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VAIKAI KAIP 
ŽVĖRYS

VAIKAI PRIRISZTI ANT 
LENCIŪGU IR AUGINTI

KAIP VILKAI.

MIRSZTANTIS VYRAS 
APREISZKE KAD JAM 
PATI PERPJOVĖ GER- 
. KLE SU BRITVA, 0 

ŽENTAS JI 
LAIKE.

VIENA KALIFORNIJOJ 
KITA KANADOJ.

f

6 UŽMUSZTI, DAUG 
PAGAUTI PO ŽEME.

JAUNA MERGINA NUŽU- 
DINTA PER ITALUS, JOS 

MOTINA MIRĖ NUO 
GAILESCZIO.

Pittston, Ra. -
rnITvs darbi-

NEMATE SVETIMO 
ŽMOGAUS.

Chicago. — Jonas Dūda, 49 
metu, 2044 Haddon avė., ran
dasi ant

Minu. InMinneapolis, 
ezionaitine. prieglauda del vai
ku, likos atvežti du vaikai su 
iszdegintais ženklais ant juju 
mažu kūneliu, pririszti buvo 
ant lenciūgu per juju tęva prie 
medžio ir gyveno tvarte, kur 
juos levas augino kaip mažus 
vilkus.

Nelaimingais vaikais buvo 
Ernestas Krage, 3 metu ir jojo 
broliukas Albertas, 4 metu.

Kada vaikus patalpino prie
glaudoje, pradėjo staugti kaip 
žvėrys ir nenorėjo gulėti lovo
je. Vyresnis isz vaiku kabinosi 
ant lovos ir liktorių, greitumu 
jaunos bezdžionkos.

Tėvai vaiku gyvena mažoje 
grinczeleje gilumoje girriu va
karinėje Minnesotoje. Iszsikal- 
binejo tuom, kad turėjo sun
kiai dirbti ant lauko per visa 
diena, o kad vai’kai nepapultu 
in beda ir neiszeitu isz grin- 
ezeles, turėjo juos 'laikyti pri- 
risztus ant lenciūgu. Sudže ne
buvo užganadytas isz tokio isz- 

, aisz.AT<mo, nubausdamas tė
vus ant trijų menesiu kalėjimo 
o vaikai pasiliks prieglaudoje 
lyg 16 metu.

du bausdama

VALSTIS MONTANA
ATMETE PROHIBICIJE.

Helena, Mont. — Gubernato
rius Erickson, atmetė prohibi- 
cijos tiesas ant pareikalavimo 
žmonių, kurie didumu balsu 
praszalino prohibicije isz savo 
valstijaus, bet tiesos kurios už- 
draudže pardavinėti svaigi- 
nanezius gerymus del nepilna- 
mecziu, girtu ir moterių pasi
liks kaip ir buvo priesz tai. 
Butlegeriai bus baudžemi už 
pardavinėjimu ii 
vima arielkos.

baudžemi
• szmugleria-

MERGAITE 11 METU 
PAGIMDĖ KŪDIKI 

5 SVARU.
San Francisco, Calif. — Sal- 

’ .pa.'kūdiki,

da ima motina ir 
sveiki. Daktarai

m i rszta nezi o pa ta lo 
Nazaretonku ligonbuteje, kur 
a p re isz k e pa Ii ei ja i, buk 
žentas Karolius Salaz, 
tu, laike ji, o

jojo 
23 me- 

jojo locna pati 
jam perpjovė gerkle su tiri t va. 
Daktarai abejoja ar Dūda isz- 
liksgyvu, nes žaidulis labai gi
lus ir neteko daug kraujo. Pati 
su ženteliu užklupo ant jojo 
laike szeimvniszko nesutikimo.

Pati ir žentas kitai p apsaki
nėja apie ta atsitikima. Jieji 
sako, buk Dūda atejas girtas 
namo susitvėrė su žentu, o pati 
ir 13 metu sūnelis iszbego lau
kan, po tam vyras užklupo ant 
savo paezios norėdamas jaja 
pa pjaut su britva, o kada vė
liaus i nėjo in stuba, rado Dūda 

hlinti ant grindų su perpjali
tą gerkle. Ant teismo ketina 
iszsiduot kitaip, pagal kaimy
nu apsakymu.

PERSISKYR’IMAS IN 
KĖLĖS VALANDAS

PO SZLIUBUI.
Savannah, Ga. — Ndlaimin- 

gas*\'#ivo apsipacąim AVil-
liamo Pamellė, nes po szliubui 
in kėlės valandasC'huejo pas 
advokatu idant užvestu teismą 
prioszais #savo “saldžia“ pa
ežiu le ant 
kaip pats pasaka, su' tokiu vel
niu negalima gyventi ir neži
nojo kad jojo paeziule turi to
ki szotoniszka būda.

Vos parvažiavo jauna pore
le namo isz bažnyczios, tuojaus 
po piet Ma’ksina, nuvede Wil- 
liama ant virszaus, paliepda
ma jam užraszyti visa jojo tur
tą ant josios vardo, kaipo ir pi
nigus kokius turėjo banke. Nu
tirpo Willimas tokiu pareika
lavimu ir žinoma atsisakė isz- 
prldyt pacziules norą. Toji taip 
insinto, kad szoko kaip pasiu
tusi kate ant jojo, sudraikė 
jam baisiai veidą ir kirto kelis 
kartus per galva su 
reneziu“

“saldžia 
persiskyrimo, nes

“inonki- 
nuo ko apalpo.

DARE SAVO NAMINE IR 
DAGYVENO LYG 110 

METU.
Greenville, Ga. —

N a pa, Calif. — 
ninkai likos užmuszti, o kelio
lika užgriauti, per ingriuvima 
Corona sidabro kasyklų po di
namito szuvini.

Lethridge, Altą, Kanada. — 
Baisi eksplozije kilo McGill- 
wary kasyklose, kurioje už
griuvo deszimts anglekasiii ir 
kurios dabar dega. Lyg sziam 
raszymni, keturi lavonai iszim- 
ta. Asztuoniolika anglekasiu 
sn'žeisli ir apdeginti. Asztuoni 
likos užgriau'ti ir nėra vilties 
idant juos suras gyvus.

SUGADINO KAI KAM 
PADEKAVONES DIENA.

Padėkavones Dienos .

New York. — Probibicijos 
agentai nutvėrė laivuka, kuris 
vožė $30,000 vertes degtines iii 
Amerika
tinkama atszventimui. Juokin
ga tas, kad savininkas 
gudriai pabėgo. .Jis, priėjės 
prie sargę ties Barge Office, 
paprasze jo degtuko, užsiruke 
c i garėta ir ramiai sau nuėjo — 
in miestą. Sargas vėliau teisi
nosi, 'kad jis manos, kad tai 
paprastas koks doku darbiniu- 
jfiĮS, KUi keturi laiyuke rasti 
vyrukai "vienok pasodinti.

.Jis,

Czi onaitine- 
je aplinkinejė nuo naujo meto, 
likos papildyta devinta žadins
iu, tuom kart žadintoju auka 
yra jauna, 19 motu senumo I ta
li jon'ka Joni na Visato, isz Old 
Forge, kurios lavonu surado 
ant kalno Gilmartin Bark, su 
dviem kulkom galvoje.

Palicije areszlavojo trileka 
nužiūrėtu, makaronines veisles 
jaunus vyrukus.

Jonina ta’ vakaro nuėjo in 
Pittstona atsiimti savo užmo
kesti nes dirbo restauracijoj ir 
nuo tojo laiko dingo, pakol jo
sios lavonu nesurado ant kal
no.

Nužudintos merginos motina 
Marijona, 55 metu, sėdėdama ir 
verkdama-graudžiai prie grabo 
kuriame gulėjo josios mylemn 
dukrele ir vienatine parama 
josios gyvenime, nes jiji uždir
binėjo ant josios užlaikymo, 

laivo staigai nukrito nuo krėslo, mir
dama ant vietos, matyt moti- 
ios szirdis truko nuo gailesties.

Kada lavona merginos sura
do, pasklydo po visa aplinkine 
Įnik tai lavonas moteres Mar
ga vietos Kapczuviutes (po vy
rui Vilione)' kuri liudijo Potts-

KARALIENE MARE 
ISZKELIAVO NAMO.

New York. — Kumuniszka 
karaliene Mare, kuri svecziavo- 

f r į

f

su
si per koki tai laika Amerike 
aplaike telegrama idant 
gryžtu namon, nes josios vyras 
karalius Ferdinandas pavojin
gai serga. Karaliene sėdo ant 
laivo Berengaria Seredoje, pa- 

“gud ‘bai,sakydama visiems: 
Amerika!”

23,606 NAUJU PILIECZIU 
RUGSĖJO MENESY.

— Natu-

villes sude.'laike teiyipo prie
szais Italus kurie padegė kle
bonija Mabanoy Plane, bet vė
liaus pasirodė kad tai klaidin
gas paskalas ir Vilione gyve
na malsziai po tam teismui, ku
ris iszklojo svietui jojo visa 
klaidinga gyvenimą.

diena ant Times Square

angsztos 
“Para

kinis kasztavo $3,000

TĖVAS, MOTINA IR BUR- 
DINGIERIUS MARINO 
VAIKUS IR APIE 

JUOSIUS VISAI 
NESIRŪPINO.

Milwaukee, Wis. — Jok ubas 
Grabovski, 43 metu, 
Stanislava, 45 metu 
burdingierius Jonas Kulba, li
kos aresztavoti ir uždaryti ka- 

už girtudkllavima per

ISZ LIETUVOS
jojo pati

n jnju

ARGENTINOS VAL
DŽIA DUOS ŽE

MES LIETUVIAMS

Isz Visu Szaliu
APDAUŽĖ VYSKUPĄ
APDAUŽĖ NEPRIGULMIN- 

GA VYSKUPĄ HODURA 
ISZ AMERIKO

lojime 
keliolika dienu.

Kaimynai susimylėdami ant 
juju vaiku, buvo priversti pa- 
szaukti palicije ant užbaigimo 
tojo girtuokliszko pikniko, nes 
vaikai, nuo trijų lyg penkioli
kos metu senumo, neturėdami 

valgyt namie, jeszkojo 
maisto pas kaimynus, o per tris 
dienas nenusiėmė nuo saves 
drapanų. Gyvenime tosios gir- 
tnokliszkos traice's, 930 Garden 
uli., rado visus girtus lovoje ir 
turėjo nuvežti patruleje in ka
lėjimą.

Vaikus .paėmė labdaringa 
draugove po savo apgloba, nes 
tėvai ir burdingierius likos nu
bausti ant szesziu menesiu in 
pataisos narna.

ka na mie

.paėmė

100 MEKSIKOS KAREIVIU 
IR 50 INDĖNU KRITE 

MUSZY.
Nogales, Ari z. — Gauti ežia 

praneszimai sako, kad kovoj 
su sukilusiais Jaki indėnais, 
i n vyk usioj vakar ties Las Are
na, apie szimtas Meksikos val
džios kareiviu buvę užmuszta 
ir daug sužalota. Indėnu buvę 
nuszauta apie penkias-deszimt.

' m ■■ ■ . ........—, ■■ ■ f,.*, i. ‘

Paskutines Žinutes.

pilve

vation Army ligonbuteje 
gimdo penkių svaru 
mergaite vienuolikos metu se
numo, kuri lankydavosi da in 
mdkslaine. 
šunelis yra
sako kad tai gal vienatinis at
sitikimas Amerike idant taip 
jauna mergaite pagimdytu kū
diki. Mergaites noru yra, kad 
jaja sugrąžytu pas tėvas ir'pa
vėlintu jai paežiai iszaugyti sa
vo mažiuleli. Kūdikio tęva ne- 
iszduoda norints visaip jaja 
prispyrinejo prie to.
PABĖGO NUO JOJO

KETURIOLIKTU KARTU.
Milwaukee, AVis. — Ant ga

lo suprato savo kvailybe Fra- 
nas Ponikas, 32 metu, kad ge
riau butu pasilikęs singeliu ne 

- kaip paeziuotis. Ana diena atė
jo jisai ant palicijos melsti pa
gelbės atradime jojo paezios 
.Juzės, kuri pabėgo nuo jojo ke
turioliktu kartu, 'palikdama 
jam du vaikus namie po 541 
Hanover uli. In laika'keliu me
tu toji moterėlė pabėgo nuo 
Frano trylika kartu, bet kož- 
na syki jaja surado, bet sziuom 
kartu ne taip greitai jaja su
ras ir mddže palicijos idant 
jam prigelbetu tame darbe.

“Billy” 
Collins, turintis 110 metu, ba
dai seniauses žmogus valstijoj 
Georgia, serga pavojingai, bet 
kovoja smarkiai priesz mirti, 
tikėdamas, kad da gyvens ke
lis metus, kada vela gales ger
ti savo namine, o daktarai sa
ko kati tik arielka užlaiko ji 
prie gyvasties. Billy gerdavo 
namine nuo jaunu dienu, bet 
niekados negerdavo arielkos 
pirktos isz magazino. Ta, ka 
gerdavo, tai pats pasidaryda
vo ir visados buvo sveikas ir 
d nitas ir niekados nesirgdavo
tiktai dabar apsirgo.

SESQUI PARODOS DEFICI
TAS SIEKS $5,000,000.

Philadelphia, Pa. Miesto 
mayoras Kendrick ’ sziandie 

kad tarptautinepareiszke
Sesqui-centennial paroda, kuiH 
baigsis szio menesio pabaigei, 
duosianti tarp $5,000,000 defi
cito, arba tiek inpuole in skola.

Penki milionai doleriu, kurie 
buvo skirti po-žeminio geležin
kelio statybai, dabar teksią su-
vartoti parodos deficitui pa
dengti. '• .. . i

■'I
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Washington, D.C.
ralizacijos biuro virszinin'kas 
p. Christ, raportuoja, kad Rug
sėjo menesi likos duota antros 
popieros — 23,606 nepiliecziu. 
Penkta dalis, arba 5,115 buvo 
Italai 3,717 buvo Lenkai, 1,690 
buvo gimė Rusijoje (prie sziu 
Amerikos valdžia ir iki sziai 
dienai priskaito ir Lietuvius 
bei Latvius), o 1,068 buvo 
Cezkosldvakai. Amerikos pilie- 
cziu, kurie buvo neteko pilie
tybes, priimta atgal 450.

Daugiausia nauju piliecziu 
priimta New Yorko valstijoj, 
paskui Pennsylvanijoj ir Ohio. 
Pinigu isz nauju piliecziu gau
ta $1,844.50.

Per Rugseji tapo priimta 26- 
248 de'kleraciju del pirmu po- 

! pieru ir 16,455 praszymu 
teikti antras.

Intaisos 
visu 

Prie teatro

vadinama 
(Tautu 

yra

ISZ VARGINGO ATEIVIO 
SZIADIEN PASILIKO 

MILIONJIERIUM.
New York.— Lapkriczio 19 

New
Yoilke tapo iszkilmingai del 
publikos at įdarytas 
klases naujas teatras 
mount“
000. Patsai namas, kuriame tel 
pa szis teat ras kasztavo $17- 
000,000.
Teatras ‘Paramount Theatre’ 

turės 3,900 sedvniu, kokios tai- 
pos tearu mažai yra.
jame virszija technika 
New oiko teatru.
va ne tik kambariai svecziams 
ir viesziiioms, bet net isztisos 
sale. Yra viena
“Hall of Nations” 
Svetaine), kurios sienoje 
inmuryta garsiu relikvijų ir 
brangiu akmenų atgabentu isz 
septyniolikos valstijų, 
yra gabalas akmens i 
Povylo

su-

kas tau

UŽ BLOGA UŽSIMOKA 
GERU.

Harrisburg, Pa. — Rasztam 
Szventam skaitome: “
duoda ypa per veidą, atkreipk 
jam kita.“ 
ana diena, kada Kuklukskla- 
nu sieratu prieglauda sudegė 
Sylvane Heights, kurioje rado
si apie 30 mergaites. Katuli- 
kiszka diecezije paaukavo savo 
sieratu prieglauda del tuju vai
ku, bet K1 uksai da manyto ar 
priimti kataliku ipasiidinima ar 
ne. Mat Kluksai yra labai prie- 
szingi katalikams ir kovoja 
prioszais tikėjimą.

Panasziai atsitiko

Taip, 
isz Szv.

katedros Anglijoje, 
akmuo isz seno paszto namu 
Dubline, Airijoje; yra akmenai 
isz Danijos ir Antipodu —ana
pus žemes valstybių.

Teatro savininkas yra Adolf 
Zukor, prezidentas filmu Fa
mous Players-Lasky korpora
cijos, Jis 1889 atvyko isz Un- 
garijos, biednas imigrantas, ir 
su $25 pradėjęs bizni, tapo mi-
lionierium. Kilmes yra Žydas.

RADO' SUAKMENĖJUSIA 
2,000,000 METU SENU-

MO ŽUVY.
San Francisco, Cal. — Skal

dant akmenis kalkinio akmens 
skoliaudroj rado ežia suakme
nėjusia žuvi, kuri, mokslininku 
nuomone, esanti 2 milionu me
tu sėmimo. Žuvis, 10 coliu ii-tu senumo. Žuvis,

Kaunas. — Czia gauta žinių 
isz Argentinos, 
nauja nepartine draugija 
tuva,“ per kurios tarpininka
vimą Agentinos vadžia sutinka 
pavesti plotus žemes Lietuviu 
kolonizavimui. Sąlygos tokios 
pat kaip kitoms tautoms.

VILNIECZIAI LAUKIA 
LIETUVIU.

Spalio 4 diena, Vilniuje pa
sigirdo keli patranku szuviai 
tikslu patirti, kaip kariuome
nes dalys reaguos in netikėta 
pavoju. Szis bandymas supuo
lė su Maskvos sutarties 
raszvmu ir rvszv su tuo • » •
sklydusais gandais ir pasirody
mas gatvėse daug kariumenes, 
šukele gyventoju tarpe upa, 
labai artima panikai kuris pa
prastai atsiranda karo metu. 
Žmones tik ir kalbėjo, kad at
eina Lietuviai ir jau esą netoli 
Vilniaus.

ATSIRANDA VAGIU.
Geczaicziai, Sedos vals. — 

Paskutiniu laiku szianie kaime 
atsirado vagiu. Jie vienur dra
bužius iszvoge kitur batus pa

kai

kati susitvėrė
‘ ‘ Lie

per kurios

Lenkije. — Vys-
I lodina s,

sod vba
Pennsylvanijoj, li-

Varszava, 
kūpąs Fra nei szk us 
uždotojas neprigulmingos baž
nyczios Arnerike, su 
Scrantone,
kos smarkiai apdaužytas, kada 
atsistojo kalbėti ant tikeji- 
miszko susirinkimo czionais, 
bet studentai isz katalikiszko 
universiteto užrėkė ji sukelda
mi maiszati, laike kurio vysku
pas Hoduras aplaike kelis 
ypus su krėslu, kaipo ir vysku
pas Bonczak, isz neprigidmiil
gos bažnyczios Varszave.

Likos paszaukta palicije, ku
ri turėjo gana darbo pakol ap- 
malszino inirszusius studentus, 
aresztavodami deszimt s.

Vyskupai Hoduras ir Bon
czak turėjo nuvažiuoti in li- 
gonbute gydytis. Vidurys sales 
likos visiszkai suardvtas ir isz- * 
rode kaip po kokiai revoliuci
jai- 

ŽUDINSTA ŽYDISZKOJE 
SZEIMYNOJE.

Varszava. — Sziaucziszkani 
k romelyje L. Altero, gyveno ji
sai pats, jojo motere 36 metu ir 
16 metu vienturte dukrele. Nuo 
kokio tai laiko szeimynoje bu
vo nuolatinis nesutikimas. Ana 
nokti pabudinta isz miego duk
tė, nubėgo in kambarį savo tė
vu ir sztai kas josios akims 
persistatė: prie klupojanezios 
motinos stovėjo tėvas 
su kirviu daužo nelaimingos 
galva. Kada motina neteko ža
do ir visa sukrbvinta gulėjo 
ant grindų, duktė iszbego ant 
ulyczios paszaukti pagelbos. 
Tėvas norėjo ir jai užduoti ke
lis ypus, priesz istfbegima, bet 
toji pasislėpė po lova. Po tam 
sziauczius iszbego laukan rėk
damas: “pagelbos! mane nori 
iižmuszt!“ Subėgo žmonys ir 
palicije, kuri persitikrino kad 
tai jisai papilde taji baisu dar
bą. Motere turėjo szeszes sky- 

330,000 žmonių, ■ les gaivoje nuo kuriu mirė.
Tėvas pasakė palieijai, buk 

mitina su duktere norėjo pa
bėgti in Argentina be jojo, bet 
jam palicije netikėjo ir uždare 
ji kalėjimo.
SOVIATAI NEPRIPAŽYSTA 

ATIDAVIMO VILNIAUS 
LENKIJAI.

Maskva. — Soviehi Rusijos 
valdžia inteike Lenkijai nota, 
pareikszdama, kad ji jai atsi
lakanti pripažinti ambasado
rių tarybos nuosprendi, kuriuo 
Vilnius pripažinta Ixmkams.

Ambasadoriai pripažino Vil
nių Lenkijai 1923 metu 
15, bet tu paežiu metu 
džio menesi Sovietu valdžia at 
sisake toki ambasadorių tary
bos sprendimą pripažinti. Da
bartine savo nota Lenkams 
Sovietai patvirtina ta pati, ka 
jie pasakė del Vilniaus 1923 
metais.

Notoj sakoma, kad Sovietai 
nekelsia klausymo del Rusijos 
Lenkijos sienų, nustatytu Ry
gos konferencijoj 1921 motu 
Kovomenesi; bet Sovietai ma
to reikalo pasisakyti del Ru
si jos-Uetuvos sutarties pasi- 
raszytbs praeita Rugsėjo me
nesi. Sovietai pareiszkia, 
Vilniaus krasztas, 
gen. Želigovskis užgrobė 1920 
metu Spalio menesi ir kuriuos 
Lenkija laiko i'ki sziol okupa
vus, esanti byla, kuria Lietuva 
su Lenkija turinezios paezios 
tarp savos iszsispresti. _

kalbėt i 
susirinkimo

pasi-
pa-

glemžė, kitur, patalyne, 
kam dar ir grūdus apmažino. 
Szie darbai dažnai kartojasi. 
Pilniau ežia vagiu visai nebū
davo. Sztai ka suteikė Socia
listai ramiems ūkininkams pa
leidus vagis isz kalėjimu ir pa
naikinus mirties bausme.

LIETUVISZKI VARPAI 
GRYŽTA ISZ RUSIJOS.

Maskva. — Sovietu valdžia 
atidavė Lietuviu komisijai 45 
varinius varpus, svorio 4,000 
kilogramu, 'kurie buvo isz vežt į 
karo metu in Rusija.
LIETUVOS MIESTELENAI 

IR KAIMIECZIAI.
Suraszymas gyventoju, atlik

tas 1 diena Sausio 1925 metais, 
parode kad miesteliuose Lietu 
voje gyvena 
kuomet kaimuose gyvena 
873,000 žmonių, 
tarp skaieziaus 
kaimiecziu galima 
dar sakiniu,

lamas: 4 4

VI kurisII ('hiėago. — Vidutine alga 
lillinojaus valstijos fabrikuose 
dabar yra $31 ant sanvaites.

11 London. Anglija per me
tus parduoda net 200 milijonu 
netikru dantų — fals teeth.

11 Washington, D. C. — Ame
rike randasi ant pirmos klases 
geležinkeliu arti du milijonai 
darbininku.

11 Kalkuta, Indije. — Nu- 
sza u tam k ro k od i 1 i a us
rasta daug metaliniu blizgu- 
cziu, kokius neszioje moteres. 
Pasirodė kad tasai bestije su
ode asztnonos moteres.

II Hammond, Ind. — Tėvas 
supykęs kad dukrele nepareina 
namo anksti, Julius Kouther 
iszdegino jai ant kaktos ženk
lą su pokeriu.

U Molbourn, N. Y. — Pali- 
cijantas James Brown, pakele 
novos girta žmogų nuo uly- 

,ežios, ir kada tasai nuėjo to
lia us, palicijantas apsižiūrėjo 
kad “girtasis“ apkrauste jojo 
hiszenius ir pasiėmė auksini 
ziegoreli.

■1f St\ Louis, Mo. — P. L. 
Vaughan, spaustuvninkas (ze- 
ceris) yra seniauses unistas 
Amerikoje nes jau priguli prie 
unijos 71 metus.

11 Cleveland, Ohio. — Ma- 
loriai namu czionais dabar ap- 
laiko po $1.25 .už valanda dar
bo.

1f Reading, Pa. — Staigai 
apsirgus szirdies liga Rože Pol-1 to Lietuvos gyventoju 
Iv, 60 metu likos surasta cebe- 
ryje prigėrusi. Senuko skalbė, 
apglobdama nusviro galva in 
eeberi ir pflgere.

II New York. — Dvi kūmu
tes kalbėdamos tarp saves bu
vo priežaste iszgolbejimo 40 
szeimynu isz deganezio namo, 
nes josios pirmiausia užtemino 
liepsna name.

KANT1CZKOS arba flasmiu knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1,

gumo, priklausanti seniausiai Su geresnei® apdarais, prek* |1.50
žaviu veslei, vadinamai ganoi- 
dci.

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

ll
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Ir
Tas santvkis 
miestelenu ir 

pareikszti
'kad isz szimto 

Lietuvos gyvehtoju 85 gyvena 
kaimuose 
t uose.

o 15 gyvena mies-
I 

kovoms už tikyba ir pasaulio- 
žvalga, tas 15-ka

Vienok ikisziol, dėka

miestelenu 
valdo 85 kaimieczius.

Gyvenamu vietų 
isz viso yra 24,389. Jos susida- 
lina szitaip: mihstu — 27. mies 
teliu 241, bažnytkiemiu 174. 
dvaru ir palivarku 3,508 vien
kiemiu 7,352, kaimu 12,706. Isz 
to matyti <kad dar daug kaimu 
yra Lietuvoje.

Dabartiniu laiku Lietuvoje 
ant t alksta uties vyru 
po 1,097. moteris.

Tautybes atžvilgiu, isz szim- 
(nein- 

skaitant Klaipėdos kroszto) 
84 yra Lietviai, 7 Žydai, 
Lenkai, X JI ūsai vienas Vokie
tis, 1 Latvis ir 1 kitokios tau
tybes Gudas, Czigonas ar To
torius.)

OKUPANTAI UŽDARINĖJA 
LIETUVIU MOKYKLAS. 

1 ! '* ft .'I I

Krosnavos Paliunu kaimo 
Suvalkų apylinkėje okupantu

Lietuvoje

iszpuola

policija bo jokios priežasties 
konfiskavo Lietuviu mokyklos 
baldus, molkslo vadovėlius, mo 

įkykla uždare ir uždraudė mo
kytojui toliau ten pasilikti.

Kovo
Balan

kad 
kuriuos

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

Washington, D. C.
•I
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Lietuviszkos Pasakos.

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

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

Kas Girdėt
mirė 

Alfredas Bradford, 72 metu, 
mažiausias žmogus ant svieto. 
Tasai nyksztukas turėjo vos 42 
centimetrus augszczio ir galėjo 
lengvai pereit po arklio pilvą. 
Norints buvo tai mažiulelis, bet 
daug vaikszcziojo, buvo geru 
dainininku vietiniam bažnyti
niam korė ir kuri dirigavo ga
na pasekmingai, norints turė
davo stovėti ant krėslo.

(lakthorpe, Anglijoj, 
Bradford,

’Tame paeziame laike mirė ir 
seniauses žmogus ant svieto 
'Tiflise, ant Kaukazo, kuris da- 
lybavo Napoleoniszkose karė
se 1812 mete. 'Tasai senas ka
reivis vadinosi Andrius Mika- 
lajeviez Andruszenko. Ėjo ji
sai su Napoleonu ant Moskvos 
ir buvo vakmistru. Buvo jisai 
taipgi Lenkiszkam pasikėlime 
18.31 mete, ir tarnavo kariume- 
neje per 45 metus, tris kartus 
buvo sužeistas 
.-ukapojima veido su kardu. 
Andruszenko susilaukė matu- 

senatvės, turėdamas 
1.5(1 metu. Buvo sveikas ir tu
rėjo gera minti ir su mielu no
ru apsakinėjo apie savo atsiti
kimus. Gyveno paezedžiai, bet 
guzutes nepaniekinejo. Kada 
jojo užklausta ar kada pasigė
rė, Andruszenko atsake: ” 
\ iena karta, bet tai buvo labai 
senai, ha net 125 metu tidgal.

Diena kada mirė, buvo ėjas 
jisai pekszezias in savo gimti
ni kainia 'Tiflise, idant nusi
pirkt sau tabako. Sugryžes, at
sisėdo aflT subldio, prikimszo 
pypkute ir užmigo, daugiau 
jau nepabust...

Matyt senukui buvo per ilga 
kelione, mirdamas nuo szirdies 
ligo>.

aplaikydamas
su

k. ’ 4

13? W
f

žaliuos

Tikf p
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Kaip mažai žmonys apmisli- 
na, ta ka kalba ir apverkineja 
senoviszkus, gerus laikus, o to
kiu turime tarpe mus szimtus 
lukstaneziu. Daugelis t uju 
žmonių sako:

Daugelis 
” Brolvti, 

viszki laikai tai buvo apie ka 
kalbėti, sziadien viskas sznne 
veria.”

Toki rugotojai ir neužgana- 
dytieji isz tebyriu laiku, sau 
persta t o, kad viskas persi mai
no ant blogesniu laiku vietoje 
pasigerint, bet tuom laik, vis
ką, ka aplinkui mūs matome, 
reiszke, kad svietas ne eina ad- 
gal, bet eina pirmyn ir tojo 
progreso jokis 
sztant v ra su laik vt. • •

Koki buvo tieji 
laikai, tai tik gali apszaeavoti 
tieji, kurie, tuose laikuose* gy
veno. Žinoma, kad mes visi ku
rie tuosius gerus laikus pergy
venome, maneme juos už gerus 
ir džiaugėmės, kad tuose lai
kuose gyvenome.

Bet szinose laikuose progre
so, pradedame suprasti, koki 
tieji laikai buvo neužganaili- 
nantieji ir neatnesze žmogui 
laimes, pasivedimo ir linksmy
bes.

Visokį iszradimai nuo tojo 
laiko, palengvino darbu del mi
lijonu žmonių, taip naminėje 
gasfiadorysteje, kaipo fabri
kuose ir pramonėse. Visokios 
maszinos sziadien iszmeta žmo
gų isz sunkaus darbo, duoda 
jam proga geresnio uždarbio, 
ne kaip kitados. Elektriko# pa-

seno-

žmogus ne

senoviszki

joga padaro didesne dali nami
nio darbo, palengvindama gaa- 
padiniai prie josios sunkaus 
darbo ir siiczedina jai sveikata.

Senuose laikuose žmonys bu
vo užganadinti 'balanoms, aly
va ir karasinu del apszvietimo 
savo namu ar grinczeliu; szia-

r;
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VADAS VOKISZKOS 
KARIUOMENES.

Paveikslas parodo generolą 
Have, kuris apeini* vadovysta 
ant N’okiszkos armijos.

dien paspaudi ant sienos guzi- 
ke’li ir akimirksnyje turi szvie- 
>a po visa narna.

Kitados žmonys naudojo 
jauezius ir arklius ant gabeni
mo tavoro, po tam geležinke
lius o sziadien naudojame 
Imnobilius ant ilgiausiu kelio
nių ir da greieziau ne kaip ant 
geležinkeliu. O kas turi dau
giau drąsos gali lėkti per orą 
eroplann.

Seniau visokios ligos ir ama
rai smaugė tukstanezius žmo
nių, sziadien daktariszka ži- 
nysta kovoja prieszais visokos 
ligas ir jau amaru negirdėt ir 
sziadien visi žmonvs butu svoi- 
kęsui jaign daugiau rūpintųsi 
patys apie savo sveikata ir ne
darytu klaidu savo gyvenime, 
patys užsikresdami 
ligoms. Czionais

žmonvs

au-

visokioms 
negalimajau 

kaltyt progreso tik pati save.
Kitados galėjo tiktai tur- 

cziai ir kunigaikszcziai siausti 
savo vaikus iii mokslus, szia- 

ga'li pasinaudot

galėjo t iki a i

vaikus
dien kožnas
isz mokslo jaign neturėjo pro

tai padaryti būdamas jau-gos 
nu, tai dabar ant senatvės gali 
tuom pasinaudot i.

Ne, negalime sakyti, idant 
senoviszki laikai buvo geres
niais už sziandienini. Viskas 
aplinkui mus, duoda mums su
prast kad tai netiesa. Esame 

szia- 
seno- 

” nenorė
tu atsikratvti nuo sziandieni- 
niu gory bin ir linksmybių, jai
gn reiketn juos permainyt ant 
sziandieninin geru laiku.

net lesa.
tvirtais, kad tieji, 'kurie 
dien apverkineja tuos ‘ 
vis/kus gerus laikus,

Ant suvažiavimo (konsisto- 
ro) kardinolu 20 Gruodžio in

SURINKO Dr. J. BASANAVICZlUS.
.. —--------- -- ....u... ............. ,

Apie miszko sarga ir jo 
tris sūnūs.

Dabar visi vagys pripažino 
kad szitas bernai! is jau aknrat- 
nas vagis ir gali sau duona pel
nyt. Apdovanojo ji ir paleido 
eit svietam

Parėjo vagis, visupirma pas 
savo tėvus ir sakėsi, kad nori 
ženytis: prasze levu kad eitu 
pas poną, ant kurio žemes anie 
gyvena ir kad nupirszlu jam to 
pono (lukteri. Nuėjo tėvas pas 
poną ir tarė: “
sūnūs ženijasi ir nori kad po
nas 
ri!” ‘‘Katras-gi tavo sūnūs?” 
‘‘Gi tas, ponuli, kur buvo isz- 
ejas ant žmogžudžio.” ‘‘Gerai, 
sako ponas, jaign anas buvo 
tarp vagiu, tai pažiūrėsiu ar 
anas gerai iszmoko vogt. 'Tegul 
jisai pavogs isz mano stonios 
arklius, tai tada dabosimo kas 
bus.” 
sake kad ponas taip ir taip kal
bėjo. Sulaukės vakaro, vagis 
persitaiso kaipo ubage ir eijia 

ru-

SAULE
z . *.A/i

ARESŽTAVOTAŠ KAIPO

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu anthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvojo, 
Galvos porszallmas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c.J (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). 
parduodama Vien tik per

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

I

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutčs.
t I
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Iszrasta ir
VISOSE
VAIS

TINĖSE
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Ponuli! mano

SZNIPAS.
, MaurieasJ'liarton, kuris pil

dė dinsta virszininko ant Krau
li kos

kaipo Vokiszkas 
už daneszinejima

cuziszko

Jie visi mėgsta

zHAITY* IMT
35c.

Už
BONKĄ

t
J

r

leistum už jo savo dukte-
Kalras-gi tavo sūnūs f;:

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

A

t
’ F. AD RICHTER & CO.

Berry & So.-5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

jaign
Gerai

Parojo lovas namo ir pa-

liais.
stonios

pamaželi in dvara. Buvo 
duo. Pradėjo snigti ir lyt drab-

Priejo ubage prie dvaro 
mato, kad ant arkliu

sėdi po žmogų ir du sargai prie 
dnru stovi. Ir pradėjo ubage 
praszytis kad priimtu padang- 
telen nors susiszilt- Sargai at- 

‘‘ Kur tu sena boba besi- 
da

sa k e: 
vilksi, da gali suszalt: gulk

po katukui!”ežia po Katukui!" Menamoji 
ubage, linksėdama galva ir kal- 
bedania poterius, inlindo insi- 
gaužus pasiklojo sau guoli ant 
sziaudu ir ruoszdamasi 
gult, dar iszsitraiikus buteli isz 
lerbos ragavo po truputi. Pa
mate ta sargai ir vienas tarė:

Ka-gi ežia, bdbele, taip gar- 
Tai, ponai- 

, susi ka
lėdojus keletą skatikėliu, nusi
perku spiritelio ir gaivinu dn- 
szele, kai užszala...

4 4

džiai ragauni?” 
ežiukai, mat asž sena

4 4 'P

Nėra nieko geresnio nuo 
iružkietėjimo viduriu 

suirusio skilvio.
>•> ta

ii... iowiwh*’^
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geleži Ūkelio, 
a reszt a vol as 
sznipas ir
Vokieeziams apie visokius pla
nus P'raneuziszkos mobilizaci
jos ir planus forteete Kada ji 
aresztavojn, rado pas ji daug 
svarbiu dokumentu.

*

Tuom laik vagis sulaukes’nak- 
ties, iszsitryne rublis fosforu, 
nuėjo Martyno palangen, inli
po ohelen ir szaukia:
nai! Esiu aniolas, atsinnstas 
nuo Dievo tave paimt in dangų 
su duszia ir su kūnu. ’’ 
Martinas ir sako: ‘‘
Dievo tarneli! Duok nors viena 
dienele del prisigatavojimo...!” 

atsake menamasai 
pasiimk brangumymis

f ii

i 4 Mari v-

Iszgirdo 
;\ nioleli,

‘‘Gerai,
aniolas, 
ir pinigus, viskas tau lenai su- 
sigadys... ’ ’

Kita naktį, kaip tik sutemo, 
brnksz! ir nusileido aniolas in 
obeli* ir klausia:
Ar jau gatavas;”’ “Jau gata
vas, anioleli,” 
nas ir at idares 
ir inlipo tiesiog in maisza

prie
turėjo- Dabar vagis tarė Mar- 

Pinigus ir viską duok 
>zis

” Mari i na i!

jau .

r->

” ‘‘Duok 
tamsta ir mum bent po stikleli! 
Mes užmokėsime...” Ubage ak- 
vatniai visiem apdalino. Kaip 
A • 1 *• • • į •iszgere, 

miega.
tik anie 
krito in 
buvo

tuojau visi 
Mat spiritas

gerai užtaisytas- Alena- * IB***
moji ubage* numėtė imp saves 
rizits kuriais buvo apsiVilkus ir 
iszvede visus arklius isz sto
nios.

VISUS
i .

Ryma, popiežius paženklys tris \siunezia vagis
naujus kardinolus, o tieji yra 
Van Roey isz Malines, Samper 
isz Rvmo ir Nieotra isz Lisbo- 
no.

REIKALINGA.

gera 
mergina 

geram

Rei kalinga 
naszle 
darbo, geram miestelyje 
Liet u vi u bažn vežios, 
vaiku kaipo gaspadine, mokes
tis atsakanti, darbas ant ilgo 
laiko, 
ant sziiradreso:

Mr. B. Julius,
- 21st Street 
(’arson Station,

Pittsburgh, Pa.

ar
katalike 

del namu 
arti 

Prie 2

Meldžiami* atsiszaukti 
t.95

140

PHILA. & READING GELE
ŽINKELIO PECZKURYS 

KALBA.

ri aniolas atidaręs

atsake Martv- 
langa kaip lipo 

, ku- 
lango

t vilui: 
man!' 
simete 
žingsniuoja.
nuL^usiutttusiam 
ir klausia: ‘‘
Ii daligus?” ”0 da toli! Da 
j)i*r ožyscziri nee jom.

D ’ ę , >

maisza
atidavė. Vagis už

anti pceziu ir 
Nusibodo Martv- 

mnisze but
Aniolcli.’ A r da I o-

. ” Nusvėrė 
maiszas vagi iii ’ peezius, dėlto 
uumetes maisza žemen, eme 
tėšt per gruodą. Martynas ken
ti* net dan'tis sukandės ir klan- 

Anioleli! Ar jau ežia 
t 'zia jau pradžia 

vagis, 
Atilese in

r - 
maisza žemen,

1

1

,,.’4
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Mokamo d.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prido- 
dam prie jMsu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis,

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

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

$--------------

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

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

e

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias va i s tap 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo i 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invni- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio Į 
mainu ar bile kokios astma, vidurio ' 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų j 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse ' 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo. 1 
vandenines ligos, užsisenejusio kata- J aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 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 lietuviSzkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Dr. C. J. BERGER
<1

■Į

del

ly-x“" I specialistas vyru ir moterų ligų
NERVISZKU IR CHRONISZKU P

Garsingas Specialistas per 23 metus.
Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- c 
gyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri- J 
nejima ir praktikavimą. Taigi sergantieji kreipkitės pas S 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir J

? juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum S 
ir Intravenwampules,,-kurie ineina tiesiog in kraujaf tpi < 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 5 
jaus reikalaukite pageltos nes laukti yra pavojinga. Krei- > 
pkites pas garsinga specialistą j

Dr. <

<

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

OFIS0S VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI , . -■ |,, ■' d- i r ' " t "" > .. " . i * V <
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vėlAnt rytojaus po tam 

; savo tęva pas 
poną pirszt. Ponas sako: 
liūs jam pasisekė pavogt, bet 
tegul tavo sūnūs pavogs mano 

su pinigais, tai tada 
” Vakaro 

nuėjo vagis ant ka- 
nesenei pakavota

>

4 4 Ark-

? 1

numirėliui, 
kad dabar

4

tarė:

šia: 
czvsczius?” ‘‘ 
czvscziaus.” 
‘‘ t uoj busimi* ga'li*. 
dvara ir, imnetes visztinyczion,

‘‘('zia pabūk per nakti, 
apsiezystyk; rytoj kai iszsi- 
szveisi busi dangun inleisias.” 
'Ta pasakęs vagis parėjo namo.

Ryte, atėjo dvaro mergina le
sinti visztas, rado Tųaisza in- 
mesta. Norėdama dažinot- kas 
ten yra, spyrė su koja, o Mar
tynas prasznekejo :k 
Ai- d a ilgai man i
but ? Jau dabar esmįu czystas- 
Iszgirdus mergina,įpersigando 
ir bėga rėkdama kad gurbe yra 
neezyseziukas. Davė žiiiia po
nui. Nuėjo su visa 'SŽeimyna, 
atriszo maisza, žiuri! o-gi mai- 
sze Martynas! “At kad tavo 
vilkai! O kas-gi ežia tave iii 
maisza inkiszo ?!”
juoktis ponas ir visa szeimyna. 
O Martynas,, kaip galvon iluo- 

, nožiure-

“Ąnidleli! 
zia ’ reikės

Sukliko
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Angliąkasiu Kurpes
' . ■ < ■ / I 1

Su Drūtais Pailgintais Padais
■F i

» te

Labai ilgai nešiojasi.
; ■" j ’ » * ■ f*

■ . ■ I
Tik tegul kiekviena nupirkta »kurpių pora turi Raudonu Bolę ant 

. karkos ir jos bus driitos, taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgai
galima nešioti.

I

■1
I
J1

j1 Iwlll
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Kuomet reikalauji skuriues darbui kurpes prašykie 
“Mishko” padai vandens nepcrnierkiami ir

Raudonos Boles ženklas yra

“MISHKO”
“Ball-Band” darbui kurpes, 
ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai.

" I

---------------------------|

tas, szoko isz maiszo 
damas nei kelio: tiesiai pale 
daržais skrido namo, net kojos 
mirgėjo.

Po szit uom atsilikimu, ponas 
neturėdamas ka daugiau daryt,

ant karkos. F t

ii®;

skrvnėle 
ženvsime su duktere! 
sulaukus, 
pu, iszkase 
numirėli ir nusinesze in dvara.
O ponas vakaro sulaukės, pasi
ėmė szoble, 'kita padavė lnoka- 
riui ir atsistoja vienas vienoj 
pusėje duriu, kitas kitoj pusėj, 
lauke vagies. Jiem ten besto
vint, vagis pasistato kopeezias 
isz lauko prie lango, užlipęs 
atidarė Įauga ir kisza numirėli 
vidun. Pamate ponas kad vagis 
lenda per Įauga, szoko abudu 
su luokarium: cziaksz-cziaksz! 
ir nukirto galva 
Pradžiugo# ponas
nuo žmogžudžio atsikrato, nu
ėjo ir užmigo sau ramiai. O va
gis tuom laik szoko in vidų ir 
pagriebęs skrynele su pinigais 
ir galva numirėlio, pardrože 
namo. Ryte atsikėlęs ponas 
randa vagi be galvos, bet pini
gu nėra! Bet da labiau nusiily- 
vijo kad vagis vėl atsiuntė tę
va in pirsz'lius. Na, misHna sau 
ponas, jaign szitaip, tai asz nuo 
szito vagies neatsikratysiu; 
matyt kad yra neprastas! Ir 
tarė ponas seniui: ‘‘Asz leisiu 
už tavo alinau# d u k t ori, tik te
gul anas da pirma vesoilios isz- 
szidina bambizu.’kunigą*” Ten 
netoli buvo bažny’czia ir gyve
no prie jos bambizu kunigas, 
vardu Martinas. Tas Martynas 
labai juokėsi isz pono kad pas

■

John Holmberg isz Tamaqua 
kuris yra peczkurys ant Rea- 
dingo gdležinkelii) sako, jog ka
da radosi prie savo dai4bo, pa
gavo szalti ant krutinės ir pra
dėjo kosėt su kraujais. Kada 
gryžo namo, nusipirko bonku- 
te Dr. Whites Lung Healer ir 
kosulys sustojo ir nesirodo 
daugiau# kraujo. Ant rytojaus 
kosulys visai diingo ir buvo 
linksmas žmogus; Tik pamis- 
lykite ka viena bonkute Dr. 
Whites Lung Healer jam pa
dare.

Galima pirkti aptiekose arba tiesog

ad^ jo (lukteri eina pirszlem vagis.
nuo FirMt National Laboratories
Lehighton, Pa. , i

<1

♦

4

iszleido (lukteri už vagio ir isz- 
taise labai gražia vesėile. Tr 
asz ten buvau —- visko raga- 

Alu, mid ii geriau,vau. Aiu, midų geriau, 
barzda varvėjo, tilv. burnoj 
teko. __

per 
ne- 

To liaus bus

Dr. T. J. Taciclauskas
’ > * - v ■ 1 ’

Pirmutinis Lietuviazkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant antro flofrd KHne Sztoro.
19 W. Center St. Mahahoy City 
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A.BE.CELA arba pradžia Bkaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS - 
MAHANOY CITY. PA.

Preke 15c 
CO.,

y

“Namai, Kurte Moka Milijonus del RiiMea
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Mishawaka Rubber & Woolen M f g. Co.
4G0 Water street, Mishawaka, Ind. 
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TIK MEILEJE LAIME
Ne Viskas Yra Auksu Kas Isz 

Virszaus Blizga.

Pagal žmonių pasakas parasze 
E. Vinį kas.

kaip sirpstantis obuolys raudo
na, ka 'kiekvieno aki in save 
traukia. Povylukas jau neblo
gai paskui mane kujn prieka
bi kalvejo kala ir bus kalviu, 
Juze pas ponia urediem* moko
si namu ruoszos ir rankdarbiu, 
du jauniausi mums taipgi svei
ki auga, iszpalengvelio iszeis 
in žmones.
trūksta t
susirenkame lik sziandien, tai

t < > k i 
kad

negalėjo 
gyvena- 

visi 
bet kiek-

'Tai ir kogi nuims 
O prie to, 'kaip taip

\’p‘nas. 
musu nemy- 

bet negerbia,

Buvo tai Rugsėjo menesio 
vakare. Saule jau nuo pus-va- 
landžio buvo nusileidusi, o ant 
žemes pradėjo užkrist vėsuma 
ir tamsa, fkas po czielos dienos 
kaitros kiekvieno taip malo
niai yra sveikinama. Viename 
isz kaimu, kokios keturios my
lios nuo Kauno, prie szvaraus, 
kuklaus kaimiszko namelio, 
ant veleninio suolo ir invairiu 
naminiu padaru, kėdžių, kala
džių Ikelmeliu sėdėjo gan skait
linga szeima, nes susidedanti 
isz ket vertos mažamecziu vai
ku: mergaites jau 18 metu to
kios szviežios ir kaip gėlėlė vi- 
liojanezios. i>z visos tos szei

žele, moterystėj,?

ir tankiai taip inkircja, 
kruvinomi>

“SAULE”

Iii koza nugabeno, 
/Penais nakvyne* gavo.

Ant rytojaus kunigas atėjo, 
Vinczevo*ti abudu pradėjo,

Intis,

I

i
> ....... .. —.....

palicmonas,
O mat'sake.si, jog yra didelis 

Amerikonas^
Pas vai ta nnvede, szliuba davė, 

Sena bezdžionka už paežiu 
gavo.

Motina dvieju vaiku, 
'Penais liek n ri e Tnrkiszkai

(/ v VO 1 i *1

Po dvi paezes turi, jauna 
ir sena.

Derinu apsimalszykit, 
Juoku visiems nedarykit
Ir kurna ueužilgio pribus, 

A'isu dužiuos vardus-
f

KKEIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Viaoa Kroniazlroa . Ligos.

■ i

I
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))n žemskiai prie szono stovėjo, 
Po dvi žvakes rankoje tarėjo. 
Sena inergioa pusgalvi atrhdo, 

Ba geresnio szpielians 
nesurado,

Mat, kvailys in slaistas 
inpuole,

Sn kimu ir duszia prapuolė. 
Badai da tonais randasi 

'panasži,
Dabinasi kaip monke paikszi 

Keturesd(‘szimts jau.turi 
meteliu,

Kabinasi prie jaunu vaikinediu- 
Spjaukite tokioms in akis, 
'Tik vyras niekam netikės, 
Prie tokios prisikabina, 

Ant apsiipaeziavirno kalbina. 
?Jnau ir daugiau, 

Bet ta ant tolinus pasilikau

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
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Kaip tai žmogus greitai 
Amerike pagenda,

Kada vos isz “žalios skaros 
iszlenda, 

'Tuoj intiligentu pastoje, 
Prieszais tikėjimą tuoj kovoje.

'I’oki tai inti'ligenta
Bingamptone užtikau, 

Kada vienoj vietoj su juom 
susi t i ka u,

Bet numos nepažino, 
Savo brolius paniekino.

Kada jisai isz Lietuvos 
pribuvo,

Doras vaikinas isz jo buvo, 
Dieva garbino, 

In spaviedni ėjo.
Dabar viskas persimaino, 

intiligentu’’ pane,
"Kalba kad vra mokytu, 
Kvailiam “intiligentu,’’ 
Kaip vėžys adbalas eina, 

Kas doya, jam tas neapeina.
♦ ♦ ♦

Dzievaž, nuo piktumo vos 
nepapaikau,

Kada in Springfielda 
nuvažiavau.

Dažinojau, kad sportas 
bledes padare,

Badai viena mergaite isz 
doraus kelio iszvare,

Po tam norėjo atsikratyt. 
In svietą iszrunyl,

Ant stoties bilietą pirkti 
norėjo, 

paskui ji atėjo

pavyzdyje iszaukleti, 
priom ilsu prisiriszt i; 
me tad del žmonių akiu 
kaip ir santaikoje, 
vienas, sau laimingiausias (‘sa
me, kuomet isz musu kiekvie
na esame atskirai sau 
Dėlto musu vaikai 
Ii, levo bijosi, 
manes taip pat nelaiko už nie
ką,
kad net apsilieju 
aszaromis. Ale blogame pavvy.- 
dyjo iszaukleti, tai kas per dy- 
vas kad yra blogi? Ka pa^i'jo 
me, tai ir pjauname, ir todėl 
kaip pamaeziau jumis taip įny- 

taip sut inkanezius ir
prie tėvu prisiriszusius, neva
liojau nuo vm-ksmo susilaikyti. 
Mano brangieji, duokit man 
nors maža valandėlė jusu lai
mes, o užleisiu jums visus savo 
turtus, ir gyvenimo ]iabaigoj 
eisiu tarnaut, nes man ta viena 
valandėlė, linksmybes valandė
lė taps džiaugsmu iki pat mir
ties.

Dar paskui ilgai szueketasi, 
prisimenant senovės laikus, 
kaip Juozas buvo vaikinu, kaip 
dėdes nenorėjo Mariutės už jo 
leist, kaip ja isz bažnyezios uu- 

s savo ųiot i na, o paskui
in melus po to susituokė, ir 
galiausia kuomet visi pradėjo 
poilsiui skirstytis, ir jau nebu
vo Laurienės, Juozas atsikrei})- 
(

visuose pa-

įj

1

I

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

Kraujo ir Odos
dėjimuose, l.itiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Koxna sanvaite—Seredomia, Kat- 
vergaia ir Pctnycziomia. Ofisoa va. 
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

visuomet toksai ūžesys 
juokai tokia linksmybe, 
tikrai ir paloviuose geriau ne- 
sibovija, tad matyt mano ma
žele, kad laimes mums Dievas 
nepagailėjo o jei jos neturėt li
meni, tai ar galima daleis!!, 
kad lupos juoktųsi ir džiaug
tųsi sielai liūdini ir szirdi 
graudumui slegiant ? Mano ma 

santaika,
meile ir darbo pamegitnas, tai 
didžiausia laime ir to už di
džiausius milijonus niekas nu- 
pirkt nepataikys.

Tuo tarpu vaiku nudžiu
gusiu isz brolio atvykimo, 

pa
nes. Kiekvienas numylėtam Jo
nukui apsakinėjo invairius 
namu nuotikiųs, kaip Povylu- 
kas jau kartais tęva kalvoje 
užstoja, 
motina pavaduoja,

brolio
mos tėvo arti penkių deszimtu sznekos darėsi kas kart gyvc
metu žmogaus, ir isz jo žmonos 
o linksmu vaikucziu motinos, 
kurie apie diktoka rngsztaus 
pieno dubeni liuobdamiesi taip 
uoliai niosziasi, kad motina 
vos tespedavo ji dapildinet. O 
kas ten buvo per t ____ ,

jau kartais 
kaip Mariute ūkyje

kaip Juze
kas ten buvo per triukszmas. ati mokydamosi, po biski savo 
sznekos, judkai kokia meile ir szeimos jaunesniuosius pamo-
szirdingas nuoszirdumas apsi
ejimuose, tai rodėsi, kad kiek
vieno szirdyje angelas 
lupomis kalba ir i

Sztai szimelis i

vieszkelio paszoko — isz karto 
liovėsi
akys
balso,
pasirodė koks tai link

žengiantis

11 •kiną, kas suvalyta isz daržo,
* i r .J .ii b

kas užaugo laukuose ka ketina- 
set kiek karves 
kaip versziukai 

sulojo ir link parsziūkais auga, kaip galu

i vieszi, nia rudenyje 
szypsosi. duoda pieno,

visu
szuns

juokai ir užesis, 
nusikreipė link
ir vakaro prieblandoje

namu

snsznko su

skubiais žingsniais 
jaunas žmogus.

Vaikai paszoko ant kojų ir 
džiaugsmingai
auksztyn pakeltomis ir iszskes-
tomis rankomis nubėgo prie 
link ju prisiartinanezio jau
nuolio. Buvo tai ju vyriausias 
broliukas, stalių mokinys isz 
Kauno, labai panaszus in už 
save jaunesne sesute, 
tinęs pne t erų, kepure 
(•mes pabueziavo jiems rankas, 
meiliai iszglebescziavo vaikus, 

szuni margiuku, ir 
szlnost vdamas

V
Brisiu r- 

nusi-

pagalios vieno kolionisto sūnūs 
prie Mariutės perszasi ir pas
kutiniuose atlaiduose jai nu
pirko tautiszku spalvų kaspi
ną, 
didžiausia 
apie naujas smulkmenas, 

susijaune 
būrelio links- 

o kaip Jonukas 
pradėjo apsakinot apie save, 
kad kaip tas gizeliu,, tolinus 
meistru apsives ir paskui tuo
jaus paims pas save 
sius broliukus,
pat su laikų padaryt meistrais
• • * i • 1 •

.Jonukas to viso klausė su 
atyda klausinėjo 

juo-
kesi, kvatojo tėvai 
eziauszkanczio 
mai klausėsi;

jaUniau- 
kad juos taip

v o ze pa

lamas in vaikus tarė:
Tegul jums tas atsiliki

mas niekuomet isz atminties 
neiszeina; nes laime yra mumy
se paežiuose, musu szirdyse ir 
sieloje, ir neužrnirszkite, kad 
ne viskas 
isz virszaus szvieczia.

(Jalas.

neužrnirszkite, 
tas vra ‘auksas, kas • 1

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valibažeuklls užreg. S. V. Pat Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 meili.

t'ėmvk Ikaro (Anchor) V a izbaženkiį.• »

k i

int i ligoni u

Bei žandaras
Ir įnylema su juom pribuvo 
Dabar in rankas žemskiu 

•pa kliuvo,

Tegul juos pagriebė pa i helis, 
Ba man jau piktumas per 

didelis, 
Apie tai bus gana, 

Ba dabar važiuosiu in 
M iezigana. 

* ♦

Taigi laike Dauksgiving 
iii Detroitą pribuvau

Visus tonais 'pažystamus 
atlankiau,

O katruos aplenkiau, iszgirdau 
Ant staugimo juos pažinau.

ICidamas pro narna iszgirdau 
a laša,

Kad tai musiszkiai iszduoda 
toki baisa: 

akis užsi|)ylcs,
Stiklus namines rankoje 

prisipylęs.
X'ienas spoilt ūkas isz kitur 

pribuvo,
I n nelaime I uojaus jisai 

inkliuvo,
In puikia viola staezias 

galva nugarmėjo,
In pakauszi dideli žaiduli 

apt u re jo.
Daktaras su vata skyle 

užtampavo,
Iii ligonbuti tuojaus nugabeno. 

Kita sportuka surakino

f p

♦

III

>

Kožnas

GERIAUSES FARMERIS.
Homer Sheffield, 16 metu 

vaikas isz (‘rocky, Texas, likos 
pripažintas kaipo geriaiises 
jaunas farmeris Ame rike už ka 
aplaike dovana 
depą rt amento.

nuo ukystes

Antras Floras, 

POTTSVILLE. PA.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS..

ST. CLAIR, PA.
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriluziyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

LADIES I
YOUR DRUGGIST 
RKCOMMKNDR

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTIONI

Liefuvitzkat Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- 
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

ftl<J W. Spruce St., 
MAHANOY CITY, PA.

30fi MAHKKT ST.,
TAMAQUA. PA. * *

f

Dis. by First National Laboratories,
Lehighton, Pa.
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paglostė
prakaito 

veidą ture:
Mano teveli ir motinėlė 

taip iszsiilgau Kaune, kad ju
mis atlankyti meistro leidimo 
pasiprasz.es, iszejau, ir bueziau 
iki pat namu parėjiu, jei ne su 
senovės teveliu pažystama po
nia Lauriene susitikimas, kuri 
mane iki smukles vieszkelio 
atvežusi paliko tenai nakvot ir 
pasuke, kad rytoj atrisianti 
mylimai motineliai prisiminti.

Tai ji musu neužmirszo! 
szeimos 
gerame 

apie 
Laurie- 

kad turtinga, 
mes tik diena isz dienom

nuo

— 'r

— atsiliepi* tos visos
nes
esą 

vargszus užmirszta, 
ne g 
kaip 
beda vos stumiame. t

Bet mvlimosi mano Ma- 
rinte, in lai atsake tėvas, 

.- usi klausymas, 
mas vienybe ir szirdingas pri- 
siriszimas szeimoje, tai di- 
džiau.-ias turtas pasaulyje, nes 
jo už pinigus nepirksi.

— Tai teisvbe mano Juoze 
Ii, ataiduksedama motina tarė, 
bet kaip sau pagalvoju apie ta
vo nuolatini sunku darbn apie 
savo triūsa ir keblumą, kad 
mus iszmaityt ir aprengi, apie 
nuolatinius rupesnius ir pa
stangas, tai ne karta man ant 
szirdies pasidaro liūdna, 
kaip kada paslaptomis 
apsiverkiu.

— Aukok tai mano duszele 
Vioszpacziui Dievui, in tai ta
re tėvas savo žmonai, su tikra 
meiles užuojauta bucziimda
mas; aeziu Dievui duonos ga
balo nesutokuojame, sveikatos 
taip pat turime tiek,'kiek rei
kia, o nors esamp pinigais ne
turtingi, tai dėlto žiūrėk kokie 
tai turtai mus apsupa! Jonu
kas sveikas stiprus želvys kaip 
jaunas ažuoluitais, neužilgo 
jau liks gizeliu, meistro pagel- 
bininkn,

motina, 
buvime

irdejau,

mei le,

žmones 
paprastai 

o

O
sutiki -

o 
net ir

Mariute skaisti ir

ir iszvesti iii žmones, visi suki- 
apsupo 

tėvus ir pradėjo glaustis, 
spaustis, juoktis ir buežiuotis. 
Tuomet tėvas su motina glaus- 
dami vaiku galvutes prie szir- 
dies, akis pilnas aszani in dan
gų pakele, kurs in juos žvaigž- 

i r,tę
vi rsz apie 

su-

lo, rankomis pjodami 
ir

vaikeliui.

džiu milijonais veizėjo 
vas iszkel(‘s rankas 
juos siauezianezius vaikus, 
sigraudines tarė:

— Alano mieli
mano gerieji kūdikiai, laiminu 
jurui visai jusu gyvenimo ke
lionini, kad jums visuomet to
kia laimi“ szvestu, kdkįa apdo
vanojate savo gimdytojus savo 
sutikimu, meile, gerumu.

Laimingas tėvas su rnotina, 
norėjo dar tolinus kalbėti bet 
tuo laiku pasigirdo už kelioli
kos žingsniu žmogaus verks
mas, kurs matomai daryta pa
stangos užslopyt isz krutinės 
iszsi veržiant i graudu raudoji
mu. Tuojaus visa atyda ten nu
kreipta. Jonukas paszoko prie 
vartelių, ir vesdamas kokia mo 
teriszke isz tolo szauke:

iMamute, tai poni Lau- 
sena mamute pažysta-

nes

riene, 
ma; verkia tik nežinau ko?

— Pati saves verkiu mano 
vaikeli, atsake Lauriene, 
turiu visko, kas žmogui reika
linga turiu pinigu, turtu, gery
bių, vyra aunu ir (lukteri, o 
vienok esu nelaiminga, ir tan
kiai kamputyje paverkiu. Ba 
asz tai esu ta pati ka dyvijaus 
kad Mariute nenorėjo už Lau
ro teket; o tik in jo turtą težiū
rėdama, tol apie ji sukau, ma- 

kol pagalios jonievravan, kol pagalios jo 
žmona likau. Bet su tuytn grejt 

'apsipratau nes alkana#Rud tik 
| turi ka valgyt, tai grėltaL pri
sivalgo ir/paskui valgia ^i tik 
piktina. Taip su manim ’invy- 
ko, o nčtnretlama prie vyro tik 
ro prisiriszimo, pradėjau nuo
bodžiauti, 
inkireti, isz to prasidėjo bar
niai, nesusipratimai ir musz^y- 
nes. V " *" 1 i"
mums Dievas davė, tokiame

alkariat kad tik

ant jo pykti, jam

Pora vaikeliu, kuriuosI I ,

r
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Camel cigaretai suteikė naują pasidžiaugimą milionams 

t I • .
< 'i A" J * "j t, i i'- i '' i f ■ . r H. *4 i, ' 1,1 i

JOKIS kitas gaminamas cigaretas nėra taip 
a A A * A » dt » A ll ♦. '"A ” r įperviršijančiai pasirenkamas kaip Camel.

u - ' 1 **1 1 ’. ‘ ' "T'4*

Jokis kitas cigaretas neturi tokios malones 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy- 

Apsimainymas Camels tarp nepažįsta- 
. 1 . I* J

mu tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti 
kaip nerastum pas jokį kitų cigaretę. Jei 
dar nesate jų bandę, Camels jums atidengs 
naujų rūkymų, kadangi jie niekad nenuvar
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo.

* A

»

Ui, '.J",1 i#'A

rų. Apsimainymas Lameis tarp nepažysta
mų yra draugiškas įvedimas prie artesnio 
susipratimo. Iš priežasties Camel gerumo

La ■ 'W « • I

“Pasiimkite Camel” yra praleidimo žodis į 
draugiškumų visur.

Camel pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkČiausių aiigina-

r, j, Reynolds tobacco company, winston.salbm, n, <c» '

Camel visuotino pasirinkimo, pašaukimas f
Štai kodėl mes užvedame jums ant minties

.... .... i . ... .. savo

I

A 1 '1 ' 1 " f iK * ' į ■ ’istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo.

suteikti patogumų ir palinksminti 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo pasi- 
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus—

Pasiimkite Camel!
J 1 .

* » į S* ■ , :

k. 4

r ii- - . i • Ji r * '»

»•

’i

< j * t

t-

l

i ’•
I

,jį,

■
'4

M.
1 4 L „rf

. ....*.«* -

■ o ’1 <' ji i**. //’ ' ' •

j
1

■fe

11"

įlll . i

J i,Al

«
L 1

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

kalibro dru-

Pigiau negu fabrlkos preke 6 puikus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas aut daug metu. 
Gvarantyti balbcrio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in Jusu namus. Adresavoklte: 

PRACTICAL SALES COMPANY,
J 219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

Jei plaukai slenka?
Naudok

r*'

b

MU ■

l1 ’

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius naminus ir kitokius■ r* 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius.
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

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

Bell Telefonas 841-J.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY |

Laidoja kūnui numaireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksr* 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.L 
520 W. Centro St. Mahauoy City, Pa*
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SAULS

ŽINIOS VIETINES
■ ■■■■—■■ ■ i -

SHENANDOAH, PA. Isz Lietuvos.
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— Sziandien Ame- 
rikoniszka s z v o n t e 
Thanksgiving Day”.
— Nedelioj prasi

deda Adventai.
— Kone visos kasyklos jau 

pradėjo dirbt, kurios likos už
lietos per nuolatini lietu praei
ta sau va i t e.

— Jonas Sadauckns, sūnūs 
Adomo, atidarė grosersztori ir 
buezerno po N. 738 E. Market 
ulyczios. Visus užpraszo atsi
lankyti Sukatoje pažiūrėti nau
jo biznio ir suszelpti savo jau
na tautieti biznierių.

— “Saules” ofisas ir spau
stuve sziandien bus visa diena 
uždaryti.
t Ut^rninko vakara, apie 8 

valanda, mirė .Juozas Kaza- 
buckis, 64 metu, sirgdamas su- 
virszum menesi laiko nuo du
sulio. Velionis gyveno po 322 
E. Mahanoy Avė. Prigulėjo 
prie Katalikiszko Susivieniji
mo. Laidotuves atsibus Suka
tos ryta su bažnytinėms apei
goms. Paliko penkes dukteres 
Elzbieta, Juzefina,
Konstantina ir Katre kun mo
kinasi ant miniszkos Szv. 
Frankiszkaus kliosztoryje, kai- 
ipo ir viena sunu Vincenta. Pa
ėjo isz Szventežerio. Laidotu
vėms užsienio graborius Traš
ka nekas.

< <

Marcele,

i
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APSZVIETIMAS
INDIJOJ

f\

I

Danginus kaip 90 nuoszim- 
tis Indios 320,000,000 gyvento
ju yra neinokinti. Tik 6 nuo- 
szimtis vaiku ir 1.23 nnoszim- 
tis mergaieziu lanko
klas. a lakta parodo 1924-19

nioky- 
>5 

met raportas Indijos valdžios 
Apszvietimo Biuro. Apie kuri 
raportą pranesze

w

Robert L.
Buell, Suv. Valstijų vice-kon- 
sulas Calcuttoj.

Indijos tėvai netiki in mer
ga iczi apszvietima.
617 merga i ežiu lanko moky
klas visoj Indijoj, ir 
868 isz tu augsztesnes 
klas.

rik 990,-r n

tik 
mok v- 

—F. L. ik

-
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DIDELIS
CHORO BALIUS!

*

Szv- Juozapo Parapijos baž
nytinis (’boras, Mahanoy Ci
ty, laikys dideli balių Ketver
go vakara 25 Novemberio, baž
nytinėje saleje. Prasidės 8 vai. 
vakare. G ra jis gera orkestrą. 
Inžanga tiktai .50c. moterems ir 
merginoms 25c.

DIDELIS BALIUS
Paskutinis priesz Adventus. 

Rengia Szv. Kazimiero Parapi
ja, Saint (’lair, Pa- Pelnas ant 
isztaisvmo bažnyczios. Atsibus 
Sukatoj, Lapkriczio 27, para
pijos svetainėje, St. (’lair, Pa. 
l*rasides 8 va L vakare. G ra jis 
pirmos klasos orkestrą. Kurie 
pribus, lures “good time” o 
kurie nepriims, gailėsis, [užau
ga .50c.

pri<

good time

LI

fill

į
f

! ■
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t Jonas Naujunas, 56 me
tu, kuris miro praeita Sukata, 
likos palaidotas su bažnyti
nėms pamaldoms Szv. Jurgio 
bažnyczioje Vtarninko ryta. 
Velionis paliko du brolius ir 
dvi sost'res.

Shamokin, Pa. — Szia Nede- 
lia prasidės 40 valandų pamal
dos Szv. Mikolo Lietuviszkoje 
bažnyczioje. Prribaszczius Luo
binis pakvietė daug kunigu in 
pagelba ir kaip rodos tai ant 
pamaldų suva'žiuos visi Lietu
viai isz aplinkines.

>

19

iii ant 
iszvogimo $60.

P ASIKEISINIMAS 
NUVERSTI GREITĄJĮ 

TRAUKINI.
Praėjusia Sosztadieni, nakti 

apie 3 valanda, než/momi pik
tadariai kėsinosi nuversti nuo 
begiu greit a ji traukini N r. 1 
einanti isz Sziauliu in Kauna. 
Tarp Dotnuvos 
stocz i u, 81 k i lomet re, 
tadariai buvo užriti* ant begiu 
dvi senas szpalas.

Tai pastebėjos greitojo trau
kinio inaszinistas bando trau
kini urnai sustabdyti, 
didelio insibegimo jam tai 
pavyko padaryti.

Garvežys viena szpala numo
to in szali, o antraja nustume 
net ligi pat Gudžiūnu stoties. 
Visa apsiėjo laimingai ir jo
kiu nelaimiu nebuvo.

Geležinkeliu valdvba 
griežta tardymo.

valanda

1

ir Gudžiūnu
szie pi kr

bet del
ne-

ved h

Baltimore, Md. — Antanas 
Stankus', 42 motu, iszsieme ap- 
sivedimo laisni su naszle Alek
sandra Matnlionien, 42 metu.

— Pranas Kermezyn,
metu ir Walter Trocki, 14 me
tu, buvo kaltinami insilaužime

Cicrniako pulruimi 
Fleet St., ir 
Abu pastatyti po $500 belos.

— Mikola Polovikas iszsi- 
ruoszei n Rusija važiuoti, 
jo draugai isz Curtis Bay 
rengo tokios iszleistuves, kad 
jis pavargo ir eidamas namo 
užmigo szalia gelžkelio begiu 
ir tiek ilgai-miegojo, kad pra
miegojo laiva. 
teisėja,
kad tas ji paleido nepabaudes 
už girutokliavima.

het 
sn

Nuvestas pas 
jis taip graudenosi,

Maspeth, L.I. — Jau kelios 
savaites sklinda žinios po 
Brooklyna apie kilanczius ne
rimavimus Maspeth’o Lietu
viu parapijoje, kurioje klebo
nauja senas Lietuviu veikėjas, 
kun. Antanas Milukas. Vis 
girdėtis buvo, kad parapijonai 
laiko savo slaptus
mus, kuriuose esą kieno 
vedama propaganda priesz da
bartini kvlbona, kun. Miluką.

Teko gana placziai teirautis, 
kaip raszo “
tenai pakilo nesutikimai, 
tikru faktu sunku buvo 
žinoma, jeigu butuni parapijų-

y

susi ri n ki
teli

Vienybe” isz kur 
bet 

gali;

nas ir ju vidury dalyvautum 
tai galėtum daugiau žinoti.

Kad nesutikimai pakilo, tas 
’ parapijom!, 

negalima suveikti. Vieni
neužganėdinti, kad kun. Milu
kas nesirūpinąs atstatyti sude- 

Taip ir 
ežia pilsi 

ir Ko-

tik žinoma, 
daug

gusios bažnyczios.
gcliuojasi. Žinoma, 
deda su savo dvylekiu 
muilintai, 'kurie mielai su savo 

grąžtu

er-

‘‘Kusiszku “grąžtu” visur pri- 
būna ardyti Lietuviu organiza
cijas.

Bet kun. Miluko szalininkai 
sako, kad szituos nesutikimus 
padėjo tyczia sėti “garsie- 
cziai,” kurie sakoma, kun. Mi
luko nuo senai nekenezia, už jo 
nenusilenki mus “federantu” 
politikai. Dar kiti intaria, kad 
vienas isz vietiniu kunigu jam 
duobe kasas, norėdamas kun. 
Milka isz Maspetho iszmesti ir 
jo vietoje ten sau atsisėsti už 
kleboną — kadangi dabar savo 
esamoje vietoj ne esąs tikras.

set i

tederant u

nemis žiniomis

SVETIMSZALIAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Einant, pilioczin 
apsaugos departmento statisti.- 

Rugsojo pir
mos dienos Lietuvoje gyveno 
13,569 svethn-szalin sziu vals
tybių; Amerikos piliecziu — 
163, Anglijos — 101, Austrijos
— 80, be pilietybes (tame skai- 
cziuje apie 75 nuoszimcziu 
okupuotos Lietuvos piliecziu) 
Belgijos — 3, Brazilijos —
Czekoslovakijos — 80, Danijos
— 61, Estijos — 64, Francijos
— 21 Latvijos 1,827, Lenkijos
— 17, Norvedijos — 3 Olandi
jos — 6, Palestinoj 
sijos — 1,

O

4, Per- 
Rumunijos — 21, 

Rusijos — 99, Suomijos — 19, 
Szvedijos — 15, Szvoicarijos 
— 101 Ukrainos — 1, Vok leli
jos — 3,826, Venrgijos — 8, 
Dancigo — 4, Graikijos — 3.

DAUG BEDARBIU, NUDRI
SKĘ, ALKANI IR 

NEŪŽGAN ADYTI.
Veliuona, Kauno apskr. (V. 

kor.) — Vietos apylinkėje yra 
daug bedarbiu, 
czioja be darbo ir niekur nega
li rasti darbo, 
tai atlyginimas labai mažas: 
4-3 litai in diena, 
vaikszczioja nudriskę, 
ir tyko kur ka pavogti 
katras turtingesnis užmuszti. 
Sztai Liepos 30 diena važiuo- * _ * a •T* * k • • * fl«

ALKANI

kurie va i k hz-

o ’kad ir rauda

Žmones 
alkani 
ir net

Žydeliuijaut Veliuonos Žydeliui fl\ 
Smoliui isz Vilkijos pardavus 
kiauszinins ji užpuolė ant ke
lio žmogžudžiai, bet Žydelis ne 
pasidavė ir arkli subaudes, ma
no iszbegt i; bet szove in ji ir 
sunkiai sužeidė. Žydelis tapo 
nugabentas in ligonine.

PER DAUG MALKU 
ISZVEŽA.

Vevirženai. — Kiek Vevir- 
iszveža Klaipedon 

sunku ir
Nors Klaipeda nuo 
tolokai, 
ūkininkai 
ir veža beveik visi.

ženiszkiai 
malku suska itvti. 

Vi verženu 
taeziau 

in lai visai nežiūri 
’Turgaus 

dienomis Klaipedon invežętipi 
malku ne mažiau, kaip lj)0O 
vžimu. Vežimui (l-l’/j metru) 
daugiau nemokama, kaip 40 li
tu. Pasitaiko, kad negauna ne 
25 litu. Pernai tiek nuvožė. Ve
žama del to, kad žmonoms kai
me labai trūksta, pinigo. Pasko
la inmanomomis sąlygomis sun 
ku kur gauti. Taip ir skursta 
žmones ir nuo to savo skurdo, 
kaip inmano, patys golbisi.
AMERIKIETI 

'PACZIUPINEJO.
Tūlam Dargini, isz Vabalių, 

bepijokaujant Yla'ku miestely, 
dingo isz kiszenos 4,000 dole
ri. Kompanijona iirgi buvo isz 
Vabalių. Ponui Dargini pasiju
tus, kad dingo jam isz kiszenes 
doleriai, buyo padaryta pas jo 
kompanijomis krata, bot rasti 
nieko nepasiseko.

!

(5 mylios)

kaip 1,900

K
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Slinko szalin naktis, 
tamsios erdves kėlėsi 
rubais apsisiautusi ryto pinn- 
takunė ausžra. Rytai puoszesi 
raudonu J ‘phrpuru ruoszdami 
saulei Viesžpatei sostą. Miego 
angelas iMigcsi apleisti pa sau-

Isz 
aukso ir

Ii
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DELEGATAS IN KAIRO 
EGIPTĄ.

Valdže pa skyrė
Charles Koller, delegatu idant
perstatytu Suv. Valstijos 
Intenacijonaliszko 
mo

genorqla

Ii, MldarHnsus jis glostė, ma-

ant 
su važia vi- 

inžinierių lainorystes, ku
ris atsibus Kairo, Egipte.

lonejo tfn'Vo4šžvelniais sparnais 
— žodžlUį7 dar"visi miegojo. 
Tik vevertooliai, auszros pašinu 
tiniai, papurtino savo plunks
neles pakilo in padanges ir 
pyne tekaneziai saulei giesmių 
vainiku.

Ponas Edvardas nesenai bai
liu i versi t et a parvažiavo 

in savo gimtaji miesteli pasi- 
sv'ocziuoti. Kaip didelis gam
tos mėgėjas jis sziandien kele 
anksti ir iszejo pasivaiszczioti 
in sena kapinyną kad galėtu 
mekeno nekliudomas tyrinėti 
invairitis gamtos apsireiszki- 
mus. Jis taip buvo insigilines 
in savo dalvka, kad nežinojo 

Taigi

nebūtu pakvietęs

Kokiu tiks

*****

ges

Marijos garbintoju artinosi 
prie Dievo stalo. Szis momen
tas patraukė Edvardo dėmėsi; 
jis dabar nesulenke savo keliu 

niekur kitur, nenukreipe
akiu. . ’

Pasibaigė pamaldos. Bažny- 
czioj pasidarė tylu bet p. Ed
vardas to ne pastebėjo. Ir ne
žinia kol jis butu stovėjęs, jei 
jo draugas Antanas, filosofijos 
studentas,
su juo iszeiti. ' /

— Sveikas gyvas, kolega,
— pasveikino szventoriuje An
tanas Edvardą. — 
lu gerbiamas ežia taip anksti 
atsilankei.

— Ot ir pats nežinau,
lyg sumiszes atsake Edvardas.
— Bet sakyk, drauge, del ko

— Na ir kas tau ežia dabar 
vaidenas! Matyt jau taip persi
ėmęs savo studijomis ir tyrinė
jimu augalu, kad net tokioj 
vietoj, kaip bažnyczia,
tau tas viskas priesz akis.
— Atsipraszau, kolega! Man

stovi
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EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 5 DECEMBERI0 

$4.00^eltavas Tikietas 
Trsinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excranga PI. Stacijos) 7:20 vale.

(Eastern Standard Time)

IksIrfgbTOley- 
Railroad 

*the*Mste efThe Black. Diamond

— Pereita

taipgi

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

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

Preke • •

I

Brooklyn, N. Y.
Penktadieni trys ginkluoti ban 
ditai, užklupti ponilicijos, isz- 
kole szaudymus ant Ilicks ir 
Pierrepont gatvių Brooklyne, 
ir policmana Edward P.'Bryne 
nuszove mirtinai, o policmana 
Frank A. Daszkeviczin du sy
kiu perszove iii pilvą, pas'kui 
pabėgo, Paakinus policijai pa
siseko suimti tu banditu auto- 
mobiliaus szoferi, Itala Joseph 
Lacurto, ir jo meiluže,
Baliuke Ida Abitanti, 17 metu 
mergaite ir jau neszczia; jie 
abu gyveno balduotame kam
bary 582 East 28th St. Suimta
sis Lacurto prisipažino bandi
tus vožės, tik užsigynė, kad 
nieko bendro su jais neturėjęs; 
taeziaus prisipažino kad jis 
pat jau banditaujas nuo 15 mė
tau savo amžiaus ir pastaruoju 
laiku Brooklyne padaręs ketu
ris didelius pleszimus.
DAINŲ KNYGELE, teiptf tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

Dargio su vietos policija bu
vo paduota žinia in vięji apUn- 
kiu rnieježiuku bankus ir pusž
ili instaigas kad nulaikyti 
jaunus vyms mainanežius do
lerius, 
pilietis Budreckis nuvykęs 
Židikų banka papraszo 
keist 10 doleriu. Jis tapo sulai
kytas ir aiszkinosį, kad gavės 
dolerius nuo Gontienes. Bild- 
reckis isz kalėjimo pabėgo prie 
minėtos Gontienes ii’ inpraszc, 
kad ji sakytu, jog ji davusi 
jam doleriu. Bet tiesa iszaisz- 
kino. Po Budreckio suentd ir 
pilieti Tauryla. Daba V sėdi abu 
<lu szaltojo, bet doleriu neran
da. Kaltinamieje neprislpažys- 
ta vogė.

Dargis Amerikonas, 
bis. Tokio suma, pinigu nerei
kėtų nesziotis. Pinigams'vieta 
banke.

*
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Praėjus kuriam laikui 
in 

isz-

o liur-

nei kada kokia diena, 
ir dabhr ;jam nei-in galva ne
atėję, kad tai Sekmadienis. 
Daug ji sugalvojo, daug klau
symu ifttfiszo, bet dar daugiau 
jam galvoj kilo nauju mineziu. 
Matydwtas,.neiszsipainios ir- 
tosKcblfėį padėties, nuėjo baž
nyczios Imk. Atėjės in szvento- 
riu slifitpk).

ka iitjiaži
ii^DĮbvuli

atejp, kad tai

ymu isZTlszo, bet dar daugiau

isz
toslęeblfoį padėties, nuėjo baž-

Būriai žmonių 
trauką inl^ažnyczia pagarbint i 
gerajijljovuli ir papraszyti Jo

f > r e r _ » - w
maloniu, Į*. Edvardas irgi nu
ėjo, taip, sakant, del indomu- 

tamsiu žmo- 
Žengdamas

O

mo’ pasižiūrėti 
niit insitikinimu.
per&įenįsti nusiėmė kepure ir 
nujįiįmji^ kepure ir 
‘ ‘ boliįiįč^i ujo ’ ’ pradėjo 
.filoaoriįSZkai”
kytis. Bažnyczioje tuom tarpu 
kunigas dalijo Szvcncziausiaji 
ir kadangi tai buvo pirmas 
Gegužes jnenesio Sekmadienis, 
tai daug jaunu 
kaip pirmos

I I 
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t livery

atsitojes
41 tikrai 

in s7|ilis izval-

skaiseziu, 
pavasario gėlės,

What Would Your Wife Think?
OUR wife would think you were 

crazy if you came home on pay 
; opened your pay envelope; took outday;

a few dollar bills and tore them up.
Yet isn’t it as foolish NOT TO TAKE 
money that might just as well be yours 
as it is to throw away some of the money 
von have?

are von inut TAKING 
money you might »just as well have ? 
What about the dollars you don’t spend? 
Do you know you can make them earn . 
more dollar 
do this?

Tn what way 
you •r

NOT

Do you know HOW to 
Thousands of our 

custtimers and other local people are 
doing it. We send them money every 3 
months — money earned for them by 
their savings. They made their savings 
earn money for them by investing in

S ?
It’s easy! •r
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Pennsylvania Power & Light Co.
Preferred Stock

it’s SAFE and PAYS 
over 6% on the dollar

Cut out and mail to order stock or for complete information.
j 

i 11 $ ■ (i

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

I

[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your
(Mark X in [ ] meeting your requirement*)

)*♦

I

ir*

' <
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[ 1

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Company — 
they ’re our sales 
men.

I

♦

Preferred Stock and the Company. •
1 wish to subscribe for........................share* your Preferred,Stock

(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $98.00 and 
accrued dividend per share. Send bill to me showing* exact 
amount due. f -a

. . . . shares your Preferred Stock 
(yearly dividend rate of $6 per share) on Easy Payment plan of 
$10 per share down and $10 per share per month until $98 and 
accrued dividend per share is paid. 1

. t .share* your Preferred Stock (yearly dividend 
*t $98 and accirutd dividend per share x>th 

draft attached through.

[ ] I with to subscribe for. . . .

[ ] r Please ship.
rate of $6 per share) at $98 and accrued dividend per share xhh

.♦41' > 
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Name of your Bank
Name ;.. --------

Street

City
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The Company 
maintains a Re
sale Dė^drtment 
for the benefit of 
its stockholders, 
to assist and ad
vise in the resale 
of any of its

------ 4shares.
I i

I
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rodo, kad asz sziandien visai 
sveikai protauju ir esu insiti-. 
k i nes, kad mano akys mane 

Be to asz galiu 
tamstai pasakyti, kad asz at- 
sziandiena tiek daug prineszta 
lelijų in bažnyczia? Ar bus ke
lio nors iszkilmingos jungtu
ves? Asz kaipo gamtininkas 
tiesiog negalėjau atsistebėti ju 
gražumu. Ir man kilo mintis, 
kad tikrai bereikalingai ju 
tiek daug prilaužta. Juk argi 
ilgai jos žydes — suvys ir tiek, 
sidejes žiurėjau; maeziau, kaip 
gražiai jos lingavo; girdėjau, 
kaip szlamejo ju lapeliai, nors 
nebuvo jokio vėjo.

— Isztikruju stebėtina! Na 
ir galu gale, kad iszsiaiszkinus 
dalyka nueikiva patikrinti fak 
tus. > ’

Edvardas sutiko. Po trum
pos valandėlės juodu vėl su- 
gryžo isz bažnyczios szvento- 
riun.

nepavilia.

— Argi, kolega, netiesa, 
ka asz sakiau ? — pradėjo Ed
vardas.

— A! dabar suprantu, — 
atsake Antanas. — Asz drau
gui dabar visa iszaiszkinhiu. 
Matai ziandien Gegužes mene
sio pirmas Sekmadienis — tur
būt ir pats tai žinai. Tos tams
tos tariamos lelijos tai yra Ma
rijos garbintojos. Jos szian- 
dien visos bendrai prima Szv. 
Komunija. Tik insitaizdink, 
draugas, koki nepaprasta da
lyką žmogaus sieloje padaro 
Szv. Komunija. Ji daro žmo
nes panasziais in angelus, in 
gražias baltas lelijas, 
tos lelijos tai yra 
les. ’ ’

Edvardas szio paaiszkinimo 
lyg nesuprato, bet vis tik jis 
szia minti pradėjo giliau svars 
tyti. Ilgai dar jis su savim ko
vojo, bet su draugo AntAOo 
pagelba jis instojo in tikrojo 
gyvenimo vėžės. — Pakalnute

ANT PARDAVIMO^

Taigi
Marijos ge-

< __________

Didelis, naujas, bizniszkus 
namas, neseniai pastatytas, 
dar neapgyventas. Randasi ant 
Line ir Oak streets, Frackville, 
Pa. Namas puikus ir geroj vie
toj. Norinti pirkti atsiszaukit 
po sziuo adresu. (t.96

Petras Lazauskas 
Frack vi Uę, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.

neseniai pastatytas,

(t.96

Gera ir derlinga farma ran
dasi Locust Valley, maždau- 
giau 200 akeriu žemes, 160 ake- 
riu dirbamos ir 40 akeriu misz- 
ko ir girios. Budinkai visi ge
ri, kluonas, visztinyczia, kiau- 
le-tvartis,k kominyczia ir 1.1. 
Gyvenimo namai yra du — vie
nas naujai pastatytas. Bėgan
tis vanduo atriboję ir pas tvar
tus. Ant farmos randasi trys 
szaltiniai ir bėgantis upelis. 
Yra 4 arkliai, 9 raguoti, 6 kiau
les, visztu, anczįu ir t.t. Visos 
reikalingos maszinos del dide
les farmos, didžiuma naujos- 
Viskas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka. (t.96

Frank Konsavage,
- . RXD.-NO. l.Box 130 

Barnesville, Pa.
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