kad pasitenki- 

tik vek-reus padaže 
nuo sziltos vietos, juodkoji eik 
st ra i k laužiant. Negana ka nuo 
prezidentystes p ra sza Iii 11 as 'be t 
visiszkai ir isz draugijos tas ir 
ant sveikatos vyriszkai, ma
nom kad ne draugai Amerikie- 
cziai kitaip nebūtu padare.

Isz jo puses po revoliucijai 
yra ir nuliūdimų, dauguma jo 
szalinin,kii lauke ir jau pradėjo 
rengtis prie iszkilmingos karū
nacijos, bet szitaip dalykams 
atsimainius,
nosis nuleiilo. Verkia nabagas 
prezidentelis bet jau po laikui, 
jau sostas griuvo. Alane naba
gas kad jam kaipo aukszto czi- 
no viskas valia ir straik-lau- 
žiaut, ir ka tik sumanys, mat 
buvo nusistatęs ponu būdamas, 
ponu puse ir palaikyt. Stojo už 
kapi'talistus kad tik darbinin
kus apgalėjus ir straikas butu 
pralaimėtas.

Nors ant iszvaizdos ir darbi
ninkai prasti atrodo bet taip 
susiorganizavo, kad nežiūrėjo 
ne jokiu gazdinimu su policija 
nors kad ir gana skunde nevie
na, net ir draugus, kaltus ar ne 
kaltus. Stojo visi vyr’s in vyra 
ir'kaip sumanė taip ir padaro:. 
“Szalin iszdavike, juodkoji isz 
mus tarpo, nenorim su tokiais 
turėt joki reikalą,” ir i ns py rus 
in sėdynė likos praszalintas poi 
viena jaunuoli ne't iszpraszytas 
pro duris isz poniszko rūmo. 
Jeszko, kaip girdot, nabagas, 
net gyvenamo namo Glasgove, 
bot manom kad toki iszgama ir 
ten sutiks nepuikiai, nes to ir 
reikalinga už toki darba, reike 
skirt toki ir užpelną, ba pats 
isz savo pasididžiavimo ant to 
užsipelno. —Szkotinsjcas,

iszleidžiama
Ar girdi? Man!

Ir taip toliau, viskas pana- 
sziai seka. Bet ne jokiu kitu 
laiku Žilinskas nebūna taip są
mojingas, doringas, asztrus ir 
teisingas, kaip laike pietų, kuo
met aplink ji susėda visi jo na- 
misz'kiai. Paprastai prasideda 
nuo sriubos. Pirmąjį szaukszta v
nurijęs, Žilinskas staiga susi
raukia ir nustoja valgęs.

— Velnias žino kas... — niur
na jis. Tur-but, prisieisią val
gykloj pietaut.

— O kas? — susirūpina žmo
na. — Ar-gi sriuba negera?

— Nežinau, kokis reikia tu
rėt kiaules skonis, idant szito- 
ki jovalu valgyt! Persūdyta, 
skuduru dvokia... vietoj cibu
lio ka-ko'kios blakes... Andriu- 
viene, tiesiog nepakeneziama! 
— kreipiasi jis in viegziua-ho- 
bute. Kiekviena diena žmogus 
iszduodi aibe pinigu provizijai 
nupirkt... visame kame sau at
sakai, ir sztai kuom tavo maiti
na! Jie, matomai, nori, idant 
asz apleiscziau tarnyba ir pats 
nueieziau in virtuve valgiu gar 
mint.

— Sziadion sriuba gera... 
kukliai pastebi guvernante 
(vaiku auklėtoja).

— Taip? Jus atrandate? sa
ko Žilinskas, piktai in ja merk
damasis. — Abelnai, kiekvie
nas turi savo skoni. Boto, rei
kia prisipažint, mos su tamsta 
kaslink skonies drueziai ski
riamės. Jums, pavyzdžiui, pa-

kai.

bijau — atsako Žilinskas laic- 
tuviszkai. — Andruvienė girdi, 
ka*d asz tiesa kalbu. Ka-gi tavo 
nuomone, asz privalau but pa
tenkintas isz szito vaikezo! Ar 
tu žinai, kiek jis man kainuo
ja! Ar tu žinai, bjaurus vaike, 
kiek tu man kainuoji? Ar tu 
manai, kad asz padi^binejy pi
nigus, kad jie in mane voltui
plaukia? Nežlimnbk 1 Tylėk! 
Ar tu girti, ka asz tau sakau,

61 A • 1 1 1j

p u že, k a i 1 i i sz k a rszcz i a u!
Vytukas 'garsiai sucypia ir 

pradeda raudot ir raudojant 
dejuot.

— Tatai, pagalios, nepaken
eziama! — sako jo motina, pa
kildama isz užstales ir mesda
ma pietums paduodama skepe 
taite. Niekuomet neduodąs ra
miai pietaut! Sztai kur pas

ar no? Ar nori, kad asz tau, rn-

šia u verkia. Žilinskas garbin
gai pasuka link duru ir iszeina 
in .savo miegamąjį.

Po piet, iszsimiegojes, Ži
linskas pradeda jaust sąžines 
graužimą. Jis gėdijasi žmonos, 
sūnaus, Andriuvienes ir jam 
net nejauku darosi atsiminus 
apie tai, kas buvo pietumis, bet 
savymeile penia ug 
trūksta vyriszkumo but szir 
dingu ir atviru, ir jis nepaliau
ja pūstis ir niurnėt...

Sekama diena pabudęs isz 
ryto, jis jaueziasi geriausiam 
upe ir, prausdamasis, linksmai 
szvilpauja. Atejas in valgomą
jį kavos gert, jis ten užtinka 
Vytuką, kuris iszvydes tęva 
pakyla ir žiuri in ji iszkri k il
siomis akimis.

— Na, ka vaike? — klausia

didele,

linksmai Žilinskas, sėsdamasis 
linksmai už stalo. — Kas nau
jo, Vytuk? Kaip gyvuoji! Na, 
eik, balamute, pabucziuok sa
vo tęva, i

Vytukas, iszblyszkes, rimtu 
veidu, prieina in tęva ir dre-,
baneziomis lupomis palieczia 
jo žanda, paskiau atsitraukia 1 • j 1 • p • i • j • Yir tyliai savo vietoj atsisėda.

J. Naruszeviczius.

LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUaOIRT 
RKCOMMRNOS

ROYAL PURPLE
PILL8

Dis. by First National Laboratories,
Lehiffhton. Pa.

*

I

i!

I

t 1

I
1

“I

s|

j

“"iii



f

*

“SAULE”

t

4

J

/

v

LIETUVOJE
1918 METAIS.

NEPRIKLAUSOMYBES
SUKAKTUVES MININT

Kovo menesio pabaigoje 
X’nlstvbes Tarvba Kaune 
siuntinėjo atsiszaukimus in vi
sus Lietuvos kampelius, ragin
dama kiekviena vyra, suge
banti vartoti ginklą, stot oiles- 
na savo szalies apgynėju. Bol- 
szevikai insiveržo in Lietuva 
nžerne Vilnių ir trauke Kauno 
linkui. Szita žinia žaibo greitu
mu aplėkė visus Lietuvos mies
telius ir sodžius.

Valszcziu szaltysziai su kitu 
vyru pagelba isznesziojo kri
vulę — valdžios ntsiszaukimn 
visiems ūkininkams.
npas buvo pakilęs. Nespėjo jie 
pasiliuosnoti nuo Vokiecziu, 
kaip in Lietuva pradėjo grūs
tis maskoliai. Lietuviai jau isz 
moko atskiri vasuosius nuo 
prieszu, kurie kan*s metu kan
kino ir skriaudė gyventojus. 
Toks Vokiecziu elgimasis jiem

Todėl visi

menesio
isz-

Žmonių

PREZIDENTO

U

ANT ATMINTIES
COOLIDGE SUNAUS.

kuri likos 1 
ant atminties mirusio sumins Prezidento 
kurio paszvenlinimo dalyvavo pats Prezidentas.

neseiiiai pastatyta 
• Coolidge ii’ ant

Mnrcorburg naujo bažnyozia 
smilius

Nors 
buvo neiszlavinla, 
užtenkama i ginklu, vienok visi 
narsumu gynėsi nuo prieszu. 
Kova, tęsęsi visa diena, Bolszo- 
vikai jau skaitė saVė pergalė
tojais, nes Lietuviai pradėjo 
trauktis atgal,
maskoliai varosi pirmyn kiek 
galėdami. 'I’uom kart Lietu
viai, [laniaži traukdamiesi at
gal, susivienijo, susitvarkė ir 

Bolszevikni puolėsi 
drąsumu.

Lietuviu kariuomene 
neturint i

11 įsidrąsino

mns dar aprūpins?
— Nėra ko rengti drapa- ir namiszkiai. 

nas turiu, sziek-tiek pinigu — 
tai ir viskas. Szautnva Kaune 
gausiu.

— Bet kas 
pins ? Sekios nei 
daro, nei gyvuli 
saris.

jau vėl buvo ant kojų. Sukilo 
Visi neramus, 

vienas, kitas mėgino

namus
R
o

isznau.jo „

iki kaului daede.
kaip vienas nusprendė žnt-bnt 
kovoti iki paskutiniam kraujo 
laszni, bet savo ingy tos laisves 
neat si žadėt i. Tiek vargo, tiek 
nelaimiu, brangiu asmenų in 
kapus palydėta — ir dabar po 
szilu visu sielvartu
vilk svetima junga? — No ne
galima! A\*rcziau mirti negu... 
szirpuliai sukratydavo kana 
ir neužbaigdavo pradėto saki 
nio, prisiminė pergyventas va
landas.

Gandas, kad Bolszeviku tar
po randasi daugelis Lietuviu, 
karei prasidėjus paimtu in ka
riuomene, baisiai snkirszino 
Lietuvos gyventojus, 
gai kuomet 
Bolszevikni 
maistu ir pasiunti* in

Kraujas 
gyslose — 
ves boeziu narsumas ginti sa
vo žeme nuo žiauraus prieszo.

Paprūse je Virbalio valsz- 
cziaus uk'i’rtink'af'MHVo-susirin
kime nutarė, kad ir Vokieeziiis 
reikia paraginti, m*s ju buvo 
suvirsz 100 gyven. visam vals- 
cziuj. Skilviui, Va balas ir Ru
dis buvo paskirta iszneszioti 
minėtiem ūkininkams 
nima.

baisiai

jie iszgirdo 
atome

ja.
H?

užviro 
juost* atgimė

y pa 1 in- 
kad 

žmonių 
Maskoli- 
Lietuviu 

seno- 
ginti

pa ragi-
Nors oras buvo nesma

gus, keliai bjaurus — nieko m* 
at bot a.

Jau buvo vėlyba naktis, bet 
Skirsnu namiszkiai dar nemit*- 
goj° — laukt* sugryžtant savo 
szeimininko. Motina su ypatin
gu rūpestingumu nerimavo, 
kati kas blogo jam neatsitiktu. 
Jinai gerai žinojo, kad Vokie
eziai nt*iszt i kimi.

metus,
1’rusas skunde juos

Gerai atmi- 
kuometne užpereitu? 

kuimvims 
Vokiecziu valdžiai, kad jie turi 
pasislėpt* maisto. Atvykę \’o- 
kieeziai pradėjo griosti namus, 
bet nieko nerado. Tuomet užsi
spyrė, kad Skirsna parodytu, 
kur paslėpė. Isz tiesu jie jokio 
maisto ir neturėjo paslėpė. In- 
tuže Vokieeziai nuszove Skirs
na. Neveltui ir dabar Skirs- 
niene turėjo pamatu savo ru- 
pescziams.
Skirsninkas sugryžo 
szlapias, purvinas 
Motina tuojaus padavė persi
vilkti sausas drapanas, ir se
suo atnesze pagaminta 
riene.

ir

Bet, ucziu Dievui, 
— visas 
iszalkes.

vaka-

— Asz visa laika drebėjau
— atsiliepė Skirsniene 
tave Vokieeziai neužmiisztu.

— Ka jie nuisz, mamyte! 
Praėjo tie laikai — pasibaigė 
ju vieszpatavinias.
— Ar jie klausys kažin vals-

— kad

apru- 
frndo, nei pa-

nusiminė;
szi-ta pasakyti, bet kalba nesi- 
riszo. Jonas 
pusryczius ir pabalnojo
arkli. Noroms-nenoroms turėjo

greitai pavalgo
savo

o jau |lava-į paimti,,plotinos prirnoszta di-
deli ryszuli. Atsisveikinimas 
buvo trumpas: jisai priėjo prie 
motinos ir pabueziavo abi ran- 

Molina apkabino ji, pri- 
žinosi — pertarė intikinaneziai •glaudė prie savo szirdies: jos 
mot ina.

Rytoj iszryto, mamyte!; donge sumins akis. Ji karsztai 
— tvirtai atšaki* Jonas. .Moti- [lalmeziavo 
na daugiau noatsiliope. Jai bu
vo ir< Y '
szi vakaro su sojianczia szirdi- 

Szimtai Lietuvos motinu 
savo sunns in kart*.

Visgi skaudu šonai vėjo, netur
to ir varge pergyventi to'kius 
smūgius. .
pabiro sudžiovusio veido 
skruostais. Ji slope savo skaus
mu ir kalbėdama suraminan- 
ezios maldos žodžius, 
ruoszti savo sunu in kelione.

— Asz toks purvinas, — 
lėtai atsiliepė Jonas, mano ba
tai perini rJ<0; 
mazgoti kojas.

— Vikute! — paszanke mo
tina dukterį, — prirut>szk Jo
nukui szilto vautlens.

, szluostytlama 
greitai pripylė szilto

Namus patys apsirupin-
site...

Tai rytoj dar vis neva- kas.

a sūnaus, bet ji ne viena

UI).

ruoszia

ryszuli.

| balti iszdraikyti plaukai 11 z -

1

cziaus insakymo!
— Nežinia. Kur tik nujo

jau, visur jie ramus; tyli ausis 
suglaudę.

— Tai kada, Jonuk ir tu 
pradėsi rengtis? neramiai už
klausė motina ir sesutes akys 
prisipildo aszaroinis.

— Rytoj, mamyte! — atsa
ke sūnus.

— Vieszpatie, tu mano! su- 
szuko motina. Tu negali taip 
greitai važiuoti —,esi nuvar
gęs, nepasirenges;

susi ojo. 
savo maskoliszku 
manvdami suteriosc* visus Lie
tuviu pulkus. Bet apsiriko. 
Lietuviai intempe jėgas 
pergale, ar mirtis, 
vietos! Kaip obuoliai 
džiokrecziam pradėjo 
abiejose pu sese, 
kus susirėmimas tęsęsi 
nai valanda, 
k rike, turėjo
Lietuviai pastebėjo jn žings
nius ir pradėjo vytis, neduoda
mi maskoliams progos 
tvarkyti. Jie neiszlaiko Lietu
viu antpuolio ir turėjo 
ruožu traukis atgal, 
mi Lentvarava užpakalyj. Jau 
sauk* leidos 
tojai Lietuviai inženge 
Lent vara vo miesteli.
liai abieju pusiu buvo dideli — 
kareiviu lavonai iszklojo 
vos lauka. Sužeistuosius surin
ko dar kovai besiaueziant; jai 

surinki i

U>... |

*

Daržoves ir Vaisiai 
Reikalingi Vaiku 

Valgis.

NEPRIPAŽYSTA
VYSKUPU

pulkus.
ar 

bet nei isz 
mm mė

li rišt i
Szitas smar- 

nepil- 
Bolszevikai, pa- 

I raukt is atgal.

Lietuviai

4B

susi-

visu 
palikda-

kuomet, pergale- 
iii 

Nuosto-

ko-

BALTRUVIENE
O jus M i nuravi l ies balandėlės

Daržoves ir vaisiai kiniui su
teikia kuro, riebumo, geležies, 
kalki u ir kkitn mineralu. Y pa

valkų diele,

LIETUVA NEPRIPAŽYSTA 
VYSKUPU PAŽENKLINTU 

PER POPIEŽIŲ.

(ingai reikalingi
sako Suvienytu Valstijų Agri- 
kulturos Departamentas. Kad 

sureguliavusvidurius sureguliavus reikia 
nors syki ip diena juos vartoti. 
Daržoves vartojamos sn pienu, 
prie sziitinlos mėsos, paskonin- 
ti sriubas, arba sau vienos lik 
su mėsos dažniu, bet dažnins 
turi Imti skystas, m* riebus.

e vaikus valgyti saPratinki!paliauki!,
Naktimis po ulyczes nesiaukit, lieru ir sulotu jaunas irminksz- 

In langus nebiiladokil,
Jau pasirengia jus paviesžyt,

Karsztu vandeniu apszutyt,
Jeigu da karta taip darysit, 
Nuo to apsisaugo! negalėsit.

* * ♦
Isz miesto S. gromata gavau,
Norint s tenai nesem*! buvau,

Bet apie lokės gaspadiiies
• neiižl ylesi 11,

Visam svietui ir kitas
iszda viliosiu.

'Tegul visi žino kokios yra

tas dalis. Jeigu vaikai tu ne
mėgsta, dekite po kelis lape 
Ii us, arba mažus sukapotus 
szmotelins in sa nd vieži us.

Gerai nuplaukiu* daržoves. 
Didėlėms daržovėms, kaip bul
vėms ir morkvoms, 
szepeluka. Reikia 

lapa

vartokite 
žaliu daržo- 

alskitai 
vandenin

ir .

GALI KILTI SUMISZIMAI.

Kaimas.
ži ne

— Gyventojai per
siėmė zine, kurios pasekmes 
gali Imti panaszus jiadejimas 
kbkis ^’ziadieil vioszpntftnjA 
Meksike, kada 1 Jetnviszka vai- 
< 
ta 
I\>piežin.

nesenei Popiežius pa- 
skvre kelis Lenkiszkus vvsku 
pus kurie turėtu valdže ant 
Liet nviszkii kini ilgu Li(*tuvoje, 
kas Lietuvai labai nepatiko. O 
gal lame \ ra ir kitokia priežas
tis, kurios negalima tikrai da- 
žinot i.

I .enkije 
Liet u vi.-zko>

Iže apreiszke, kad nopripnžys- 
vyskupu paženklintu per

M;d,

apreiszkimn 
labai

rl
M j

■J

I
M

I

ji tiMĮ

"•II

M

'J1

ji

1

f

I iiom 
valdžios 

persicrm*. Popiežius gali pana 
szia i [Mula lyti kaip padare 
Meksike, aiszaūkdamas 
vyskupus isz Liet uvos 
pri<‘szinirna prieszais 
kiszka valdžia.

VI -511S 
už pa si - 

kai a li
kylineli isz van 

m* pa
rr

Nuolatos lik trauke sriuba;
Noprižiuri vyrus, 
Ne Imrdingierins,

Gromata paduodu kaip 
man rasze, 

Pat ai py t i nuoszirdžiai p rasze:
Ir taip:

Gromata Jnozi 
Balt ruviene:

Brangi Misiuke ir 
retoja moterių: —

Asz ton nelaliai mėgstu kisz 
t is in bobiuiiis biznius, bet dar
belius savo gaspadineles

užt y lot i, 
tai 'per padnkus bobele!? 

Jiji kožmim lopeli savo nolikii- 
mo prisi(*ga, o 
vyrui pridėt lopą ant nusėdėtu 
kelnių, — persipraszau misiu- 
kes, — tai žmogelis negali da- 
sipraszyt. Kas diena isz(*ina 
pas kūmutes ant stiklelio para
gauti kokia 
namim1, o grrnezios 
lovas iszvalvt * 
neturi laiko.

Žmogus 
tarp žnioniii, I 
sueina 
neje dirbi ? Ant tokio klausymo 
neturi kit ai^ikyt, ba iszlikro 
m u s 11 g r i n cz i.ų j e ra n ga I a s a t s i - 
duoda.

Ana diena nuėjau ant vir- 
szaus pasiimt tabako, tai užde
giau meczkia ir mano miela 
dediene, 
raugalinis 
smarkiai kaip mainose gazas, 
bot man blakstienus, usus ir 
smilkinius apsvilino, o kad nc- 
bntau tyrėjas (amo laike skrib- 
lians ant galvos, tai ir [įlankai 
butu užsidegu.

Ana diena viena misiuke li
kos nugabenta pas vaita ir už
simokėjo 25 dolerius, bet vela 
džikiis pradėjo szokti ant s t ry
to, isz ko turėjo gana juoku vi
si žmonys. — Musu mergeles, 
norints puikios kaip roželes 
bot užsidnoda sn cziutabakiais, 
makaroniais ir Graikais. Ana 
diena ant inkurtuviu susirinko 
stora ir [įlomi, 
kaip kates, bet plona mažiulo- 
liai sudavė puikiai, už tai, kad 
khliinosi jai in akis. O ka jau 
apie valgius ir juju pagamini
mu, tai susimilk Dieve! Duona 
kaip pakepa, tai reike džiovyti 
ant saules, o mesa, tai nuėjus 
in mainas reike duoti kalviui 
kad ant priekalo gerai is/plak- 
tu — mula ga’letum su ja už- 
muszt. Beda ir vargas del musu 
vyru su musm misiukem, kad 
josios tokios apsileidėles ir 
ežiu kės.

Bucziuoju misinkos rankeles 
ir meldžiu jiatalpyt ta mano 
daneszima,.

Juozaa Pilvelis, mainieris.
• o ■' •.

j

Garsingas Plaukykas jin 
Rekomenduoja.

sZiitinli. .los vartojamos 
arba 

ir

pasibaigus buvo 
užmuszl ieji.

Kuomet iszlindes menulis 
pažvelgi* in kovos lauka, jame 

1 riobos, 
aplaužyti medžiai nakties tam
sumoje iszrode tartum užkerė
ti pasukti rūmai. Visur viesz- 
patavo gili tyla. Kartais tolu
moje sužvengia arklys, suloja 
szuo ir vėl viskas nurimsta. 
Nuilsę kai(*iviai jau seniai ilsė

si ovy k lose: vieni, 
o iszaikvo 
pat ogiame 

k i t i-gi 
at Iik(* 

pa-

iszlindes

viii kiekviena 
plauti po l)(*ganczin 
tol kol viskas nuplauta. Daržo
ves paprastai apipiesknntos, ir 
todol reikia
dėtis k’eliiis sykius, ir 
likti vandenyje.

Daržo ves galima virini, kep 
t i ar
su pienu, Smetona 
tu, Jas pagerina 
skoni. Jeigu turit(* lik mažai 

>11 joms vartokite 
>nnka, kurioj buvo virintos, ar- 

\artokile

svies 
m va i r i na

Italpl) Graver kuris i n La i so puikia 
Gruver Swimming Pavilion, Lehigh
ton, Pu., yra vienas isz geriausiu 
plaukiku Amerike, jisai taipgi turi 
dideli soda vaisingu medžiu ir turi 
ledini bizni, sako: “Isz pęiežasties 
mano užsiėmimo hunu lauke visokia
me ore todėl žinoma tankiai pagaunu 
kosulį ir szalli ant krutinės, is z ban
džiau visokes gyduoles nuo kosulio be 
pasekmes, pakol vienas isz mano 
draugu patarė man imti Dr. White’s 
Lung Healer. Iszbandžiau ji ir turiu 
pripažinti kad tai yra stebėtina gy
li uole ir aplaikiau greita palengvini
mo. Yra priemna imti ir nekenkia vi
duriams.” Parsiduoda visur arba pas

First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

Pilvelio in da ržovi n jomsbuvo ramu. Sudegujo veidą ir 
ta ve

tari*: 
“Tegelbsti tave Dievas bei 
Motina Szvoneziausia ir lesn- 
gražna namo gyva ir sveika! 
Jis pabueziavo dar seseri, pa
davė ranka tarnaitėms ir grei
tai iszejo lankau. I noj sėdos 
ant arklio, susirinkusioms pa 

ike Su Diev! ir iszjojo isz 
Motina nubėgo paskui 

s<*k(* akimis iki 
noiszn v ko

< i 'o

rr

) *

dažiu-

1 °-
Aszaros, kaip žirniai, |s 
sudžinvusio

ir iszjojo

pradėjo

bu tu gera nnsi-

asza-Vi kute
ras, greitai pnpyh* szilto van
dens ir atnesze broliui. --Sziai 
Jonuk, duok asz tau numazgo
siu kojas, tu ir taip jau pavar
gęs.

I r sesuo, 
dėjo jas mazgoti, 
dama savo aszaromis. Jai bu
vo gaila brolio — tiesa. B(*l ji 

a i Įėjusi ir brangios
Vikute buvo mokyta, susipra
tusi mergaite; jinai atjautė 
Lietuvos negu savo naminius 
vargus. Jėig
musztn kovos lauke, ji turi dar 
kita — Amerikoje.
Lietuva prarastu
niekas neužims. Viktutė nu
mazgojo broliui kojas, ^m- 
szluoste sausu rankszliioszcziu 
ir pasilenkusi pabueziavo.

— Vitkute, 
szokes brolis,

— Nusiramink, Jonuk, — 
atsake sesuo, — mano pri(*d<*r- 
me tau atiduoti pagarba, nes 
eini ginti brangiosios tėvynės!

Karsztos jaunos szirdys, pil
nos tėvynės meiles ir tikros 
vilties, suvirpėjo ir savo jaus
mus aszaromis iszliejo 
ten.
pareiga — tėvynės 
todėl pasiryžo likimo 
bujlais eiti prie
tikslo — prie laisvos Lietuvos.

Jiedu butu dar ir ilgiau kal
bėjo, bet motina liepe eiti [pa
silsėt, kad rytojui broksztant 
butu prisirengęs ’keliauti. Pati 
senute nei nemano apie miega. 
Jos vienintelis rūpestis buvo 

ka ji neturėjo reikmenų

pra-atsiklaupusi, 
apszlakst y-

<r t evvnes.

jinai
savo

u szita broli ir už-

Bet jeigu
— jos vieta 

Vikt ute 
broliui kojas,

— snszuko pa- 
— ka tu darni?

Jiedu suprato virsziausia 
szaiiksma, 

skirtais 
vieno bendro

tas, 
sūnaus kelionei. Vokieeziai isz- 
szlave visas gerybes. B<*t ka 
geriausio turėjo — viską su
siras kiti, kurie nieko neturi— 
jiems prireiks. Taip ji triusesi 
per kiaura nakti ir tiktai Va
karinei nusileidus, Skirsniene 
prigulė truputi pasilsėt.

kus ir hu-1 Porai valandų praslinkus, ji

kiemo, 
ji už variu ir 
kol jaunas kareivis 
rytni(‘czio priebladdose.

\'irbalyj jau nuo pat 
buvo didelis bruzdėjimas, 
visu apielinkiu rinkosi 
ii, važiuoti,,jauni vyrai. Aut 
rinkos stovėjo keletas ilgave- 
žimiu, prikrautu maistu ir dra
panomis. Apie asztunta valan
da vežimai ir raiti vvrai isz- 
trauke plentu X’ilkavisz'kio liu
kui, kiti pešti nuėjo inštoti, isz 
kur traukiniu iszvažiavo 
siog in Kauna.

Kaimuose namioje tartum 
nieko neinvyko. Vyrus pakei
tė moters: jos paskutiniais me
lais iszmoko visus namu ir lau
ku darbus, todėl pervirsz vyru 
ir nepasigedo. Bet mintis, kad 
iie kares lauke, nedave 
bos — dažnai atvykdavo

isz kaimu in miesteli, kad 
sužinot nors ka apie muszius 

s. Jei kas indo- 
maus būdavo sužinota — 
jiena akie-mirksnyj aplekklav

apielinke. Taip atsitiko 
i įkarta. Atėjo žino isz 

1 kad Lietuviai baisei 
supliekė Bolszevikus ties Kai- 
szedariais. Bolszevikni nusto
jo daug kareiviu, daug mantos 

myliu turėjo pasi
traukti atgal. Džiaugsmas bu- 

Visa baime, 
gerai apsigin-

rinkosi
v v ra i.i

namieji

t ei s
nors 

su Bolszevikni

visa 
ir szi
Kauno|į

ir keletą

rvt o

josi savo
kad sustiprintu sav 
tas spėkas ir vėl 
laik(* užpultu pricsza; 
ilsėjosi amžinu miegu, 
savo virsziause pareiga

i z aukoje savo gyvybe už levynes
rai

I le-

ramv- 
mo

nan-
o

Taip 
Atėjo žino

vo neapsakomas, 
kad maskoliai 
klave, turi minias narsiu karei
viu, visai isznvko. Viltis ' v

viesz'patavo
uz- 

ž m on i u szirdvse. 
Jeigu dabar pasisekė — ir to
liau seksis. Kitaip ir būti nega
li, nes mos kovojame už savo 

Svetimu žemiu, ju tur
tu, nenorimo bet savosios 
pėdos neatiduosime. 
mums pagelbės!

Taip slinko dienos, savaites. 
Jokiu žinių isz niekur. Kares 
lauke buvo ramu. In ta laika 
Lietuviams pasiseko ingyti 
rinko. Jeigu jam nbreiks — at- 
daugybe ginklu, ju pulkai pa
didėjo — todėl jie ir nutarė už- 
atakuoti Bolszevikus Vilniaus 
apielinkese. Matyt Bolszevikni 
nelaukė jokio smarkaus užpuo
limo ir tapo priversti greitai 
pasitraukti isz Somcliszkos. 
Bet ties Lentvaravu jie sustip
rėjo, gaVo pagelba isz Vilniaus 
ir puolėsi ant Lietuviu. Užviro 
baisi kova.

nes 
t ei sės.

nei
Dievas

aisve!
I ♦
Žinia,

pasiseki*

les 
kas

negaliu ilginus
dagu-

()

kaip reiki* savo

ba la 
mini

sako: ■ii
gam:-

A liejas vartoja-

gei'bsni vaikams

virintoskuomet virintos kol 
bet ne pervirinlos. 4

1

‘1

Minką 
sriubas.

mas sn žalioms daržovėms. 'Tie 
budai daug 
negu kepimas.

Patyrimas parode kad dar
žoves, ypatingai žalios, geriau
sios 
m i n ksztos,
Szpinakai reikalauja nuo 20 iki 
30 miliutu virinimo.

Mažiems vaikams žalumynus v 

smulkiai sukapok iszkoszianl 
per sietą. Nešluok mažam vai
kui agurku ir ridiku, kuriuos

ANT PARDAVIMO.

sziadien iszvire 
iszszluot ir 

nuo blukiu, tai

'I

: I 
i

. Namas su bizniu,buozerne ir — 
groserne, namas naujas, skie
pas ciment uotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
ki te in Saules ofisą. (N 12

I*
k nd isztiko 

t i(*smuszys 
žl ugo daugelis

kur

rn*
szi-ta ir apie savo sunu.

didelis 
I j*nt varvu,

Lietuvos vyru, 
lot rukus pasiuke irSkirsnu na
mus. 'Ta paozia diena S kirsi! i-e- 

nnvyko in miesteli sužinoti 
Nuė

jus in valscziaus rasztine varg-
sze senuli* pradėjo teirautis 
rasztininko ar neesama jc/kios 
žinios apie Joną Skirsna. Rasz- 
Iminkąs iszsi'trauk(* isz stal- 
cziaus [iluoszta susektu popior 

nliu. Pavartos, iszeme viena 
“Jo- 

Kauno srities, 
kruizo, Virbalio 

Lent-
y

Skirsniene, iszgirdns paskuti
nius žodžius, pradėjo graudžei 
verkt i.

— Neverkit, tamsta — mė
gino ja raminti rasztines vedė
jas, geras Skirsnu pažystamas 
— Jonukas gyvas, gal jau ir 
sveikas.

g?
apa ir pradėjo skaityti: 

na s Skirs na, 
Vilkaviszkio 
valscziaus muszyje ties 
varavu tapo. . . sužeistas..

gal jau ir 
ITaneszimas skelbia 

kad jisai tiktai lengvai sužeis
tas,

Rasztines 
kad netiesa kalba apie 
(limo lengvumą, bet ka darysi 
— reikia, raminti vorkianezia 
senute. Ji vargszo, geradojo in- 
tikrinta, nusiramino. Pirm išž
eliant laukan isz rasztines, 
Skirsniene melde vedoje, kad 
jis, naujo ka sužinojęs 
jai pranesztu. Vedėjas priža
dėjo viską iszpihlyti. Ji pilna, 
prakilniu vilcziu nusiskubino 
namo. Tol. Bus.

oyvas

vedėjas

J

zmojo, 
sužei-

tuojau s

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
L-.-A , J l i V

TCožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato, 
audoklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO.

Drūtais

MAHANOY CITY, PA.
I,

f

I

L

negali pasirodyt 
>a kaip su kuom 

fa i kląusia, ar garba ri

(liete. Pristato lengvus 
ežius,

ar vierysite, užsidegė
gazas, tik ne taip

lengvai nurija nesukramtytus. 
Vaisiai irgi reikalingi vaiku 

rugsz- 
svarbios kaipo viduriu

paliuosuoto'jai, ir del kitu prie- 
žascziu. Viduriams geriausia 
džiovintos slyvos, apelsinu sun
ka ir obuoliai. Vaisiai, kaip ir 
daržoves, turi mineralinius ele
mentus kurios kūnas reikalau
ja. Vaisius vartok kokioj nors 
formoj kasdien.

Vaikams geriausia duoti vi
rintus vaisius, keptus obuolius 
ir kriauszes ir virintas'džiovin
tas si was. —F.L.I.S.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER
VaizbaženklI® uireg. S. V. Pat. Oflie. 

y • • • •Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsnjj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
ValzbaženklĮ.*

1 II

tai susipesze

Jei plaukai slenka?
N atidek

■ rV; I Jut ’ c

l

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1, 
Su geresneis apdarais, preke fl.SO 

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

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius neminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-J.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteret 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
- ■

Gydau pasekmingai kataro, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles Ilga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket- 
vergais ir Petnycaiomis. Ofisos va
landos: 9 ryto iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antras Floras,

POTTSVILLE. PA.
< 'Į , , a ■ L 1 . ■'■ i

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariizkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiusklte 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY' 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrasta ir

CAPITAL STOCK ,125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS ,023.358.02

Mokame S.czia procente fcnt 
sudėtu pinigu. Procente pride- 
dam prie jtisu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad it 
jus turėtumėt reikale su musu 
banke nepaisant ar mažas ar 
didelis.

R. BALL, Prezidentu
G. W. BARLOW, Viee-Pru.
J. E. FERGUSON, Km.
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