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ISZ AMERIKOS BJAURI 2”A
SZV. ONOS KO-

PLYCZIA SUDEGE

SUKAPOTAS MOTERES 
LAVONAS SURASTAS 

SKLEPE.
KOJOS IR RANKOS

VIESULĄ UŽMUSZE
11 VAIKU

PRIEŽASTIES NEŽINOMA; 
SZV. ONOS RELIKVIJOS 

TAIPGI SUDEGE.

SUDEGINTOS 
PECZIUJE.

MOKSLAINE SUGRIAUTA 
PER VIESULĄ UŽMUSZ- 

DAMA 11 VAIKU IR 
DAUG SUŽEIDO.

TUKSTANCZEI ATLANKY 
DAVO TAJA VIETA.

Quebec, Kanada. — Ana die
na sudegi* koplyczia Szv. Onos 
de Beupre, kuri buvo pastatyta 
1 uomlaikiniai po ugniai kuri 
sudegino bažnyczia 1922 mete. 
Tanu* laike relikvijos Szv. 
Onos likos iszgialbetos ir keti
no pataljiyti jaises in nauja 
murini* koplyczia kuri ketino 
Imti pribaigta
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DU-KART SANVAITIN1S LAIKKASZT1S 
ISZEINA KAS HTARNINKA IR PETNYCZIA.

J JPrentnmerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00.
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.

M*Lftlatkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szto adreso!
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neužilgio. 
Sziuom kart nepasiseko iszgial- 
beti riJli k vi jos isz deganezios 
koplyezios. Ugnagesiai turėjo 
nemažai bėdos atvažiuoti ge
sinti koplyczia, nes kolei buvo 
užsnigti.

In laja stebuklinga vieta at
silankydavo tukstaneziai Ame- 
rikiecziu kas metas jeszkoti 
pagelbosSzv. Onos nuo visokiu 
priepuoliu ir ligų.

KUNIGAS NUBAUSTAS 
ANT SMERT UŽ 

ŽUDINSTA.
Santa Anna, Calif. — Ana 

diena užsibaigė teismas augsz- 
cziansiam •s-'nftv • kata 1 ikiszko 
kunigo Row.' Phil i p Goodwine, 
kuris praeita pavasari užmusze 
bankieri J. J. Pattersona. Džiu- 
re pripažino kunigą kaltu pir
mam laipsnyje žudinstos, už ka 
turės mirti ant virvutes. Su
tižę iszskait.vs kunigui viroka 
ateinanezia sanvaito.
SUBADĖ SAVO PACZIULE 

VIDELCIUM IR PEILIU.
Saint (’lair, Pa. — Palicijo 

aresztavojo ant Port (’linton 
geležkelio stoties Juozą An- 
druszkevicziu isz Schoentown 
(tuojaus užmiestyje St. (’lair) 
kada buvo ipasirenges iszva- 
žiuoti in kur kitur, už tai kad 
subadė videlciu ir supjaustė 
mėsiniu peiliu savo prisiegelia 
praeita Petnyczia. Nuo tosios 
dienos Andruszkeviczius slan
kiojo po aplinkinių slapstyda
masis nuo palicijos, bet ji su
seko Port Clintone ir areszta
vojo. Andruszkeviczius pir

są vo 
pacziules ilga mėsini peili, bet 
kada tasai sulūžo, uždavė jai 
penkis žaidulius su videlcium, 
bet ant giliuko nepavojingai. 
Priežastis 'tame buvo žiotims 
koncertas ir da daugiau.

Andruszkeviczius 
minusia panaudojo ant

NUSKRIAUSTAS VYRAS 
NUSZOVE PRIELAIDINI, 

į PO TAM PATS SAVE 
MIRTINAI SUŽEIDĖ.

(’liicago. —Stanislovas Ziem- 
skis, duonkepis, likos mirtinai 
sužeistas in kakla ir krutinę, 
kada atėjo namo nakties laike 
nuo darbo per Joną Druža, už
tikdamas ji prie savo apgavin
gus pacziules po No. 5403 Full
erton ulyczios. Abudu vyrai 
tankiai susipeszdavo už moto
re, nes Ziemskis jau ne pirma 
karta užtiko Druža prie jojo 
moteres. Vyras sugryžes nuo 
zlarbo ta vakara ir vela prasi
dėjo barnis, Ziemskis paliep
damas Družui idant iszeitu 
laukan ir daugiau nepasirody
tu po jojo pastogia. Družas isz- 
traukės revolveri paleido kelis 
ezuvius in Ziemski po tam isz- 
beges laukan ant gonkeliu pa- 

“5leido in ftnve keturis szūyftft 
įnirdamas tuojaus.

-------------   — .. ■—J

JESZKO PASLĖPTO 
SKARBO
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NELAIME ANT GELEŽINKELIO KURIOJE SUŽEISTA TIK TRYS ŽMONYS.

UŽKASTAS SENOVĖS LAI
KUOSE PER BANDITUS, 
KURIE APIPLESZINEJO 

BAŽNYCZIAS.

Poznanius. — Prie Kosz- 
eziuszko plecians badai randa
si užkastas milžiniszkas skar
bas kuri paslėpė banditai se
novės laikuose, kuriu užsiėmi
mas buvo
bažnycziu ir ponu pa loci u

La Plata, Md. — Netikėtinai 
užėjo smarki viesulą kuri pa
griebė medini* mokslą i ne, ku
rioje radosi 50 vaiku, iszkele in 
ora ir numoto vela ant žemes, 
kuri visiszkai sugriuvo. Vie- 
įhiolika vaiku likos užmuszta 
ant vielos o 20 sužeido; nokii- 
riuos vaikus viesulą nunoszc 
net kelis sziintus pėdu nuo vie
tos kur mokslą i ne šilo ve jo.

Tėvai dagirde apie nelaime 
tuojaus ailbego gelbėt savo my- 
lemus vaikus. Buvo tai liūdnas 
reginys. Tėvai norėdami isz- 
gauti vaikus isz griuvėsiu, su 
rankomis drasko lentas idant 
iszgelbet gyvus ir sužeistus 
vaikus.

Cede r v i lie

Moteriszkas
apie

York.
Rabi uos. Lvttle, 

50 metu senumo, kuri buvo da- 
žiuretoja ligoniu, be ranku ir 
kojų, likos surastas skiepe po 
anglimis, namo Sanford Arms 

Xo.

Aew 
si uobris

po A o. 400 Sanford Ave.
El ash i nge.

Policijos

vi sa 
visisz-

nuomone yra, kad 
motore likos nužudyta, po tam 
žadintojas nukapojo nuo stuob
rio rankas ir k rijas kurias su
degino dideliam pccziuje ir vė
liaus ketino sudeginti 
stuobri. Stuobris buvo
kai nuogas. Kas ja ja nužudo ir 
del kokios priežasties, tai pali- 
cije da neisztyrinejo.
VIRVE ATĖMĖ VIENAM 

GYVASTĮ O KITAM 
ISZGELBEJO.

Sturgeon Bay, AV is. — Kana
pine virve ta paezia diena vie
nam žmogui atomo gyvastį o 
kitam iszgolbejo. Dalykas bu
vo tok's: Koroneris Christenso- 
nas aplaike žinia buk Nassau- 
pee paviete farmeris William 
Wiesner pasikorė. Tuojaus nu
važiavo iii tonais padaryti 
slieetva. Užbaigęs 'savo priva
lumą, pasTėrhc su savim virve 
su kuria farmeris buvo pasiko
ręs ir gryžo adgal. Važiuojant 
automobilium per Sturgeon 
Bay tilta, Christensonas pama
te koki (ai žmogų krintant nuo 
tilto in upe. Pagriebęs ta pa
ezia virve su kuria farmeris 
buvo pasikoręs, mete in skens- 
tanti ir isztrauke isz vandens. 

‘Iszgelbetas buvo kokis tai Clif
ford Donville, kuris inpuole in 
upe per skyle tilte.

ISZGE-

4 4 Ar

Greitai

metu, 
kuris

BURDINGIERIUS 
DINO IR NUŽUDĖ 7 

METU MERGAITE.
New York. — Ant 1702 Park 

Av. rasta papjauta 7 metu 
mergaite, Veronika Dempsey. 
Policijai pribuvus, suskambė
jo telefonas, klausantis:
yra Mrs. Dempsey namie f Asz 
užmusziau mergaite.’’ 
buvo susekta isz kur kalbėjo 
telefonu ir suimtas saliune tū
las Chas. Albrecht, 29 
isz amato motormanas,
pas Mrs. Dempsey gyveno. Jis 
prisipažino kad papildęs 
žmogžudyste isz kerszto Demp 
sienei, kurios labai pavydėjos 
kitiems vyrams. Mat Demp- 
siene esanti su savo vyru pa- 
siskyrusi, 
gyvendama, 
gierius ir kitur

kad

ir su ketvertu vaiku 
laikiusi bu rd i il

giomis ir Kitur iszeidinejus. 
Net ir szios tragedijos laiku ji 
nebuvusi namie.

Daktarai nustatė ikad mer
gute priesz nužudymą buvusi 
dar ir iszgedinta.
SUMUSZE PUODĄ ANT JO 
GALVOS KAD NEMOKĖJO 

BALSUOTI.
Baltimore, Md. — Marijona 

Paszkevicziene taip inirszo ant 
savo vyro, kad balsavo ant de- 
mokratiszko tikieto, kad isz 
piktumo sudaužė ant jojo guo- 
ges molini puodą. Už tai užmo
kėjo $16.45, bet sako, kad ne
sigaili, nes pamokino savo vy
ra kaip ateitoje turi balsuoti. 
Vyras da ir sziadien guli ligon- 
buteje su apriszta galva ir sa
ko, kad daugiau ne eis drauge 
su savo prisiegele balsuoti 
idant jiji matytu kaip ir už ka 
balsuoja.

Sztai nelaime koia atsibuvo ant Chicago, Milwaukee <Sr Saint Paul geležinkelio arti
moje Columbus, \\’is., kurioje ant gilukio likos sužeista tiktai trys pasažieriai. Priežastis 
tosios nelaimes buvo durys, kurios nukrito isz tavorinio vagono ant kelio ir greitasis trūkis 

Limited ”< 6 Pioneer iszsirito nuo begiu.
viesulą sužeido 

asztuones ypatas, sugriovė ke
liolika namu ir padare dideles 
bledes.

su-

SUMISZIMAS KALĖJIME, 8 
KALININKAI SUŽEISTI.
Columbus, Ohio. — Vienuoli

ka kaliniu isz Ohio vaistinio 
kalėjimo bando pabėgti
žeisdami kelis dažiuretojus, 
bet nepasiseko juju užmany
mas, nes kiti kalėjimo sargai 
paleido szuvius iu begaiiczius, 
sužeisdami asJtnonis o kitus 
suėmė ir vela uždare kalėjime. 
Buvo tai žadintojai ir banditai 
kurie likos nubausti nuo de- 
szimts metu lyg viso gyvenimo.

JESZKO 1,000 DOLERIU 
PASOGO DEL SAVO 

MYLEMO.
New York. — Amcrikas, tas 

laimingas ir turtingas sklypas 
kuriame žmonys pasilieka mi
lijonieriais per nakti, pritrau
kė žmonis isz visu szaliu svieto, 
jeszkodami suszelpimo viso
kiuose reikaluose, lodei ir pa
na Greta Fabricz, daraktorka 
isz Rumunijos, girdėdama apie 
musu stebuklinga sklypą, pa- 
rasze gromata pas miesto rasz- 
tininka Mikola Cruise iri New 
Yorka, melsdama jojo paszial- 
pos idant jai surastu mielaszir- 
dinga ypata, kuri jai padova
notu tuksianti doleriu kaipo 
pasoga del savo mylemo. Gei
džia jiji iszteketi už Rumunisz- 
ko aficieriaus, kuri labai myli, 
bet jisai taip yra vargingu kai
po ir jiji. Savo gromatoje pana 
Fabricz me'ldže Cruiso idant 
initeiktu josios praszyma ko
kiai milijonierkai raszydama: 
“Meldžiu szirdingai man pado
vanoti reikalingos sumos, nes 
jaigu tu geidi meiles ir laimes 
tai gali suprasti mano padėji
mą. Dievas tau davė visko už
tektinai, bet asz be pinigu es- 
miu nelaiminga,, o myliu savo 
mylema karsztai. 
mano praszymo. ”

Nežino ar kas susimylėjo ant 
Fabricz ar ne, o gal kokia mi- 
lijonierka padovanos jai paso
ga*

ADGIJO PO ASZTUONIU 
MINUTU.

New York. — Long Island 
kolegijoj ligonbnteje likos pa
daryta operacija ant dvieju 
metu vaiko Raymondo Sieg
fried, kuris buvo mires asztuo
nes minutas, bet padarius jam 
oporacije ir inle'idus in jo szir- 
di naujausio iszradimo gyduo
lių vadinamo adrenalino, vai-

Neatsakyk *

ko szirdis , pradėjo isz naujo 
plakti. Daktarai turi vilti kad 
VAikiiiknn nnAvn’ilna ir cyvvnna

MIELASZIRDINGAS |(vj ^jgĮ] g^allll NUJP0VE
FORDAS

PAGZIAI 
GALVA

APMOKA VISUS KASZTUS 
KELIONES KARALIENES 
MARES IR PADOVANOJO 

PUIKU AUTOMOBILIU.

Lokio

apipleszinejimas 
s. No* 

senei pribuvo isz Ameriko ko
kia tai szoimyna, kuri prižadė
jo skarba atrasti, bet tame nc- 

augryždturėjo pasisekimo ir 
adgal in Amerika. Dabar pri
buvo kokis tai “raganius” ko
ris sako kad 
Miesto valdžia jam 
antra procentą jaigu skarba su
ras, bet bažnytinius indus ir 
papuoszns turės sugražinti ad
gal del bažnytines valdžios.

Pagal senoviszkus
tai

“raganius” 
skarba atras.

prižadėjo

i I
i

L

raganius

raszt us 
surastus muzejitj, tai tasai 
skarbas ketina būti vertas ke
liolikos milijonu doleriu.

muzejuj,

kaip puse milijono dole- 
už viską,

Detroit, .Mich. — 'Pik dabar 
iszsidave kad fabrikantas au
tomobiliu llcnrikis Fordas už
moka visus keliones kasztns 
Rumunijos karalienes Maros. 
Badai tieji kasztai daeis dau
giau
riti. Fordas užmoka 
nuo cziugumo, paperosu, auto
mobiliu, 
du. Lyg 
Mare’ 
1 ill's. I 
sugrysz adgal isz Kanados in 
New Yorka, Fordas padovanos 
jai viena isz puikiausiu auto
mobiliu i'sz savo fabriko ant 
kurio rasis josios karaliszkas 
herbas.

Kodėl Fordas yra tokiu ge- 
radeju del karalienės Mares? 
Vien tik del to, kad (ai yra 
Amerikoniszkas būdas apgar
sinimo savo biznio.

trukiu ir kitu iszlai- 
sziam laikui karaliene 

1 naudojo 168 antomobi- 
Kada karaliene Mare vela

STRAIKIERIS NUŽUDYTAS 
ANT SUSIRINKIMO.

Scranton, Pa. — Laike sumi- 
szrmo kokis kilo ant angleka- 
siu susirinkimo Mayfield’e Pa- 
nedelio vakara, Mikolas Keicz, 
likos nuszautas ‘ant smert per 
nežinoma y pa ta. Ta vakara su
sirinko 300 slraikuojancziu an- 
glekasiu apsvarstyt darbinin- 
kiszka nesupratimą kokis kilo 
prie Erie kasyklų. Laike susi- 
kivirezinimo puolė szuvis ku
ris palaike Keicz’iii, kuris mi
re ant vielos. Szovikas po tam 
pabėgo.

KLIOSZTORIS INGRIUVO 
IN KASYKLAS.

Scranton, Pa. —'Kliosztoris 
ir prieglauda Gero Piemens, 
Rockwell Place, ingriuvo in 
kasyklas ir kaip rodos 
kai sugrius. Valdže paliepė 30 
miuiszkoms apleisti kliosztori 
drauge su 98 merginoms, 
rios radosi prieglaudo jo. 
dės daejo ant 75 tukstaneziu 
doleriu o gal ir daugiau.

ingriuvo 
visisz-

ku-
Ble-

VYSKUPAS HOBAN 
PAVOJINGAI SERGA.

Scranton, Pa. — Vyskupas
M. J. Hoban isz czionaitines 
diecezijos serga pavojingai ant 
uždegimo plaucziu. Daktarai 
neturi jokios vilties kad vys- 
1/tmnci iw-Krt ntrm Ir-n

NUŽUDĖ 4 VAIKUS 
IR PATS SAVE.

Japonije. — Motina, 
kuri lauke savo sugryžtanezio
vyro kuris dingo laike baisaus 
drebėjimo žemes 1923 meto, ir 
netekus vilties pasimatymo su 
juom, nutarė kad jau daugiau 
jojo nereges, ir užbaigti savo 
gyvastį drauge su vaikais.

Parode savo ketvertą mažu J
vaiku in baltus rublis, nes bal
ti rūbai pas Japonus ženklina 
gailesti, Mrs. Yoshiza Goto, in- 
mote vaikus in kauala užmies
tyje, po tam pati szoko in van
deni. Visi prigėrė. Motina per 
tuos tris metus konto dideli ba
du su vaikais, todėl nutarė už
baigti t a ji varginga gyvenimą.

MARIOS ISZKILO 
PADARYDAMOS

DAUG BLEDES.
Bari, Italije. — Czionais ma-’ 

rios iszkilo ant keliolikos mas
tu, užliedamos visa miestą, pa
darydamos daug bledes, dauge
lis žmonių sužeista ir keliolika 
nuskendo. Szimtai szeimynu 
turėjo apleisti savo gyvenimus.

RUSIJOJE ARESZTAVOTA 
129,000 BENAMINIU VAIKU.

Ryga, Latvije. — Ablave vai
ku, kurie neturi jokios pasto
ges
Maskvoje, Leningrade, Kijeve 
Kark o ve ir Odesoje

kuria ana dienap padare

NETEKO PROTO NETURĖ
DAMAS DARBO PAPIL

DYDAMAS BAISIA 
. ŽUDINSTA.

Lodžius. — Emilias Vita- 
ežek, darbininkas, insimylejo
in Lugenia Vasiak’iute, su ku- 
riiv apsipaeziavo, norints tėvai 
buvo labai tame prieszingi. 
Viskas ėjo kuogeriausia, abu
du dikbo fabriko ir gyvenimas 
buvo jaunavedžiams saldus, 
bet kada abudu neteko darbo, 
likos priglausti per savo gimi
nes, bot vyras pradėjo baisiai 
rūpintis ir pradėjo netekti pro
to: tankiai ataugdavo kaip lau
kine žvėris, szalinosi nuo žmo
nių ir tankiai iszbegdavo lau
kan pusnuogis.’ ’

'Laja nelaiminga diena pasi- 
szaukes in saw /kambarį pa
ežiu, užrakino duris ii\niekas 
nežinojo kas viduryje darėsi, 
bet už kokio tai laiko davėsi 
girdėt nOžmoniszkas riksmas. 
Kai m vuai iszmusze duris rado * • 
kambaryje baisu regini: 
grindų gulėjo motore su 
pjauta 
kimu.
mir.sztantis 
ranku gyslas

ant 
nu- 

galva ir supjaustytu 
Pats . Vitaczek buvo 
_ w — -3) nes perpjovė sau 

, mirdamas in 
trumpa laika.

įnirdamas

B.

$2,000,000 DOVANU MOTI
NAI, KURI PAGIMDYS 
DAUGIAUSIA VAIKU.

Toronto, Ontario. — Czionai- 
tinis milijonierius Charles
Vance Miller, garsus advoka
tas, paskyrė du milijonus dole
riu dovanu del tosios moteres 
isz Ontarijos provincijos, kuri 
per ateinanezius deszimls me
tus arba lyg 1935 metui, pa
gimdys daugiausia vaiku. Nie
ko nekenkia ar motore vra ve
dus ar mergina. Pinigai indeli 
in banka su gvarancije iszmo- 
kejimo del moteres kuri pagim
dys daugiaaše vaiku.

VULKANAS UŽMUSZE 67 
ŽMONIS.

San Salvador, Salvador. 
Seszesdeszimts septyni žmo
nys likos pagautais tarp dvie
ju kalnu per siera ir smala ku
ri pasipylė isz Izalco vulkano. 
Gyventojai neturėjo laiko 
bėgti in saugia vieta ir 
likos pagauti per lava, 
kaimeliu gyventojai 
gojo nuo nelaimes.

pa- 
visi

Kitu
apsisau-

Paskutines Žinutes.
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11 Hazleton, Pa. —Jurgutis 
Harenslkis, 5 metu nuėjus 
virszaus su savo sesute* 

evo
vasuždi

ant
Mag- 

ka-
ir

dukia 3 metu paėmė t 
rubiną, patrauko 
nuszove ja ant vietos.

U Pottsville, Pa. 
Fotterov, 18 metu i 
taip užpyko ant tėvo kad jam 
nepavelino pasiimti Forduka 
idant pasivažinėt su mergina, 
tad paleido szuvi in krutinę 
mirdamas ant vietos.

11 Brooklyn, N. Y. — Prohi- 
bicijos sznipai iszszn i pinojo 

radosi 
arba

ir Odesoje likos 
129 tukstaiicziai 

bnaminiu vaiku, sieratu.
riuos patalpino visokiose prie
glaudose. Pasirodo kad dauge
lis vaiku ir mergaieziu apleido 
teviszkas pastoges ant prikal
binimo savo draugu. La ikrą sz- 
tis “Iszvestija” dabar garsina 
visu vaiku pravardes, tiksle, 
kad gal atsiras levai ir pasi
ims savo vaikus namo.
SIŪLO LIETUVAI $4,000,000 

PASKOLOS.
Ryga, Latvija. — Lietuvos 

valdžia skelbia, kad netrukus 
in Kauna atvyksianti grupe. 
Amerikos kapitalistu, kurie 
esą pasiruosze duoti luietuvai 
4 milionus doleriu paskolos, 
bet už tai nori gauti tabokos 
monopoli.

Spauda žiuri iii tai skopti il
ga i, kadangi “Amerikos kapi
talistai”, 
sius kelis metus lankėsi Pabal
tijo valtybese, kaip pasirodė, 
buvo smulkus 
“bro'keriai.” 
pinti paskolų bet norėjo gauti 
_ . 1 si * • •

aresztavota
ku-

tiksle

kurie per pastaruo-

New York o 
Jie suile’painu’

- • Czionais tesasi

UŽMUSZE UOSZVIA NUŽE- 
MINIMU, NUBAUSTAS 

ANT MENESIO IN 
KALĖJIMĄ.

Geneva,
akyvas teismas žentelio, kuris 
užmusze savo uoszvia nužemi
nimu ir paniekinimu. 
Albertas Jaeott; 50 metu, apsi 
pac'ziavmsu jauna mergina Ju
lia Dubdis, trys menesiai atgal 
ir jaunavedžiai apsigyveno 
pas uoszvia. Bet neilgai tęsęsi 
sutikimas tarp jaunavedžiu, 
nes uoszve norėjo būti “bosu” 
ir suerzino porele. Ta ja diena 
uoszve atsikėlus isz lovos pra
dėjo iszmetineti žentui 
kais budais, na ir žentelis ne- 
galeduinas klausyti tuju

jaunavedžiai
I

nes uoszve norėjo būti
1 1. > f H * I ’

Tūlas

viso-

galedamaB klausyti tuju “szu- 
nc poteriu” paszauke in uosz
ve:“ Dpi tokio sėlio maiszo kaip 
tu esi, tai goriau butu kad pa
stiptum 1” Uoszve iszgirdus 
tuos žodžius, apsiverk e, nuėjo 
atgal in lova ir mire in kėlės

Uoszve iszgirdus

atgal iii lova ir mirė 
miliutas po tam.

Žentas likos nubaustas v u z
noszves

mirties kad ja paniekino ir nu-

menesio in ikalejima 
kad buvb priežaste

ant 
tai.

— Allen 
isz La velk*

K

*

— Devyni’
o 3.)

tūla krautuve kurioje 
250,000 galonu arielkos 
munszaines, kurios verto buvo 
arti szesziu milijonu doleriu.

H Houstin, Tex.
žmonys likos užmusztais, 
sužeisti kada Southern Paci
fic truki trenkė in bosą kuria 
me visi važiavo in darba.

U Moskva. — Girdėt kad 
Leiba Trockis likos paskirtas 
Baltgudijos liaudies kamisoriu 
tarnybos pirmininku arba pre
zidentu.

Į

KANTICZKO3 arba riesmiu knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su gęresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.

ISZ LIETUVOS
•>

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

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

Kas Girdėt
Metas jau baigėsi, bet da 

daugelis musu skaitytoju ne
atsilygino su prenumerata už 
laikraszti.

laboratorijojeAngliszkoje
ana diena daktarai atidarė 
bleszine su mesa (corn beef) 
kuri likos indeta 80 metu ad- 
gal. Mesa buvo szviežia, nulos 
kad tik viena diena radosi ble- 
szinejt*.

Vincent .L ('<>x isz Los Ange
les, Kalifornijos, likos areszta- 
votas antru kartu už Ijh, kad 
du palicijjintai rado jojo na
me viena uncije arielkos. Cox’- 
as sako, kad tieji palicijantai 
laike kratos viską iszkrate 
augsztyn kojom ir žveriszkai 
pasielgi nėjo su jojo szeimynn. 

■— Nėr ko stebėtis kad isz pik
tumo siuto, ba ka tai ženklina 
viena uncije arielkos del dvie
ju palicijantu!

kratos

Szv. Petro 
popiežių

anvai t ePraeita 
bažnyczioje popiežius Pi ūsas 
XI konsekravo szeszis Kinisz- 
kus kunigus ant vyskupu. 
Apeigos buvo labai iszkilmin- 
gos, ypatingai kada giedojo li
tanija Visu Szveritujn, szoszi 
konsekruoti vyskupai gulėjo 
kni npst i szale klupanczio po
piežiaus. Po tam popiežius pa
dalino jiems vyną — komuni- 
je isz to paties kieliko kuri pats 
naudoja laikydamas miszes. 
Taipgi suteikė mitras ir pasto
ralinius žiedus. Kiniszki vys
kupai laikys misijos Kinuose.

Senoviszkuose laikuose žmo- 
nvs sta'tvdavo namus ir dide
lius nuirus idant užsiliktu ant 
amžių. Tode] sziadien Europo
je randasi murai kurie jau tu
ri po keliolika szimtu metu o 
nekurie ir kelis tukstanezius 
metu senumo. Bet laikai persi
mainė, sziadien jau niekas ne
stato milžiniszku mum, kurie 
užsiliktu ant keliu szimtme- 
cziu, o ypatingai czionais Suv. 
Valstijose. Kode! statyt ilga- 
amžinins namus — sako statv- 
lojai namu. — Priduoda, kad 
Hziandkminei aiigszti murai, 
pastatyti isz plieno ir ciinento, 
negali ilginus stovėti kaip
ar .30 metu. 'Tas reiszkia, kad 
kožna gentkarte statys namus 
pagal savo nuomonia ir iszga- 
lia.

07J(

Visi prohibieijos agentai ap- 
laike ukazns isz Washingtono 
nuo -perdetinio generolo Lin-‘ 
coliu* (’. Andrews, idant mwla- 
rytu jokios kratos automobi
liuose ant kelio, jessikoti guzu-1 . . -i w
tęs ar kitokiu gervinu, | s U K A P 0 J 0 ‘ ŽMOGŲ

BAISI ŽUDINSTA
■" -r......'' »

............  I - ■ ■!■■■■■«■■ ..II , i,............... „

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

neyra tvirti ka<l juose randasi 
geYymo. Turi pirminuse žinoti 
ar tbkiam automobili u je ran
dasi nždraujHas thvorns ar m* 
ir tik tada gali ji sulaikyti.

“Sausi” bravorai S u v. Vals
tijose padirbo (praeita 
“nir biro 
leriu, pagal valdžios raparta. 
Sziadion (bravorai dirba 
bir” 
joj, Missouri, [Ilinojuj ir Oha
ju je. Bet jaigd bravorams pasi
seka parduoti geresni ahi slap
tai, tai ir ji iszloidžia del isz- 
troszkusin žmonių.

* *

meta
ayt 5(>,8.15,000 do

“nir
New York o, Pon n sylvan i-

Lietuvos Pasiimt i n v be Ame
rikai pranesza, kad seimas ra
tifikavo Lidtuvos-Rusijos ne
puolimo sutarti. Balsavimo isz- 
davos: 46 už, 24 priesž. Opozi
cija balsavo priesz. Ijcnkai su
si la i ke.

KIEKVIENAS KVĖPAVI
MAS YRA KANKE.

Johnson's Balladona Plasteris 
suteikia greita pagelba 
skaudamai, diegiamai

• krūtinei.

kiekvienas kvėpavimas 
jums kaip peiliu pereina visais szo- 
nais, kuomet krutinę skauda ir die
gia, neatidek laiko paklaust gydytojo 
ar neatsiranda krutinės pievos užde
gimas. Ir neapleiskite galimybes vai
tot Johnson’s Belladonna Piaster’) — 
sėkmingiausia visu plasteriu paga
mintu del mažinimo skausmu. Jis vi
sai nepakenks toms gydymo priemo- 
niems, kurias priraszys gydytojas, ir 
jus galite būti tikri, kad Johnson’s 
Belladonna Plaster’is suteiks jums 
greieziausia pagelba ir malonumu. Jo 
Belladonna vaistai visu stiprumu 
laipsniszkai persisunkia per oda tie
siog in apimtu skaudama, diegiama 
vieta, malonindami nervus ir szvel- 
hindami diegulius ir skausmus bei su
kietėjimus greitu budu.

Johnson’s Belladonna Plaster’is vei
kia tarsi magiszku budu, del to kad 
Johnson’s garantuoja visa tui, kas y- 
rn iszspausdinta ant kiekvieno plus- 
terio del jusu protekcijos. Reikalau
kite pagal vardo visose vaistinėse.

Kuomet

Wescoesville, Lehigh Pavieto 
Žmogus

pasakoju savo draugams: “Nuo ka
da buvau jaunas vaikinas pagauda
vau szalti rudenyje ir manyje laiky
davosi iki pavasario. Iszbandžiau vis
ką kas tik buvo apgarsinta bet be jo
kios pasekmes. Viena diena aptiekoje 
American Medicine Store pamaeziau 
apgarsinimu apie Dr. White's Lung 
Healer it- pirkau bonkute, paėmiau 
pagal nurodymą ir po trijų vartojimu 
aplaikiau greita palengvinimą. Da
bar kada lik jaueziu pagaunant szal
ti tuojaus imu biski Dr. White’s Lung 
Healer kuris tuojaus ji sustabdo. Ge
ras vaikams lygiai kuip ir suaugu
siems. Tikiu kad ta yra stebėtina gy
duole, todėl rekomenduoju savo drau
gams.”

Gulima pirkti aptiekose arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 

ad.Soviatu laikraszcziai apra- 
szineja kokia pasekmių turėjo 
darydami krata vieszbucziuo- 
se, kur atsilankydavo svecziai 
ant nakvynes mieste Leningra
de arba senoviszkam Petrogra
de. Kaip pasirodė tai sveikatos 
kamisije rado daugybe visokiu 
kirminu ir kaip daktarai ap
skaitė, tai ant kožno namo pri
puolė nemažiau, kai'p įm» 7,0(H) 
blusų. Bet arszesni paredka ra
do vieszbucj^iuose kurie nesi
randa po valdžios kontrole. 
Kaip: ant vienos ulyczios Le- Preinamosj>rekes^Kreipkitės pas: 
ningrade, surado koki tai ne
laiminga žmogeli, gulinti rodos 
be jokios gyvasties. Kada at
gavo pajėgas ligonbuteje, su 
baime daktarai paregėjo, kad 
jojo drapanos pradėjo ant jojo 
krutet. Pradėjo jiji “czystyt“ 
surinkdami nuo jojo apie švara 
kirminu. Laike czystinimo na- 
mu, sanitariszka kamieije isz- 
neszinejo visokius kirminus su 
špatais ir dėdavo in tam pa
rengtas baczkas su karboliam.

Sziadien Roaijoj bolszeviku 
ne tik duszios yra neszvarios 
bet ir juju kūnai.

Lehighton, Pa.

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RKCOMM INDI

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories
Lehighton, Pa.

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius.

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

Bell Telefonas 341-J.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
• f • « . — . • • kprivalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
andeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO 

MAHANOY CITY, PA,
*
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ARSZIAU UŽ GYVULI. Apie du broliu: sukcziu ir

PATI TAME KALTA.

Uoliai, Lazdijų vals M Seinų

gyv<‘uo Ignas Tamnlionis 
savo žmonos 
geni imis.

eidavo dirbti 
kad 

Nesant

na apsilankydavo kai 
jos meilužei, 
Magde

aps'kr. — (’zia p. (’zponi(*s lan
ke yra paatatyta tarnui gritcle. 
Joje* nuo kurio tai laiko npsi- 

sn 
artimiausiais

Tnmnlioiiis, kaipo 
darbininkas atleistas p. Czepo 
nies nuo darbo, 
pas tolimesnius žmones, 
daugiau pasipelnius,
Tamulionini namie, pas jo zmo 

kurie 
gi pas svaine

— p. Macziulskis isž 
Budos kaimo. 'Lokiai padeczini
esant, buvo numanu, kad nie
ko gero nebusin. Ir sztni Kng- 
piuezio .30 d. Ignas Tamnlionis 
jau buvo rastas netoli gyvena
mosios grinezios taip sukapo
tas kaip dorus žmogus gyvulio 
nedrystu kapoti: galva per
skrosta kirviu, rankos ir pe- 
cziai sukapoti špatu, kojų gi 
blnuzdos taip suskaldytos, knd 
laikosi tik odos pagalba. . .

Szia žmogžudyste
iszaiszkino szesziu motu 
gait e, 
tos duktė, 
žudžiu pasiturima. Igno 'Ujimu- 
lionies užmušimi* dalyvavo jo 
putins žmonų, 
Urmunuvicziute

geriausia 
nier- 

M agi les Urmanavicziu- 
kuri girdėjo žmog

at si t ik i- 
kad var- 

kitas toks 
('z i ji

svilini* M ugdo 
su savo mei

lužiu Mucziulskiu ir Igno nosz- 
ve Drmanavicziene.

Sarvszsvs su sziuo 
niu tenka pasakyti, 
gini Lietuvoj yra
kampelis, kaip kad szis. 
vis turi kas nors ypatingo atsi
tikti, jau neminint žios žmog
žudystes. t’kininkai paskendi* 
girtuoklyboj, jaunimas
džiuojasi savo ranku tvirtumu 
pesztynese ir varžytinėse del 
paleistuviu, kuriu ežia nemaža 
v ra.

gi di-

SZVENTA DIENA 
SZVESK” 0 NE 

SZIENA VEŽK.
♦

Garliava, Kauno ap. —- Sz. 
m. Liepos m. 4,5,(i d. buvo Gar
liavoje adoracijų szvente. 
mis dienomis, 
žmones susilaikė nuo lauko 
darbu, o ėjo in bažnyčia, 
pakilt i ne diena buvo

( <

To- 
kaip ir visur, 

nuo

teisinga.
seniau du broliai, 

vienas buvo artojas, kitas mu
zikantas. Susitarė anie abudu, 
eit svieto mandraslios jeszkoti 
ir iszejo. Kjo, 
krvžkeli. Ant krvžkolio buvo 
stuburas 'ir ant jo paraszytii: 
“Kas eis po deszinei, tas eis 
keliu teisybes, bet daug turės 
vargo, kas eis po kairei, tai eis 
suktybes keliu ir turės 
lirvksma gyvenimą!” Ir nuėjo 
artojas po deszinei, o muzikan
tas su skripkele pn kairei. Mu
zikantas eidamas keliu sau gra- 
■jino ir kas tik ji sutiko, duoda 
jam ir pinigu ir taip visko. Ar
tojas brolis ėjo, ėjo ir inejo in 
dideli miszka ir tenai paklydo. 
Bevaikszcziodamas po miszka 
bent kolos dienas, baisiai iszal- 
ko ir isz bado žieves nuo me
džiu omo graužt. Viena karta 
sutiko savo broli muzikantu, 
kuris turėjo visko prisikiszes 
pilnus kiszeniiis. Kmo artojas 
pVaszyt jo, kad duotu ko nors 

“badu mir- 
Mnzikanlas tik nusikva-

Gyveno i *

ėjo ir priėjo

vis

i 4

jas t a re: 4 4

vėl klaidžiojo

'Ui k 
matyt i 

vienas žmogelis vožėsi isz lau- 
nelaime: be-ko sziena. liet 

skambinant sumai, kada daug 
žmonių buvo palei bažnyczia, 
ėmėjo vežimas su szienu ir .ap
virto ant plento netoli szvejdo- 
riaus. Tuojau karabelninkai ir 
vežikai pasiskubino 
nelaimėje ir pundeliais
sziena savo arkliams paszerti. 
Po sumai vežimas vėl buvo su
krautas ir szienkarte suverž
ta. Važiavo toliau.
vuk pro bažnyczios duris, 
vežimas užverto visnsu keturis 
ratus, ir szienas pasileido ant 

“talkininkai” ap
spito vežimą ir vol sziemis pun
deliais skirstosi in visas

atvažia- 
nuvežo nuo

gelbėti
nesze

valgyt, nes sako: 
siu.’’
tojo, nusijuokė isz jo ir tarė:

Duok savo viena aki iszlupt, 
tai duosiu bandele!” Kaip pra
sze jo brolis, bot muzikantas ne 
girdei nenorėjo; ant galo arlo- 

Atiduodu tau aki,
tik gelbek nuo smerties!” Ta
da muzikantas iszsii*me peili, 
iszgreže savo broliui viena aki, 
nnbruke jam viena bandele ir 
vėl nuėjo savo keliu grajyda- 
mas ant skripkelOs. Teisingasis 
brolis suvalgęs ta bandele, vėl 
vaikszcziojo po girria norėda
mas atrast kelia, kad kaip nors 
isz jos iszi*it, bet niekaip iszeil 

'Taip
bent kėlės dienas ir vėl labai 
ISZidko, kad ne paeit negalėjo. 
Susitinka vėl savo broli muzi
kantu ir matydamas, kad tas 
turi pilnus kiszenius piernin- 
kn, kringeliu ir bandeliu, eme 
praszyt kad duotu jam nors 
triipucziiika nuo smertios atsi
gaivini. Muzikantas tik nusi
juokė ir tarė: “Atiduok ir ki
ta man savo aki, tai duosiu vi
sa pyragu.” Visaip prasze ar
tojas brolis ir ant keliu atsi- 
klampes ir verkdamas, bet szi
tas brolis tik szidijo isz jo. 'Ta
da ture artojas: 
prieina smertis, 
sau paskutine aki!
tas, tuojau iszgreže artojui aki 
ir nuėjo sau, numėtės broliui 
bandele. Artojas nuo didelio 
sopėjimo apalpo ir ilgai gulė
jo nieko nejausdamas. Kada 
atsigaivino, 
kas auksztai žmogiszku balsu 

“ v n a a,

Visaip prasze ar-

i l vis tiek man 
pasiimk 

Mnzikan-
sze

i ”
J

tai iszgirdo, kari

Pravažia-
vęl

plento. Vėl

lis. Tik po miszparn 
vos -kitas vežimas, 
plento iszdraikyta sziena.

sza-

SUĖMĖ BRAVORĄ.
Sznszoliu valscz.

k or.) — Ažupenu kaime Rug
sėjo 18 diena suimtas szio kai
mo bravorninkas, S. Vildžiū
nas. Kažin kas apskundė ji 
milicijai; kaip tik ta diena jam 
iszvažiavus su sununi, in misz
ka varyti degtines, o-gi žiuri 
— ateina milicininkas? Nesise
ka.

LENKU AEROPLANAS 
TIES SEIRIJAIS.

' . Il V 1 >

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Seiriju apylinkėse buvo nusi
leidęs Lenku orlaivis, attokęs 
nuo Druskininku. Vietos gy
ventojai bandė lakūnus sulai
kyti, bet szie pasiprieszino ir

(“V-bos > J

r / \ i A

nuskrido vėl už demarkacijos 
linijos,.

tarė:

ir ėjo per miszka. Per koki pus
dieni, ipasiseke jam iszeit isz 
girriOs ir nuėjo in karaliaus 
miestą. Dasiklause prie kara
liaus dvaro ir pasisakė kad ji
sai gali iszgydyt karai imis 
dukterį. Tuojau ji suome ir nu
vedė pas karalių, kuris artojui 

“daigu tu iszgydysi ma
no vienturte (lukteri, asz tau ja 
ir atiduosiu ir visa karalyste, 
bet jaigu neiszgydysi apsiėm
ęs, tai asz tau galva nukirsiu!” 
Artojas tuojau davė karalaitei 
iszgert vandenio isz skurines 
kepures ir iszgijo karalaite. 
Pradžiugęs karalius, atidavė 
jam visa savo karalyste, pada
ro artoju ant jos karalium ir 
apženijo su savo dnktere.

Gyveno sau gražiai karalius 
su karalimio, metus, kilus. Vie 
na karta pradėjo praszyl kara
liene savo vyro, kad ainis jai 
parodyt u savo Ievyne, kur už
augo. Karalius ja norėjo per 
kalbėt, kad ten nieko tokio na- 
vatno nėra, kad laimi toli ir 
tarp rniszku esanti tiktai -tokia 

grinezelyte, bet kara
liene neužsileido, ji būtinai no
rėjo pamatyt, kas ten do grin
ezelyte. Tada liepi* karalius nž- 
kinkyt keletą arkliu karieton, 
pridėt
lio. Kai jau viskas buvo gata
va,

mažute

visokiu valgiu ant ke-

kantas ilki 
prieszais 
plyszusi

snsitiko

lai karalius pasiėmė su sa
vim kidota tarnu ir abudu su 
karjilione iszvažiavo. Bevažiuo
dami per szita didiji miszka, 
kur artojas ilgu laiku klaidine- 
jo, privažiavo prie to paties 
daigto, kur jam brolis-muzi- 

s iszlupo ii
ateinant baisiai api- 
vaįkala, kurio kara

liaus arkliai pasibaidė, szoko 
szalia-kelen ir iszverte karalių 
su karalienių ra va n. Tarnai su
griebė szita valkata, atvedu 
pas karalių ir mislhio kad lieps 
karalius pakari už arkliu
baidymu, bet karalius pažino 
kad tai buvojo brolis muzikali

A r 1 u manės nopa -

i>i-

tas i r t ji re: ‘ ‘
žysti? Taigi esmių tavo brolis, 

akis 
muzi-

gulėdamas(Ižlll till . KiuKin,

paiikszczius kalbant apie gyva 
vandeni ir kaip save ir kandai* [.Kita 
te tuo vandeniu iszgyide. Pas
kui norėjo karaliiiH ji pasiimi 
su savim bet ipamjslino sau kad 
anas siiuktybes keliu ėjo, tai te
gul ir baigia eit pri<* jo galo! ir 
neeme. O brolis sukezius taip 
pat karaliaus šarmaiinosi ir al
si sveikinęs nuėjo greitai, jesz- 
koti tos vietos, kur broliui gu
lint pnukszcziai kalbėjo. Dabar 
ir anas kas mikli vis po tuom

serga n ežia karalaite ir su gy
vuoju vandenin iszgyde ja?!” 

vėl sukrekszte ir tarė: 
Be<da man! kjis-gi atrado ma-t > 

no szaltini su gyvuoju vande
niu!” Treczjoji tarė: “Bene 
klausosi kas tada, kai szneke- 
jom! Pažiurę k i m ir dabar ar 
nėra ko!” T ' 
mvn ir rado muzikanta:
a! 'I'jii t ii ir anais metais musu 
ka I bos k la nsei! ’ ’ Su k rekszdo, 
pjigriebe muzikantą, kaip koks 
vejas, Hidinkde viražu nes dvie- 

medžiu gulėdavo. \ iena nakti, ju medžiu ir priri'Szo viena jo 
suūžė miszkas, sutrnazkejo me- 
džijii ir atskrido trys paiiksz- 
eziai iii ta medi, po kuriuom 
gulėjo muz’kautas. ’Tuojau nm 
sileide viena siikrekszl.e: 
da

Tuojau nusileido že- 
“A,a,

'H

i

kuriam tu anais metais 
iszliipai!”
kaulas puola broliui in kojas ir 
prasze kad dovjmotu, karalius 
dovanojo ir liepa tarmini, kad 
duotu jam visokia 
Paskui |
tas klausė brolio, kaip anas sau 
akis sugydė: karalius jam pa
suki* kaip po tokiu ir tokiu mo-

X usigandos

jam visokiu valgymu, 
pasidrąsinęs muzikau

šai i

kalba ir sako: “Na, pasakykit 
dabar, kas ka naujo žinot!’ 
Vienas balsas tarė: “ 
žinojau, kad netoli nuo szitos 
vietos, tik per devynis žings
nius yra didelis akmuo, o po 
tuom akmeniu skaitinis gyvo 
vandens. Kokis tik sergantis 
juom jipsimazgotn, tuojau svei
kas pasiliktu!
tarė: “ 
ra laite labai sunkiai serga ir 
isz viso svieto daktarai jos ne
gali iszgydyt. Bet tos niekas 
neiszgydys, kaip tik szitas van
duo!”
“Gerai! Tai szita daigia nie
kas amt svieto da nežino, ir 
žiūrėkit kad niekas nedažino- 
tu!“ Dabar tik šliuže, sidapeno 
su sparnais ir nuskrido'pauksz- 
tes nuo medžio^ po kiiriuom gu
lėjo artojas it visa ju kalba 
girdėjo. Kaip tik truputi atsi
gaivino, tuojau pradėjo apgre- 
bom rėpliodamas jeszkot to ak
mens. Jeszkojo, jesžkojo ir at
rado. Krne po szi'tuom akmeniu 
kasti, nagais ir szakelem dras
kyti, tik vienu kartu brykszt! 
ya>nduo, kad tryszko iii akis ir 
tuojau artojas pradėjo viską 
matyt. Pradžiugęs, tuojau pri
sisėmę kopuren szito vandens, 
o kepure buvo briedžio skaras,

r

Asz da-

Kita.s balsas
Asz dažinojau, kad ka-

Trecziasis baisas 'tarė:

koja ant Vieno medžio, kita ant 
kito, kaip tik tiesėsi medžiai ir 
porpkszo muzikantu per puse.

Karalius su karaliene suva
žinėjo kelione sveiki ir da da-4 4 

man! kas gi dužiuoju apicj bar gyvena už miszko.
Br.-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

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

Dėkite savo

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

NERVISZKU IR CTIRONISZKU
Garsingas Specialistas per 23 metus.

j Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
$ gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 

(>nojima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
s 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 
J 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 pavajinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

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

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI

BALL@BAND
,1* it

Geras

yra stiprios,

Žiūrėk

1 &

"i

Au
I

iw

te*

t

e1 *■

H’ir.■ t

/A 7

į

t

1 HIMINER

Vv ;; v’

1
v

t. 

ji

fe

fe

Paklausk 
ir jis tau 
drutos ir

L

i
!

*•

V.

1 A
■'*' i

i
I ■ 'W 1

i '

■

•T »'

..4į

t

■

/ J'-■ f

ZrS

į

I

Km1,

; 'k' '

.*%•?

• <&

C-

» 1

■

A. V ' W
R1? * 7. S

• 4

i

į

Bl °

< ■

:'W
* j

i
; U*

t 
te 

b

i

O-

1

Ball Band” (Raudona Bole) guminės kurpės 
angliakasiams turi reputaciją dvi rūšies ir 
ilgaus nešiojimo |>er daugelį metu. 
Lile angliakasio kuris jas nešiojęs 
pasakys kad jos 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai.

Raudona bolė yra ant

’V

Paklausk Seniausio Anglekasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gamų, i jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti 
< <
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del raudonos bulės.
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
('jonais parodytos rti&ys, Boot ir Hitnincr, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, ludta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą sykį nueisi į 
krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
461) Water Street Mithawaka, Ind.

“Nuliniu Kuris Išmoku Milijonus Bei Rūšies”

. WHITE BOOT

K
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“SAULE” '< 11

Po Audrai
Sziandien “aukso romuose 

labai linksma, 
visas tuzinas mokytoju — s< 
m i na rijos auklėtiniu. \’isi juo
kauja, erząs, dainuoja.

E, jaunieji keliam tau
res už baigusius musu semina
rija pons mokytojus ir pane
les, ju mylistas, mokytojas! — 
suszuko vienas isz studijozu, 
kuriam, tor but del pedagogi
niu gabumu duota “Ratkos” 
pavarde.

— Dabar keliam taures už 
gražiausias paneles melyn-ak<‘s 
rud-akes, žydra-akes, ilga plan 
kos, valio!

— Na ir už mano gražiojo 
Maryte — pridėjo 
ozono.

Po seminariszku pietų i n vai- 
rinamu ginezais, kalbomis ir 
įuostais, nutarta paszokti. At
sirado pora smuiku, na, ir 
trauke vairus szecus, suktinius 
o 
sai mažame 
kambaryje.

Jei kas butu analizavęs szo- 
poreliu kokybe, tai 

lengvai pastebėjęs, kad 
“daraktorius” 

szoko tik su mel v n-a ke Marv- 
te. Juodu kaž-’ka vienas kitam 
kugždėjo, o ju veidai laime 
spinduliavo. 'Pas mažasis karsz 
tuolis', kuris norėjo visus 
smerkti už dekadentizma, 
kosi sugidton-plauke. 
Agute, o Raikė vos prikalbino 
eiti paszoktu nedrąsiąją Onu
te.

Ilgai skambėjo skardus smui
ku balsai, ilgai sukosi laimin
gos poreles; padainuota, pa
žaista, kelta ioastai.

Pagaliau eme szvisti, na, ir 
noroms-nenoroms, rinkėjo skir
stytis. Dar karta kelta taures 
už iszeinanczius 

daraktorius” 
Eisim, broleliai, namo, 

ino. ”

Czia susirinko

4 * Rat kės

kas tai isz

poreles smagiai sukosi nevi- 
“Aukso Rumu 1 4

ka nežili
but
mums žinomas

pa
su-

rudake

padainuot a,

4 « 

i t

■"i

žmones, 
ir uždainuota 

na -

in

♦

Praslinko keletas 
savaicziu.

linksmu 
atostogų savaicziu. Naujieji 
mokytojai gavo darbo vietas, 

ir Lzbildejona, 
ti.“

prot’esoriau-

tai tik lai- 
Ma- 

na

— B(‘t mudvi 
mingos — kugžda Agute 
rytei — mudvi mylejovos, 
ir likimas mudviejų nepersky-

džiaugtis 
mud- 

kad gerai paši

re. Ir dabar galime 
prietelyste. Kiek czia 
vieni susieiti, 
seka, mano dviratis in deszimt
minueziu pas tave atlekia.

— O asz pas tave atvažiuo
ju in devynias minutes.

— Gerai, bet tu leki,
aitvaras, skvernai tik virpa.

— Bet tu Maryte, 
laiminga! T u taip karsztai ga
li mvleti viena
jau pradedu užmirszti 
Antanėli 
žiuri nedarna drauges albumu

Marvtes mvli- • •

kaip

tai tik

žmogų,

>Sesute, ut

joj mes
reikės

, szi-

nelaiminga ja drauge už rankos 
ir maloniai tarė: “ 
simink, kad žmogaus gyvenime 
vargu netrūksta, vienam vie
naip, kitam kitaip reikia kęs
ti... Et, velyk ei va pažiūrėti 
mano geliu ka czia boliudet.”

Drauges apžiurėjo puikius 
vazonus prisodintus geliu. Pas
kui nuėjo juodvi (birželiu ir 
czia ilgai džiaugėsi puikuoliais 
bijūno žiedais.

— Bot, Maryte, 
esam gėlos tai mums
kada nors nuvysti. Žiūrėk 

buvo gražiausias bijūno 
o dabar kas ’.. .

Agute, kas tau yra ? 
Kam leidiesi kankinama tokio
mis juodomis mintimis, 
nieko nemylintis žmogus 
Imti apsuptas

Reikia kas nors mvleti. 
i 

Pavyzdžiui asz myliu szias gė
lė*. myliu Jonuką ir man gera.

— O asz, 
nebemyliu. Mylėjau 'kadaise ji, 
b<‘l dabar?... 'Pieša 
dar romansus skaityti, 
jie man taip baisiai ingrysta. 
Sztai, kad ir 
“Terzana 
tas idėjas veik nėr, 
taip skystas, iszpus'tas, net no 
jauku skaityti; juo neprapla
tins bedieviai savo evangelijos.

Dar ilgai drauges kalbėjosi, 
liet nuo Agutes veido nenuslin
ko liūdnumo debesėlis. Ji buvo 
panaszi in ta jūreivi, kuris isz- 
aikvojo visas savo jėgas besi- 
grumdamas 
bangomis 
valties dugno ir nedrysta auk- 
sztyn pažvelgti, nes žino, kad 
ten iszvys vien juodus debesis, 
o

rzia.
žiedas,

siais.

1 I

tau

Tik 
ga 1 i 

nevilties debo-

sesule jau nieko

m mėgstu
liet ir

dabar, skaitau 
— et, nei szis nei 

o turinvs

su insiutusiomis 
ir dabar guli antguli

— sznabždejo 
namo vvsz-

c»

♦

aplink ji — siuntanezia jura.
— Nelaiminga mergaite la

bai nelaiminga 
M a ryt e gryždama
nioms apsodintu takeliu.
kaip mažai palydėjau ta nelai
minga . . .

*

Praslinko veik
Buvo szi 1 tos pavasario 
popiet e. Marytes dviratis 
tai loke pus. Aguty.

— Gera diena, panelei Agu-

VISI

t ei!
Labai aeziu!
Maryte,

eiles:
‘‘Altoriai, žvakes,
Vyno putos
Gimė genijus be bobutes.

Tai perskaiezius Agute ne
galėjo susilaikyti nuo asza.ru ir 
lais/xka in smulkiansiits gabalė
lius sudrasko. — “Ju liežuvis 
asztresnis už gyvatos #y]i,,,

— diliai, brangioji Maty
siu 

kaip

— ^inai, brangioji 
te, kad mano dienos jau 
skaitytos Asz neužilgo, 
szis paveikslo karstas, karstas 

Ir ko asz. 

jos nera-

ro-
>-

parodija! Go- 
o

o

Maryti*
— Juk

plaukiu in kapus, 
vargsze, nedariau visur lainu 
jeszkojau o n i (*k n r 
dau. Mylėjau Antanėli — ir ji 
jau užmirszau. Skaieziau
mansus — ir tie man niisibi 
do. Svajoja tapti raszyfoja — 
ir sztai kokia 
džiai geriau gyvenimo taure, 
užmirszau, ’kad jos dugno kar-
eziu drumzlių. . . Tik tave vie
na asz visa szirdžia myliu, 
daugiau nieko!

Ar tu niekad nebandai 
melstis? — pertrauke 
savo drauges skunda,
sztai ant sienos, kabo mažutis 
Madonnos paveikslėlis.

— Bandžiau, bet kas isz to, 
kad asz in lai netikiu. . . . Et! 
Man tik tavos gaila, o sziaip 
asz visai rami žongeziau in ka
pa. Eiva abi ton — (aro pro 
aszaras Agni e.

Bet man at rodo taip bai
su žengti anižinastin, 
pas taip szaltas, 
— tarė

Et, ko gi bijotis, 
pasaulis sapnas, 
sakant romansas 
kiek daug žmonių žūsta, tik jo- 
herojui lemta laimėti.

— Bet asz visvien nenoriu 
eiti kapan, o jei yra Dievas?! 
Ne, dar asz turiu pagalvoti, gal 
vėliau.

— Dievas? — bet Dievo no- 
julk jei Jis butu, lai ar galė

tu leisti žmonoms taip kankin
tis?! Ne, ne vėliau, bet .dabar, 

amži- 
nasties angas. Pasibucziuoki- 
mc paskutini syk ir sztai di- 

Idžiulis parabelius...

Ei va abi ten — (are

juk ka- 
paskui kas?o 

abejodama Maryte.
Visas 

arba, geriau
o romanse,

ra

metai, szia valanda praverkia 
dienos

urei-

sesute, 
kaip asz tavos pasiilgau! Dar 
tik dvi 
nesimateme, 
v ištiš

mano

kaip mudvi 
man rodos, kad 

amželis praslinko.
Atvykau pažiūrėt, kaip 

paskutinėmis 
tie-

savaites,
O

tau einas. Man 
dienomis labai nuobodu, 
siog neturiu kur dingti

Sztai asz insigijau nau
ja paveiksiu, tikru mono paži- 

Žinrok, valtis plaukia > 
o ioie kanai... Jis man 

už 
nes jis innn

joje kapai. . .
brangesnis

U -

Maryte liūdna važiavo 
Agutes. Jai akyse stovėjo bai
sus parabelius ir paskutinis al
si buczia vi mas. . .

*

I1I1O

* * ♦

— Tikrai pasisekė man 
ra fraze sugalvot — mane Ma

su vo “
SZI uos ‘ 

gyvenimo taure, 
vien

ge-

I (erines 
žodži lis: 

o 
kareziosios 

nutraukime

ryte raižydama 
Block’au” 
“Gerkime 
kuomet joje 
drumzles beliks,
svajonių gija!”

Bet czia inejo szeimininkas 
ir papasakojo visa atsitikima 
su Agute. Jisai labai nustebo 
kad Maryte suvis in tai domes
nekreipia. Ji per Įauga kur tai 
toli žiurėjo ir iszrode užsimas- 
czusia, Maryte tik 
pasiėmė savo dvirati ir

J

ine- ■*

bet dabar 
visu

torius”.
4 4 darak-

“kiū
rėk, broleli, tos Onytės puiku- 
mas, neveltui kadaise M aria m- 
poleje nubalsavom kad ji gra
žiausia isz visu seminaris- 
eziii.

bet kaž kodėl susilaikė.

isz

mylėtasis Jonas.
zfiesa, per paskutini its 

ths Maryte buvo veik painir- 
szus savo Jonulka, 
pirmykszte meile atgijo
gyvumu. Sztai Viena gražia 
diena ir atsilanko pas Maryte, 
mums gerai žinomas

Jo pakakle pnbszo 
žaliai raudona juosta; jojo ’ru
bli. skvernai buvo pusraeziu nu 
rėžti, 
odos griežtosios “džimi” kon
strukcijos, .kurie nelabai tiko 
prie szviesiai molynu jo koji
niu.

Jei kam butu indomi musu 
profesoriaus” istorija, tai 

kad 
buvo instojeS 

mė
lynosios Marvtes akutes tiek 
padare in ji intakes, kad jis 
rijos maruos tepajėgė isztvorti, 
vos pusmeti dvasines 
o paskui 
seminarijoj.

Maryte begalo nudžiugo Jo
nuko atsilankymu; juodu ilgai 
erzejosi, žiūrinėjo albumus, gė
lės, ėjo pasivai.kszczioti. .

Nuo dabar Marytei praside- 
‘ ‘ ... ‘ « -’i
su savo mylimuoju labai su
prato ir tiesiog jo pasiilgdavo, 

ant st a- .

o czeverykai geltonos 
‘ ‘džimi

“profesoriaus” 
mes czia tik paminesim, 
Jonas kadaise 
dvasinei! seminarijon, bet

istorija.

atsidarė
semina- 

mokytoju

jo linksmesnis gyvenimas.

Bndavo juodu iszois 
eziojo upelio kranto, 

dangaus 
deb(‘sis,

kaž kur toli keliavo. . .
linksma

ji bu-
o vyro

Visi man sako —mane 
sau Jonas, — kad asz gražiau
sia Lietuvos mergele iszsirink
siu, na, nemanau, kyd už Ony
te raseziau gražesne...

— Asz esu kadaise buvęs 
dvasinėj seminarijoj, vertėtu ir 
man nueiti pabneziuot Misija 
Kryžius. Bet, žiūrėk, 
cziuoja vien moterys,
dar ne vieno prie jo neprisiar
tino... Na, tai asz busiu pirmu
tinis...

Czia Jonas paszoko isz pavė
sio^ nuėjo in ta vieta, kur klu- 
pojo Onyte, ir em<* Sveika Ma
rija kalbeli*. Jam pasidaro taip 
nedrąsu, tarsi visu akys in ji 
butu at kreiptos, ar ant galvos 
butu jam kas žarijų užpylęs. 
Kai Jonui reikėjo kryžių pabu- 
eziuoti, lai net raudona akyse 
daros, bet vis tik jisai savo bai
me* pergalėjo.

Nuo to laiko Marvtes marke 
pas Joną taip nukrito, kaip kad 
drebuliniai “Obosto” pinigai. 
Jisai net “revanszuoti” nesu- 
gryžo.

i i
‘ ‘ O bosi o 
revanszuot i

Tiligrama isz Szcnadorio 
gavau, 

Forduku in fenais nupiszkinau.
Idant vienam vyrui in 

pagelba pribūti, 
Bobai per kaili užduoti, 
Bet mano rodą tokia:

A rgi jus vyrueziai rodos

vvro

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau savo kūmos Fran- 

ciszkos M ilerieuos, pirmiau 
gyveno Scott Haven, dabar ne
žinau kur. Turiu svarbu reika
lu isz Lietuvos. Kas apie ja ži
no meldžiu praneszt ant adre
so:

1.91)

Mrs. Mary M’ilps,
R.F.I). No.J, 

% Eureka Stores
Irwin, Pa.

Pajeszkaii Elzbietos Verbi 
liūtes (po vyrui \'aiciekaiiskio- 
ne) apie 25 metus Amorikc, isz 
Suvalkų gub., Marijampolės 
pav. Liudvinavo parapijos. Te
gul pnraszo laiszka in “Sau
les” ofisą. (1.92

ui pnraszo laiszka in
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neduosite
Ir jau savo bobelių 

neapmalszysile ?
Argi gerai tokia boba daro, 

Kuri burdingierius ant 
užvaro.

Žinoma, vyrai boba užstoja, 
Boseli savo katavoja, 

Bobąlo net rankoms ploja, 
Ir da vyrus ūžt rytuoju.

Tai jau no kas lokis turgus, 
Jaigu vyras nulėpausis ir 

durnas, 
Žmogeli, bobai valios neduok, 
'lokiai prisiminės in kaili duok

Jaigu boba savo vyro 
nepagiiodoja,

Be paliovos ant jo loja, 
Ir da kitus užsiuntineja,

Be i’eikalo in koza uždarinėja

žiuri m 
erdvoms 

kurie 
J uod- 

vieju linksma eziaiTszkejima 
kariais pakeisdavo tylus užsi- 
mastvmas. Juodviem buvo 
taip gera. . . dažnai, dažnai ju 
ausys gėrėdavos dvieju jaunu 
szirdžiu su tart i ne. . .
dėsi ateis laikas, kada juodu 
suklaups piesz altorių, kad ku
nigas palaimint u ju tolymesiii 
gyvenimą.

Karta Jonas Marytei pasiū
lė siiloszti szaclimatu partija 
“Asz girdėjau, ‘kad tu, Mary
te, gera szachmat isle 
ju seminarijoj nieks tau 
lodavo a t si lai k vt i. ”

— Sziek liek moku, bet jau 
senai losziau.

Susistato arini jas ir pradėjo 
d arba.

Jonas norėjo nuduot, 
m pasisekimas in ji suvis 
veikia ir nupasakojo Marytei, 
kaip jis semi na rijoj buvo in 
. zaclmialus insigilim’s.

Imk revansza! —- suszu- 
da raki orius. ” 

nepasiseki*.
Da karta revanszuoju! 

bet po valandėlės pasigirdo: 
Szacli mat!”
Joną paeini* piktumas, ir jis, 

negalėdamas iszkesti Marytes 
erzinimu, ne sudie nesakęs isz
ejo namo.

Ir kaž kodėl nuo tada eme 
eiti szaltyn juodvioju santy
kiai. Tiesa, Jonas buvo dar ke
letą kartu atėjės pas Maryte, 
bet juodu dabar 
kits kitam svetimi, 
musu 
vesi lankęsis pas Maryte.

♦ ♦ *

Karta Jonas nuėjo in 
das. Jis prasigrudos pro žmo
nes nuėjo in-szventoriaus pave- 

nepatemys kur

lengvai 
sk rieja nezius

ko ” 
szas baisiai

lh lįsi ■—MM »ii

4 4

*

žiniaI/mdna žinia apie Agnio 
.Onutei a|nesze pa-ls mokytojas 
Jonas. . 
kytojos 
jausmus

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Jau ro-

mokvto-
nega-s

kad
no-

Ir rėva n-

Jis a lydžiai temyjo mo- 
voida ir laukt* kokius 
iszszauks szis baisus 

atsilikimas. Bet jinai ilgai ty
lėjo, tik jos lupos, rodos, ka tai 
sznabždejo... Jinai poteriavo už 
žuvusia savo drauge.

— 'I’u'poteriauji,Onute ? Ar
gi tavo nudda gali jai ka pagel
bėti, juk jos siela visvien pro
ga ro ? —

Vienas Dievas težino, o 
gal ji reikalauja isz musu mal
da.

Nuo dabar Jonas tapo nuo
latinis Onutės sveczias. Jinai 
visuomet 'Imdavo su

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L 
520 W. Centra St. Mahanoy City. Pa.

Vienas Dievas težino,

juo gan 
mandagi, bet prisiriszimo.ženk
lu nesimato, atrodė, kad jinai 
Joną nedaugiau už kitus žmo
nes mvli...

J isai į Aisi kalbino eiti 
szaehmatais pifloszti, bot jinai 
k<‘li‘la kartu pralaimėjus pri
pažino, kad Jonas geresnis už 
ja (partneris ir daugiau nesuti
ko “kariauti. ”

Onute pasisiūlo ka 'tai pa- 
skaitysianti isz veikalo “Szir- 
di-s.”

ja

Kuomet jinai skaitė, tai 
Jonas neliek puikiu veikalo tu
riniu gėrėjosi, kiek jos szvel- 

makiniais žodžiais. Pa
jai skaityti, Jonas <stai-

Tik ant sausos szAkos pakarti, 
Pas velnią ant tarnvstos 

nusiunsti.
Ten jai bus gerai, 
Ir labai smagiai.

♦ ♦ ♦

Svietas nuolatos ženge pirmyn 
Iszradimai nuolatos kyla 

augsztyn, 
Ypa t ingai lekiojamos 

ma szi uos
visu labai pageidaujamos.

f

t

Palaikymui puikių 
plaukų.naudok

. A. .//Aš
A

(1 t’l

f

f, 
■

■■j

'i

i
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Lietuvitzka* Graboriut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausiu mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

61C W. Nprucr Nt..
MAHAN'OI CIT1. PA.

300 N AHKKT fiT..
TAMAQUA, PA.

X IK)
Sztai ir asz sau tokia 

nusipirkau,
Ir tiesiog in Szkbtija nulėkiau 

Vienoje vieloje sustojau, 
Vos apsistojau ant vietos, 
Negirdėjau da niekados,

Tokiu plovoniu nuo moterėliu 
Isz lupu t uju pusi ut (‘Ii u.

Viena kita keike baisiai, 
f) tai girtuoklystes vaisiai, 
Perk u mis ant visu 

užsiuntineja,
Vyrus in koza padavinėja,, 

Szetonais vadina, 
Kožna užkabina.

.Taigų vyras užeina ant 
czierkeles,

Tunjaus kleksi ant ju kaip 
varles, 

Visaip iszbjaurina.
Ir paniekina.

Randasi tena is ir gyvanaszle 
. Badai turi vyra Glasgove, 
Siunta czionais be paliovos,
Neapsimalszina ne ant 

valandos.
Nekurios bobeles mane 

iszvadino,
Nuo visokiu nieku pavadino, 
Jog jaises dorybes mokinu,

CAPITAL STOCK >126.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,368.02

43

iiiais, 
baigus 
ga paklausė:

— Onyte, gal tu sutiktum 
žengti su manim bendru keliu? 
Juk tu gražiausia Lietuvos 
mergele, pasigailėk manos.

Czia On uite nuistebusiomis, 
bot kiliai maloniomis akimis in 
ji valandėlė pažiurėjo, o pas
kui tarė:

— Jonuk, juk tu Marytei 
žadėjai (‘iti bendru keliu, o ja 
apleidai. Man rodos ir mane 
neužilgo apleistom...

— Tavo apleiscziau ? — Te
pi! Dievas pasigaili, nebent 

saule imtu in kita puse keliau
ti!

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jiisu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

ba.
lon,
taip brangus,
visus paveikslus,
primena kur asz neužilgo atsi
dursiu. . . Kapuos oi ramu, l a
mu !. . .

— Kad kapuos ramu —nėr 
ka ginezytis, bet kam ten sku- 

Agute bet i ir taip spėsimo.

o asz 
savo

— skundėsi

ir radus nauja 
mojo fotografija.

— Atsimink, Agute, 
tu kadaise dar būdama semi-

net t )nu- 
kad

kaip

mok v-
o

nu r i joje, ji mylėjai, 
t<‘S nekentei manydama, 
ji gali ji paveržti.

— Et, Maryte, ka czia kar
toti buvusioji laime, ji tik szir
di apsunkina. Bet asz atsisky
riau nuo savo Antanėlio ir jis 
jau prdeda mažiau vietos ma
no szi rd v besurasti..

— Girdėjau, Onute
klu ’inspektorius itzgyre, 
kaip tau Maryte, sekas skursti 
su tais pus-kvailiais vaikezais ’

— Man... nesakysiu kad 
jau taip gerai, bot ir neblogai, 
ypacz mergaites man patinka 
ir sziaip taip laikausi.

— , () man, sesute — skim 
dėsi Agute — baisiai nesiseka, 
neturiu palinkimo nei gabumo 
mokytojauti. Vaikai ūžia, re-

Nėr ko laukt! Ir kam 
kam kęstmums czia sikuisti, ix<<m »wm, 

jau ir taip skausmas iszgrauže 
mano szirdi! O vargai lapoja, 
vargai szakoja, vargai keleliu 
lydi. Mano krutinėjo insigyve- 
no piktoji gyvate ir savo nuo-
dais mano szirdi užmuszo

— Na, ir kasgi tau yra, gal 
kokia nelaime isztiko?

— Zinia pas mane vakar
buvo inspektorius, na, ir taip 
siuto, kad tikriausiai
<‘it i kiaulių

galėsiu
Bet

sztai dar ka asz tau parodysiu.

pavakary 
, kaip 

visada, greitai važiavo pas sa
vo buvusia drauge.

Maryte inejo Agutes salio- 
nelin. Czionai ji pamate savo 
draugo neva paszarvota. Jos 
veidas buvo iszbales, lupos pa
mėlynavo, plaukai susziauszti, 
drabužiai didžiausioj netvar
koj isz visos iszvaizdos buvo 
žymu mirties pėdsakai.
Ilgai Maryte mate. Net sziur

puliai eme eiti per jos 
“Taip, ji nusiszove, sztai szi- 
czia, pas stula paskui bandė 
kabintis ant suolo, pagaliau 
sztai czia sugriuvo... Krauju 
balos, asz jdose suszlapinau 
savo batukus...” 
tei akyse eme rodytis szmekln,

lama.

Czia Mary- v

Czia Agute pagriebė didžiu
li pluoszta Tasztu ir karėžiai kuriu pryszaky ženge Agute su 
szypsodamosi tarė:

— Ot mano romansas apie 
kuri asz esu tau jau tiek kal
bėjusi. Tiek dirbau, kelis syk 
į--- ---- -- , — „   — r.----------------------------- — -• -- —  p,
braukė raudonu raszalu neuž- elektros sroves, kratydami jos 
lipine paszto ženklo, pasiuntė sąnarius, sziauszdami plaukus, 
atgal ir *ztai dar ka atrasze: Ji suradus dvirati, taip eme

Jus romansą “Taszkanczio*-. minti pedalus, kad tik vejas 
* a I1 A w • a

per raszta, o jie bjaurybes, su

perszauta krutinę. Ji tarsi gir- 
“Atsimink savo pažu 

J >

Per Marytes kuna eme eiti 
iszgasczio sziurpuliai,

dėjo: 
da!....

tarsi
4

i i

kia, asz pradedu karszeziuotis, sioa Bangos” gavome. Bet, de- uže pro ausis o mintys Rukori 
ja jin suvis niekam netikės. Ne apie viena taszka:o jie dar didesni ‘jopnarka’ ke- 4 4 Ne, as?.

tarsi buvo 
Pagaliau 

“•profesorius” visai lie

atlai-

bažny-

O' ft

e,
>

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

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

yAl

Ha... Kažin, ar nenulinks ma- tik apauadinti nesutinkame, neri žudysiu!...” 
no peczei po nepakeliama nasz- bet net in laikraszczio skilti 
ta?... i

Marvte pažvelgė in Agute, o siriųkti, kas veikalo pynei rei- perkele nedideliu
- - - - - -■ ................. ‘ f - *

szias geniales Į mokytoja ujak ir Marytes nu-
jos veide isz tiikniju matos liu- kaili
zlrtni x'x nn. n /%! • <• f Z z\ c n if ' I i i

aga, 
denio szeszelis. Ji paėmė savo‘lasT primena

Praėjo pusantrų metu. Mo- 

miestelin
nederime. Tanif ta nemoki pa- Įkyklu inspektorius -Maryte 

ivuiuvun miestelin,.----- -
kad sziam va’lsc^iuje. Mums Tamstos veika-1 Pasirodė

I nr> t» • t po k n n i Mrt ». t <a I z. !■> « i r
I ■***•• ■ t * it IV P |

si ir žiuri ar 
pažystamu.

Tuo tarpu žmones klaupda
vo pas Misijų Kryžių ir, sziek 
tiek papoteriavę ęidavo ji pa- 
bueziuoti.

Staiga Jono akys nukrypo 
in viena, punktą: kokia lai jau
na mergina iszejo isz
ežios. Jos malonus ^skruostai 
buvo paraudę, matyt t bažny- 
czioje buvo szilta ir sziek tiek 
ąnksztotka, nes josjubai buvo 
truputi suvelti. Ji rankose tu
rėjo mažute malda-knyge ir 
ražaneziu. Ji iszlengvo artinos 
prie Misijų Kryžiaus, o pas
kui atsiklaupė ir valandėlė po
teriavo. Dabar jinai atrodo 
tarsi angelas. Jos mažutes lu
pos kalbėjo poterius, o visas 
stuomuo ir puikus in dvi di
džiules kasas, supinti plaukai 
tiek teike gracijos, kad Jonas 
net akiu negalėjo nuo jos ati
traukti. Po valandėlės ji pabu- 
cziavo kryžių ir rami, lyg an- 

i, iszejo isz szventoriaus.
Jonas ketino ja pasveikinti >

—- O ar pradėjo saule eiti 
isz vakaru in rytus, bet Maryte 
vis-gi apleidai. Ne, niekuomet, 
broleli, musu keliai nesutaps.

Bet Jonas visvien gan daž
nai lankosi pas Onute. Viena 
karta atvykęs jis labai nuste
bo radęs nepažinstama mergai
te, kuri besisveikindama prisi- 
•state: mokytoja Al.

— O kur panele Onute ?
— Apie tai 'tamsta gal su

žinosi isz szio laiszko.
.Jonas atsiplesze konverta ir 

perskaito: “Onute Jonui. Lin
kiu nuo Aukszcziailsiojo Tau 
didžiausios laimes. Asz esu 
Kaune Kazimieriecziu vienuo
lyne, kur tinkamai pasiruoszus

<1 k

žadu visa szirdžia atsiduoti ne-
kalt.uju vaikeliu auklėjimui.
Sudie.”

Jonas tik korozini atsiduso.
T ' f , ' 

...... ......... . > ■ .................

8KA1TYKITE •‘SAULE’1

Prie atsivertimo vadinu 
Bet asz nepaliausiu, 

Tankiai in ten keliausiu 
Pakol neaipsimalszys, 

Manes ant keliu neperjiraszys.
Visu vardus apgarsysiu, 
Svietui teisybe pasakysiu, 
Tegul ir Amorijke žino apie 

jais, 
Kokiais užsiima nedorais 

darbais.
Geriau tegul žiotis suvaldo, 

Savo krauja apszaldo, 
Ba gali sutrukti, 

Kaip varles «uplyszti. 
Szkotlando moterėles gud bai 

Pasitaisykit ba bus niekai, 
Kada vėla pas jus pribusiu, 

Ant jus gerai užklupsiu, 
Teisybe, na ja, 

Ka sako jums Baltruviene.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

‘ Dentistas Mahano ju je. 
Ant antro f loro Kline S«toro.

19 W. Center St. Mahanoy City

t

!

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausius 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- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virst 
minėtu ligų, tai greicziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstancziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mana 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudr 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite aziteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y,

I

f

asza.ru
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Szia nd ion “A rmistice
arba 8 metai kaip užsi-Dav” * 

baigė avietine kare.
— Sziandien kasikius ne

dirba. 
—. —

da ant atminties 
Day.

Szi vakaru didele paro- 
Armistico

L<-

>

I

— Paskalas eina buk Bal- 
timores geležinkelis ir Wide- 
norio savastis ketina parduoti 
savo Readingo kasyklų szerus 
del Lęhigh Valles kompanijos. 
Jaigu tai butu teisybe, tai ko- 
nia visos Readingo augliu ka
syklos pereitu in rankas 
high Valles kompanijos.

— Pati Antano Marcei nuo. 
1138 Kast Centre ulyczios, ana 
diena likos perszauta in kojas 
per jos sunu, kuris pasiėmęs 
tėvo karabinu kokiu ten neži
nomu bildu paleido isz ranku, 
karabinas iszszove pataikinda
mas motinai in abidvi kojas. 
Marceliunieno likos

in Szenadorio ligon- 
but, kur jai padaryta operae>- 
jp.

tuojaiis

*

v

J

nuvežta

— Steitino policijų užklu
po ant paleistuviu urvos 
c.key, ” kuri randasi 

ir McAdoo

“Ri-
” kuri randasi tarp 

Hazletono ir McAdoo prie 
plento. Szcszios aptersztos ba
landėlės ir 30 vyru likos aresz- 
tavotais. Visi užsimokėjo 
bausmes nuo 10 lyg 20 doleriu.

— Antanas Bacevicze, 
metu, likos sužeistas 
Mahanov kasvklosia. Likos nu • *
vežtas in Ashlando ligonbutia.

— Prohibicijos sznipai už
dare verhanze ant 
road ulyczios, kurioje 
keliolika baczku gero aluczio, 
pastatydami sargus ir užpeczc- 
tino verhauze. Kada apie tai 
daginio Szenadoris, tai visam 
mieste buvo 
pustynes.

kuri

Visi

40 
in koja

East Ra li
ra d os i

Shenandoah City kasyklosia 
likos sužeisti: Izkloras Rut-

, 116 E. Centro uli.,
Navickis ir .Juozas

kauckas, 116 E. Centro 
Juozas Navickis ir 
Seczkeviežius. Visi likos nu
vežti in vietine ligonbnte.

f Petrus Naruseviczius li
kos palaidotas Kevtergo ryla 
su bažnytinėms apeigoms ant 
kuriu dalybavo daug žmonių. 
Velionis gyveno ant 320 S. 
Main ulyczios.

— Vincas Levickas 
kraustė savo kriaueziu szapa 
nuo W. Coal uli. ant Heights in 
savo l<»cna narna.

Ana diena likos snriszti 
mazgu moterystes Szv. Jurgio 
bažnyczioje, 
novskiute, 
ežios, su 
isz Wiliam Penn. Svodba atsi
buvo pas 
Kun. Dumczius suriszo 
rystes mazga.

są vo

ant

per

Adele Ja- 
118 N. Jardin uly- 
Kazimieru Czepliu

pana

nuotakos mot i na. 
mote

Pittsburgh, Pa. f Diena 25 
Spalio mirė Andrius Barzdai- 
tis, apie 66 metu amžiauus, ku
rio laidotuves a t si bu vd 29 die
na su bažnytinėms apeigomis ir 
palaidotas ant Vokiszku kata- 
likiszku kapiniu. Velionis pa
ėjo isz Surgucziu kaimo, Mari
jampolės parapijos. Amerike 

25 metus.
“Saules

szum per 20 metu. Kas isz gi- 
sn li

kusia naszlia lai raszo ant ad
reso: Mrs. A. Barzdai!iene, 200 
llerdon St. W. K. Pittsburgh, 
Pa.

porgyveno 
skaitytojam ? y

Buvo 
su v i r-

miniu geistu siisiraszyt

Jokūbėlio

Buvo tamsus ir szlapias ru
dens vakaras. Skaudus lietus 
su sniegu krito, vejas smarkiai 
uže, krutindamas medžiu sza- 
kas bei virszunes. Mustei'kos 
sodžiuje pro mažus langelius 
matėsi žiburiu ugnies spindu
liai. Ore nieko nesimato, tik 
retkareziais kur nekur girdėjo
si szunu lojimo ir ipeledu szvil- 
pimo balsai sumisze su oro ju
dėjimo bangomis.

Vidury sodžiaus
namuose visa szeima buvo su
sirinkusi in pirkia po sunkiu 
dienos darbu ir kiekvienas vėl 
stengėsi užsiimti savo vakari
niu darbu.

Jonas, sėdėdamas už stalo 
prie mažos lemputes ir silpnos 
szviesos skaitė Rusiszka laik
raszti, ar maustė apie Tolimųjų 
Rytu kara.

Joniene truse prie pecziaus 
ir kalbėjo namiszkiams, kad ji 
tuojaus baigsianti virti vaka
riene, kurios jau seniai szeima 
laukia.

Maryte 16 metu mergaite! 
linksmaus veido baigė sinti tė
vulio inarszkinius linksmai isz 
palengvo dainavo rutu darželio • a

IRI ■ ■■■*! ■ .. ............

tuviszkas laikrasztis, 
visi. Jonas ir Stasys pamote sa
vo darba in szali ir skubinosi 
prie stalo. Marytę taip nusi
džiaugė, kad net adata isz ran
ku iszkrito; Joniene mete ka- 
czerga (kruki) in kerte atbėgo 
in st ala žiūrėti Liet uviszka 
lai k raszczi u ir nei nepajuto, 
kad užmirszo vakariene baigti 
virti, ir kad užgeso ugnis. Aga
te, bėgdama užkliuvo už Kos
tu ko ratuku parpuolė ir smar
kiai susižeidė nosyte. Rimtasis 
Košt ūkas irgi atropotavo prie 
tetos ir užlipęs ant keliu klau
sė :

— Tote! kas ežia toks?
— Czia vaikeli Lietuviszkas 

atsake tėvas: —

suriko

suriko Jonas

laikraszti s, 
reikia ji pabueziuoti. Sze, Kos
tu k, pabueziuok.

— Tegyvuoja Lietuviszkas 
laikrasztis! —
drėbaneziu balsu. Tegyvuoja! 
isz visu jogu suriko visi.

Senis Motiejus, jau seniai Už- 
s’ire’peczkino'ant poeziaus susi-
szi 11 i ir bęsiszi Idydamas smar-

/ . f 4 ” hi i \ !' 1 u

kiai užmigo, netikėtai kilo isz
. r . . i a < a

miegę ir pats nepajuto, kaip 
t K » . L <• 1 111 i • ii*nulipęs ndo poczuius, prikebli- 

no į
— Vaikai!: Ka-gi ežia
prie 'štrilo, murmėdamas:

, vei-

daina.
Mažas Kosi ūkas rimto veido 

giliai, rodos, užsimanstes ve
žioja po grindis ratukus ir tai
ko juos instumti in sesytes 
žaislus.

Augute bėgiodama po pir
kios 1

J

instumli in

vidų, 'tai prie tėvelio, tai1

kiat ! Kas per linksinybe?
— Teveli! žiurek-^i jau ir 

mes •__
laikraszti.

rvti
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Pbiladolphla Specialistą 

Visos Kronisskos Ligos.
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SESOUI

buvo susirinkę vyru puse kai
mo. Jonas garsiai ska'ite Lic- 
tuviszka laikraszti per isztisa 
nakti, o kiti klausosi džiaug
damiesi sulaukė tos laimes kad 
gales turėti savoje kalboje hrik- 
raszczius ir knygas. Susitarė 
visi rinktis in kuopas ir sudė
jus po keliolika skatiku iszsi- 
raszy t i lai k raszczi us.

Jau’buvo po pusiau-naklies, 
kada vvrai iszsiskirste.

— Kaip-gi.czia reikes pada- 
sunkus metai, bet vis-gi

reikia iszsiraszyti Lietuviszka 
laikraszti, dejuodamas kalbėjo 
Jonas;

— Ka ežia bekalbėti — steng
simos isz paskutinio. Sztai asz 
galėsiu pridėti viena rubli (de- 
szimts litu) kuri susitaupiau 
už kiauszinius — atsiliope Jo
niene. Tu Maryte ir-gi turi ke- 
lias-deszimts kripeikn, prisi
dek.

Motiejus užl'ipos ant 
cziaus galvoja sau ar pridėti ir 
man: turiu nuo senovės 
mezges keletą rubliu, kurie pa
slėpti pabalky, apie juos nieks 
nežijio. Ir ne nepasijuto, kaip 
iszsitare: Vaikai; asz ir-gi ga
lėsiu pridėti 
laikraszczio.

Ta pati vakara sudėjo pini
gus ir ant ryt žadėjo siunsti in 
\r,ilniu.

— Mama valgyt noriu, 
damas jirasze Košt ūkas.

Ai, 
riene,

CENTENNIAL CITY
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Specialiazkat Exkursinia Treinas

Isz ryto

kripei k u

užlipęs pe-

y irz-

Iszcis isz Preke
Mahanoy Plane .. $4.15 .. 5:56 

.. 4.10 .. 6:00 
. . . 3.95 . . 6:10

Tamaqua ...’.........3.60 .. 6:39
GRĮŽTANT—Treinas apleis Phi

ladelphia 11 :30 nakezia. Tikietai 
gori tik ant virsz-minėtu treinu 
važiuojant ir grįžtant dienoje ek- 
skurcijos. Parankus nuvažiavimas 
in Sesqui-Centennial tiesog nuo 
Reading Terminal stacijos.

Gilberton . . • 
Mahanoy City

viena rubli del
Ant Readingo Geležinkelio

leading Company
I

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Na Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa- 
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykam

Kožna sanvaito—Šaradomis, Kat- 
▼argais ir Patnycciomis. Ofisas va
landos! 9 ryta iki 8 vakar*.

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

POTTSVILLE. PA.

Darbininko Draugas

PA1N-EXPELLER
Valibaienklig užrag. S V. Pat Ofiaa.''Reading'

S. lines s.
•susilaukėm Lidfuviszka 

\ *
— Nuostabus daigias! 90 me

tu pragyvenau, o nebuvau ma
tos. Dabar baigdamas amžių 
sulaukiau tos linksmos valan
dos. Nors asz jau nebegales!u 
juo naudotis, mano dienos jau 
suskaitytos. Bet man labai ma
lonu, kad ir asz sulaukiau su 
jumis kart’u ta Augszcziausio 
dovana pasidžiaugti. Dabar

verk-
◄ k

Garsus per daugiau kaip 
50 metu.

Vėmyk Ikaro (Anchor) ValzbaženklĮ.ai, Cžmirszome ir vaka- 
suszuko Joniene. Ilgais 

užgesusi, viskas atauszo isz 
džiaugsmo, gausime ir iszalkti.

— Ka ežia niekus kalbėti, 
mat szis vakaras labai yra isz- 
kilmingas, nes pirma karta ga
vome pamatyti 
•Įnik raszti, 
dinta, per tai esame sotus geru 
žodžiu o ne valgiu.

Taip kalbėdami priešz ausz- 
ra valgė atauszusia vakariene 
linksmai kalbėdamiesi apie vi
sokias žinias kokias gales rasti 
Lietuviszkame laikraszty, o a- 
pie miega visa i paini ražo.—J u.

viskas
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

•i

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

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

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING. PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už toki* pigia prėke.

prie mot ynos pribėgdama link-, 
smai ir gyvai dainuodavo:

Mama maisze putru
Te t e pyne vyžų.

Joniene priėjusi' prie
vyro pradėjo ji barti:

4

1

savo

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS„ 

ST. CLAIR, PA.

Lietųviszka 
szipns sienos spaus-pasidžiaugti.

mano sanžįno rami ir jau gale-
l f "

Kulpmont, Pa. —Metines su
kaktuves mirties Vinco Brau- 
kevieziau-s atsibus szia Petny- 
czia ant kuriu szeiunyna už- 
kviecziii

— Tavo tam skaitymui ir 
pabaigos nebus, kur gaus koki 
laikraszti bei knyg-palaike, tai 
sodo ir žiuri per* visa vakaru 
bei nakti, kaip lėlys ant kiau
liniu, kad nors mums papa
sakotu ka, tai nors vakaras 
trumpesnis butu, o dabar .sau 
vienas indomaujas. Pavasary 
kalbėjai mums i r k a tik sutik
davęs gyreisi, Iqul valdžią jau 
sugražino Lietuviszka spauda, 
ir bus Lietuviazku knygų ir 
lai k raszczi n; o dąbrirjau ir ru
duo ir vis kaip nėr, taip nėr, 
manau taip ir pasiliks, veltui 
burna auszinai ir liežuvi ple- 
szei.

— Na, jau tu burna kaip at
darei, tai ir sunku bus tau ji 
uždaryti, plepi pati nežinoda
ma ka. Asz manau, kad neužil
go bus. Mat, jus bobos visko 
norit urnai. Reikalinga prie vis
ko prisiruoszti. Atidengti 
spaustuve, tai ne baranka su- 
valgydos, jtai turėkime vilti, 
kad ne užilgo ir knygų susi
lauksime. Vakar man pasakojo 
Kriaueziu Juozas, kad szio me
nesio pabaigoj tikrai pasiro- 
dvs Lietuviszki laikraszcziai ir 
knygos, reik tik turėti truputi 
kantrybes.

— Tu ne karta man toki il
ga pamokslą sakydavai, o vis
gi kaip nėr taip nėr.

Jiedviem besznekant atsida
rė durys ir inejo in vidų Kava
liausku Petras: suszlapes, pur
vinas, apsnigtas ir uždusęs, ir 
drdbe nuo saves purtindamas 
szlapia sermėga.

— Kas <tau brolau? Gal kas 
ne gero atsitiko, tokioje tam
sioje bjaurioje naktyje vaiksz- 
czioti.- Ana dien Averkos Mi
kas pasakojo man kad tavo mo
tina serga, bene numirė, — ne
rimaudamas paklausė Jonas.

— Aeziu Dievui visi kol kas 
esame sveiki, — tarė Petras 
sveikindamas visus. — Atėjau 
su linksmybe nežiūrėdamas no 
in ora ne in tamsia nakti. Atnc- 
sziau jums linksma naujiena, 
jaigu kuris ir nusiminęs esate, 
tai bukit linksmi.

Tai sakydamas isztraukes isz 
anezio pundą popieru mete ant 
stalo.

Jonas pamatęs no nepajuto, 
kaip džiaugdamasis isztard: 
Lietuviszkas laikrasztis! aeziu 
Dievui,* sulaukėme ir meą nors 
karta džiaugsmo.

Lietuviszkas laikrasztis, Lio-

siu ramiai mirti, nes mate akys 
mano, ko troszkau per 50 metu.

Senelio veidas, regis, szypso- 
te szypsofjos 
jaunesniu...

Ncąiraejo 
kaip jau »fokubelio

[szbateamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobiliu* de) 
laidotuvių, veselia, kriksziyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

kaipdrai“ kaip ant 
Bet Mahanojui da 

žmonvs nemirszta nuo troszki- 
mo.

4 <

— G. Vasilauckiene, gyve
nanti ant N. Ninth ulyczios. li
kos sužeista per 
kuriame 
Goodman. Vasilauckiene 
gilukio nepavojingai 
ir gydosi namie.

ANT PARDAVIMO.

r*

automobiliu 
važiavo Mrs. \V. 

ant 
sužeista

Mrs.

Namas su bizniu, buezerne ir 
groserne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

4 Reading^
.lines

$4. .OO
1N

Dubeltavas
Tikietas

NEW YORK A
NEDELIOJ 14 Novemberio

1 Specialia

I
Isz Ryte

Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmel ........................ 12:10

Ashland.............................. 12:47

Girardville.......................... 12:55

Shenandoah.......................... 12:35

Mahanoy City .................... 1:16

Tamaqua ............................ 1:45

New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7 :00 vakare.

ina* Sukatos Naktį

Ant Readingo Geležinkelio

visus pažinstamus ir 
gimines ant egzekvijų in vieti-

Liet uviszka bažnvezia 
nuoszirdžiai sudeda 

anksto szi rd i nga aeziu.

m* 
ka

u z 
isz

St. Clair, Pa. — 
k a syk losi a, likos 
per eksplozije gazo 
vas Matulis, 50 metu, isz Shein 
tanu kaipo ir Juozas Lukas, 
46 metu isz New Philadelphi- 

Abudu likos nuvežtais in
Pottsvilles Igionbutia.

Eagle Hill 
apdegini i 
Stanislo-

JOS.

Jersey, N. J. — A. Slesori li
no saliunas, 654 Grove St. bu
vo atlankytas agentu. Agentai 
boto aplanke dar 
vietų.

asztuoneta

stubukeje

Bayonne, N. J. — Policija 
atidavė in pat-aisos narna Ona 
ir Mare Lukas, 16 ir 18 metu, 
kada jas rado su penkiais vy
rukais bungalow
prie upes ties W. 51st gatve. 
Merginos pasakoja kad neturi 
tėvu ir gyveno pas tūla 
myna toje paezioje 
bet vėliau atsikraustė in minė
ta bungalow.

— Jurgis Krupskis
džiasi, kad einant netoli gelž- 
kelio 13th gatve, du vyrai tvo
jo jam per galva ir apsvaiginę 
atėmė $300.

szei- 
ga tvojo,

sk UU-

Waterbury, Conn. — Spalio 
13 tapo palaidotas vienas isz 
pirmiausiu ežia apsigyvenusiu 
Lietuviu Juozas Daniseviczius. 
Jis ežia iszgyveno yirsz 40 me
tu. Mirė, palikdamas senute 
naszle ir keturiolika vaiku.
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

Balius Milž'°’szkas Balius gallUS
PANEDELIJ, 15 LAPKRICZIO 

LIBERTY SVETAINĖJ, TAMAQUA, PA. 
DEL NAUDOS SZ. PETRO IR POVILO PARAPIJOS

I 
Grieš net du Benai: “Alpine Syncopators“ del jaunu, Lietu- 
viizka Orkestrą del senesnuju.Kas atsilankys; ilgai paminės, 
nes tokio baliaus szioj apelinkej dar nebuvo. Taigi visi kas 
gyvas in balių Ii Lapkriczio.

t

prisiruoszti.

f V

ir atrodė daug

no pusvalandis 
namuose Heli Telefonai 187B-M I A
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Jus galite brangiau mokėti—bet geresnio1 
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NEŽIŪRINT kiek mokėtumėt, jokis kitas 
cigaretas neužganėdins taip kaip rūkstantis 

Jokis kitas nėra tiek geras, tiek 
pilnas gerumo, kiaurai ir perdėm.
Camel.* 1

Camel vyravimas išsilaiko metais, dėlto 
kad užganėdinimui smagumo, ir grynam 
pasidžiaugimui jokis kitas cigaretas mylios 
neprieina prie Camel. Negalima surūkyti 
tiek Camels kad skonis nuvargtų. Jie nie- 
kad nepalieka cigatetinio atsidavimo.
. .ilj. , ’ I >.r AS... 1 41, ,

* * f

Pamėgime Camel vieni pinigai neturi bal-
> !| , i i

’ ■ ■ ■

so. Milionai kurie lengvai išsigalėtų mokėti 
brangiau, perka ir ruko tik Camels. Visose 
gyvenimo profesijose “Pasiimkite Camel” 
yra pripažintas kaipo gerumo praleidimo 
žodis prie viršiausio cigaretuose.

I r '

Mes kviečiame jus pabandyti Camels. Į 
vieną šitą rūšį didžiausia pasauly tabako 
organizacija sudeda viską ką pinigas gali 
nupirktu Jei norite skaniausio rūkymo ko- 
_ _ V - _ • • w •

f

kis kada nors paėjo iš cigareto—
" ‘ . i*/ j <i|r i "V * '4 ’• !|1' I' r’ i 'I

Pasiimkite Camel!
Ii kll't ėllM1■4* L' ir?,.
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R. J. REYNOLDS fOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C,
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