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NEMAŽAI PERSIGANDO 
ŽMONES ISZGIRDE NU

MIRĖLIO BALSA.
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Jackson, Fla. — Didele my
ne žmonių lydėjo ana diena 
mirusi giedojimo profesori J. 
Skinner. Kada kunigas pasakė 
bažn y ežioje prie gralio pa
moksta, užvieszpatavo didžiau
sia tyla. Tik sztai pasigirdo 
liūdnas 
giedojimas. Visi laidotuvėse 
dalyvaujanti žmones -persigan
do ir nekurto net apalpo isz 
baimes. Nebaszninko balsas 
kaip gyvo, skaudėjo po visa 
bažnyczia. Kėlės apalpuses mo
li res reikėjo iszneszti isz Daž
ny ežios. Kiti tinime apimti, akis 
pastate klausinėjo viens kito 

ar tik nepasirodo stebuklai 
lai ne mirusio profeso-

tyla. Tik 
Tonnisono 

Visi
romanso

i

I

48

*

■I-

H

ir ar
l iaus duszia gieda atsisveikin- 
flama su jo kimu! Kiti tikrino, 
kad nohaszninkas adgijo; ati
dengė graba, bet lavonas buvo 
pastiręs ir szaltas grabe.

Kad nuraminti 'persigandu
sią pubjika, kunigas pasisku
bino iszaiszkinti to nepaprasto 
atsitikimo apsireiszkima. Mat 
giedojimo profesoris priesz 
įnirti ingiodojo savo balsa in 
fonografo rekordą ir prasze sa- 
vo draifgn, kad ji laidojant, pa
darytu jo baisa paskutini kon
certą. Ir pagal jo norą, fono
grafas buvo pastatytas alto
riuje ir tokiu bu<lu nc'basznin- 
kas pagiedojo savo balsu pas
kutini “sudiev.”
20 METU UŽ NEDORA

MERGAITES SUŽEIDIMĄ.
Lowell, Mass. — John G. 

Sunderland, tėvas dvieju 
kn, vedos Lietuvaite, buvo kal
tinamas, kad jis Rugsėjo 15d. 
brutaliszkai pasielgė su jauna 
mergaite ir ja nedorai sužeidė. 
Pereito menesio pabaigoje jis 
buvo teisiamas kriminaliame 
teisme. Teisėjas [>arei>zke, kad 
už toki pasielgimu reikėtų pa
siimsi! visam gyvenimui kalė
jimai!. Bet pasigailėjo ir pa
siuntė ji sunkiųjų darbu kalė
jimai! nuo 18 iki 20 metu.
PER VIENA MENESI

DEPORTUOTA ISZ AME
RIKOS 1,346 ATEIVIAI,

Washington, D> (’. — Imi
gracijos komisijonieriaus pra- 
neszimu per sziu metu Rugpiu- 
czio menesi isz .Jungtiniu Vals
tybių buvo deportuota 1,346 
“negeidžiami” ateiviai. To 
skaieziaus 228 buvo deportuo
ti del moraliniu ir kriminali
niu nusikaltimu, 650 del atvy
kimo in Jungt. Valstybes ne
teisėtu bndu, o 172 del to, kad 
buvo rasti nesveiki protiszkai 
arba kuniszkai.

Per ta pati menesi atvyko in 
Jungtines Valstybes viso 28,- 
<418 imigrantu.

. BE8ZIRDIS TĖVAS.
Knoxville, Tenn. — Negalė

damas klausyti nuolatinio 
verksmo savo keturi u metu 
dukreles, Raymond Fnrguson, 
pagriebė mergaite už kojų ir 
trenku isz visu pajėgu in kam
pa kambario, sulaužydamas 
nelaimingam kūdikiui nugar
kauli nuo ko tuojaus mirė.

Nelabas tėvas likos areszta- 
votas, kada tėvas atėjo pas 
graboriu iszrinkti grabeli- del 
nužudytos mergaites. Motina 
tame lai kg buvo iszejus in 
piesta su pirkiniais.

profesoris

ateiviai.

klausyti

vai-

Upes pritviuosios nuo lietaus, praeita savaite, užliejo daugely vietų, Maine, 
Nev/ Hampshire, Vermont, Mass, ir Conn, valstijose, kaip jau buvo apraszoma praeitam 
numeri “Saules” Paveikslas parodo apsemti namai miesto North Adams, Mass.

DEDE SAMAS YRA 
TURTINGU.

Washington, D. C. — Gruo
džio numesi svetimos valst v bes 
in Dėdės Šamo kiszene supils 
bondrai $96,574,000 kaip savo 
karo skolų dalis. \ iso per 
sziuos metus užsienio krasztai 
sumokės $163,586,000, o dar 
liks 'kalti $11,700,000,000.

Gruodžio menesi dideliausia 
sihn siffiiokes Anglija: $92,575, 
0(X) tolieus (Czechoslovak i ja — 
$1,125,000, Lenkija — $1,000,- 
000. Mažesnėmis sumomis dar 
sumokės Estija, Latvija, Lietu
va, Suomija ir A’engrija.

Rusijos kaltus jam 250,000,- 
000 doleriu ir Amenijos $16,- 
000,000 Dede Samas idabar lai
ko jau kaip “bad debts,” tai 
vra tokios skolos 
sitiki gauti.

4 ŽMONES MIRĖ NUO BUT- 
LEGERIO DEGTINES.

Baltimore, Md. — Keturi vy
rai, trys ju “bartenderiai’’ mi
re nuo butlegeriu degtines. Pa
sirodė, kad degtine buvo dary
ta isz medinio alkoholio.

Jonas
54 metu, gyvenan-

Pa.
— Ant far-

bad debts,
kuriu jis ui'

LIETUVIS NUSIŽUDĖ PRIE 
' AKIU SAVO PACZIOS.
Philadelphia, 

Lnkasziiis,
tis ant 144 Pierce ulyczios, par
ėjus nuo rinkimu, pradėjo bar
tis >u savo 
ir jojo 
Žilius buvo jau pusėtinai užsi
traukia.
palieijantas Casper iszgirdcs 
kliksina moteres inbego iii šlu
ba kur rado Lukas/,i u 
ant grindų su trimi 
krutinėjo.
pati buvo liudintojais nusižn- 
dinimo Lukasziaus, bet Žilius 
likos pastatytas po kaucija kai
po budintojas. Kaip girdot tai 
Lukaszei gyveno nesutikime 
nuo kokio tai laiko ir tas ji pri
verto prie atėmimo sau gyvas
ties.

paezia, kada jisai 
kai m vnas Kazimieras

Po trumpam laikui
(’a s per

gulint i 
sz u via is 

Kainivnas Žilius ir

SUGRYŽO ISZ LIETUVOS, 
RADO SAVO VYRA 

UŽMUSZTA.
Jersey City, X. .J. — Kada p.

■’-h ana

Isz Visu Szaliu ATSI1™| su NEBASZNINKU
39 METAS

ISZ LIETUVOS -

158 LIKOS1UŽMUSZTI
NELAIME SZANCHAJUJ, 

KUR, NAMAMS SUGRIU
VUS, PALAIDOTA 500 

M I T I NGAVUSIU 
DARBININKU.

If

ANGLIKAS TURĖJO NEMA
ŽAI BAIMES, MANYDA

MAS KAD UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Madrid, Iszpanije

ANŪKAS SU DRAUGU 
NUŽUDĖ SAVO 

MOCZIUTE.
Saint Louis, Mo.

mos art! Z vingio, Iowa, likos 
nužudyta 73 metu Mrs. McKit- 

pradžiu neži
li užmlo, bet

trick. Palicije is 
nojo kas 
mižiiirejimas 
aliuko Leonardo Cat ta, 18 me
tu. Palicije md galo suseko žu- 
dintoja ir jojo dranga Harold 
Kramer, 1!) metu kurie adbego 
in St. Louis ir apsistojo kote
lyje. O kad vaikai turėjo už
tektinai pinigu palicije juos 
suėmė ir surado pas juos $27,- 
()()() pinigais ir $50,000 boliduo
se, kuriuos jieji paėmė isz na
mo nužudintos.

motore
puolė ant josios

Szanehajus, Kinai. — Kinie- 
eziu Szanehajaus miesto dalyj 
atsitiko didele katastrofa: 
griuvo trijų auksztu namas, 

grin vesiuos palaidodamas dan- 
, kone 

iszimtinai motoru ir vaiku. 15h 
ju buvo isz griuvėsiu iszimti ne 
gyvi. Daugiau kaip 200 buvo 
sužeistu, daugeli’s ju pavojin
gai.

Trecziame tu namu aukszte 
buvo sale, kur tekstiles darbi
ninkes — daugiau kaip 500 ju 
— buvo susirinkusios naujai 
darbininku unijai suorganizuo
ti. Kai visi klausymai buvo ap? 

ir iszrinkta unijos 
v,aldyba, milingo dalyves sn- 
.stojo naujoms savo vi nszi n ni
kėms aploduoti. Bet ežia grin
dys neatlaiko sunkenybes, ir 
ingriuvo. Nugriuvusios ant an
tro au'kszto grindų jos «utriusz- 
kino ir tas, ir visa sugriuvo in 
žemutini aukszta, tuo tarpu kai 
ant ju vėl isz visu pusiu ome 
griūti sienos.

Netrukus nelaimes vieton ąt-

Sll-
(»'

giau kaip 500 asmenų

svarst v t i

vyko Kyiu •kariuoihehes

pinigu

Mieste Ham- 
kas tokis inmete 

bom'ba in

i skv- 
rius, irk areiviai, kartu atvyko 

ome traukti 
rinvesjiu gyvus ir negy-

su policininkais, 
isz j
V U s.

o* S18 METU ŽEMEJE
PASISLĖPĖ NUO ŽMONIŲ 

PER TIEK METU GYVEN
DAMAS URVOJE.
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Madrid, Iszpanijc.— Mažam 
kaimelyje, ‘ kokis tai senukas 
mirdamas meldo savo nuliudu- 
sios paeZiios idant ji palaidotu 
ant kapiniu gimtiniam kaime- 

geisdama isz]Hl- 
nora nebasziiin- 

na- 
nuvežimo la-

NEkULTURISZKA.
Rozalimo Žydelis isznoszioja 

moša norintiems palei 
Mesa neszama tiesiog puodko- 

neplant ame 
, nuostabu, 
nereaguoja 

priesz tokia m’szvarybe, nehi- 
gioniszkuma.

l.v.i, g;,l v*s* metai i 
Tiesiog,ryzagalyj.

kad ežia žmonos

namus.

9
I

1S

*>

M

$36,000,000 AUKSU EINA IN 
BRAZILIJA.

New York. — Garlaiviu Pati 
American siuneziania iii Brazi
lija $11,000,000 aukso moneto
mis po $20. Tai yra pirma dalis 
visu $36,000,000 auksu, kuriuos 
Brazilijos valdžia gauna Jung
tinėse Valstybėse savo pinigu 
sistemai reorganizuoti. Ūku
sioji,dalis bus baigta siusti iki 
nauju metu.

MUNSZAINE PRIEŽASTIS 
ŽUDINSTOS.

—t FranasShamokin, 
Straub atejas pas Zigmunda 
Blodovski, szove in ji isz kara
bino sužeisdamas,mirtinai nuo 
ko įnirs. Visa ta nakti atsibu
vo girt miklinę puota pas Blo
dovski ir ant galo daejo prie 
musztynes, nes Straub pradėjo 
užmetinet Bloklovskiui buk ji
sai paleido bjaurus paskalus 
apie jojo paezia ir už daug 
prie josios kibo. Straub likos 
uždarytas kalėjimo.

KAULAI 8 PĖDU ŽMOGAUS.
Glasgow, Ky. — John M. 

Nelson sn savo trimi sunais 
ana dienia inejo in Hardin ur
vą, kurioje rado kaulus žmo
gaus, khris turėjo daugiau 
kaip asztnonos podas. Manoma 
kad tai mirusio Indijono kau
lai, kuris su savo sztamiCbuvo

a• i oi mniii rulrvcil

Pa.

apsigyvenęs toje urvoje szim-
1 J[tai metu adgal.

1 
lyt paskutini 

nuėjo pas geležkelio 
czeĮninka tiksle 
vono.

Naezolninkas inkalbinejo jai 
kad negali (n "padaryt 
kaszluos daug. Bet ir ant to al
si rado rodą: naezolninkas su
liko pasidalyt pinigais su kun- 
duktorium ir lavonas daeis 
greitai ir be jokio ergelio ant 
vietos. Kaip nutarė taip ir pa
dare. Pasodino lavona in pir
ma klasa, kunduktoris aplaike 
paliepima kad nieką neinleist 
iii taja perskyra ir kelione pra
sidėjo.

Per

lyja.' Naszk 
( 
ko,

nos

BAŽNYCZIU STATYMAS IR 
TAISYMAS.

Sziuo klausimu vyriausybe 
yra imsistaeziusi duoti pasko 
lu trk toms bažnyczioms, ku
rios būtinai bus to reikalingos 
ir kurioms statyti,
piliecziai negales patys 
rasti leszu.
bus reikalaujama Kaip garan
tijos, kad turtingesnieji parn- 
pijioeziai užstatytu savo turtą.

laisvi i 
susl- 

Duodant paskolas 
reikalaujama kaip

a r

dainininke
Velione vra

I
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Agnieszka Stadolnikiene 
diena pargryžo isz Lietuvos 
buvo jai praneszta jog josios 
vyras Steponas Stado'lnikas li
kos užmusztas kada 
su savo automobiliniu. Stadol- 
nikas važiavo su kitais drau
gais dalyvauti ant vestuvių sa
vo pažinstamo in artima mies
teli ir kada važiavo per koki 
ten -dideli tilta, 
gal pagedo nes 
kurnu trenkė in szona tilto už- 
miiszidamas Stadolnika ir jau- 

vaikina Edvardą Bondara 
ant vietos o trys kiti likos pa
vojingai sužeisti ir visi buvo 
nusiunsti in ligonbuti. Stadol- 
nikas laike maluna prie 

, ir lauke 
parvažiuojanezios

na

važiavo

automobilius 
su visu smar-

175 
suNeptūne Avė. 

džiaugsmu 
savo paezios isz Lietuvos kuri 
tonais per keletą menesiu lan
kosi pas gimines ir pažinsta- 

bet priesz pat josios su-
gryžima atsitiko toji baisi ne
laime kurioje paaukavo 
gyvastį.

PADARE MILIJONUS 
IN 31 METUS.

mus,

s a v o

* - W A.Bristol, Okla. — Juozas Ab
raham, kuris atvažiavo isz Si
rijos, 31 metai adgal su do- 
szimt doleriu kiszoniujo, ana 
diena mirė palikdamas milijo
nus. Isz pradžių pardavinėjo 
visokius daigius, neszdamas 
di-deli poka ant poeziu, po tam 
užsidėjo sztoreli ant galo pa
state fabrikus ir turėjo laimin
ga pasisek|ima dasidirbdamas 
szesziolika milijonu doleriu,

BOMBARDAVO BAŽNY- 
CZIA IR TEATRA.

('hieago.
mond, Imi.,
didele dinamitine
Stale teatru kuri eksplodavojo 
su baisioms pasekmėms, suar- 
dvdama teat ra ir szale stoviu- t
ežia bažnyczia. Bledos pada
ryta ant 800 tukstaneziu dole
riu.

ant kurio suvažiavo 700

ANGLEKASIU IR OPERA
TORIŲ KONGRESAS.

Mount Carmel, Pa. — Czio- 
nais užsibaigė anglinis kongre
sas tarp darbininku ir operato
rių,
delegatu isz visu daliu Ameri- 
ko, tiksle užbaigimo straikn, 
didesne sutai!ka tarp darbinin
ku ir Ikapitalistu ir praplatini
mo kietųjų augliu biznio ir ge
roves anglinėse aplinkinėse.

DIEVAS5 MATO
GERA SZIRDI.

Vienos moterėlės mirė vyras. 
Ant nelaimes buvo lai pikta 
b,oba ir liežu viii ūke, todėl po 
smort vyro vietoje gailėtis jo
jo, tai džiaugėsi isz to — ne- 
užilgio užmirszo apie vyra ir 
nedovejo juodos szlebes ant 
ženklo* gailesįies.

Kunigas karta jaja sjitikes 
ant ui vežios užklauso:

— Kodėl tu, Ona, taip grei
tai užmirszai apie savo vyra ?

— Praszau kunigėlio, juk 
Ponas Dievas nežiūri ant szle
bes, tiktai ant žmogaus szir- 
dies. * '

— Ar tai Į), mano miela, ma
tau kad vietojo juodos szlebes, 
turi juoda szirdi. *

kėlės valandas 
ojo kuogeriausia, 
perszkadino i 
“amžino atsilsiu.” 
ant mažos stoties, kokis tai pa- 
kelev ingus A n gi i kas norėjo 
ineiti ii* taja perskyra, norints 
kunduktoris darinėjo jam viso
kius ženklus idant in taja per
skyra ne eitu, bet tasai užsika
bino už vagono, kada tasai jau 
buvo begyje ir i n Ii po in pirma 
perskyra. Per savo greitumą 
užstojo lavonui ant kojos ir su 
trumpu “pardon” 
tolinus. Neaplaikydamas jokio 
atsakymo, 
szyma, bet ir tuom kart nega
vo atsakvmo.

Tokis pasielgimas nepažins- 
tamo instume Anglika in pa
siutimą ir negalėdamas susi
laikyt isz piktumo, pastūmė la
vona smarkiai ir tas sukrito 
nuo suolo ant grindų. Angli- 
kas pasilenke ir dirstelėjo jam 
in veidą. Persigando baisiai, 
nes priesz save gulėjo ant grin
dų lavonas. Szaltas prakaitas 
apėmė Anglika ir baime, kad 
5jus teistas už žudinsta. Neina-

viskas 
niekas ne- 

nebaszninkui 
Kad sztai

norėjo eiti

paantrino perpra-

Jis pasisakė

Paryžius. — Nesenai taisant 
požeminius miesto griovius, 
rastas žmogus per 18 motu gy. 
venos žemoje ir su žmonėmis 
ne turėjos nieko bendra. Jis pa- 
naszus in szme'kla ir visai at
prato kalbeli. Jis neturėjo jo
kio supratimo, kas darosi pa
saulyj, nežinojo ne, kad buvo 
didysis karais.
esąs Pranciszlius Diublo ir tu
ris 53 motus. Jis tamsia nakti 
iszlysdavjos paslaptingu urvu 
in turgaviete ir rankiojęs 
maistui trupinius ir invairias 
valgiu atmatas. Taip baisiai 
jis atrodo, kad darbininkai bi- 
jojo prie jo prisiartinti.

Jis baisiui pyksta ant žmo
nių, kam ji ’kaipo mirusi nepa
liko ramybėje. Baisus triuksz- 
mas varginas ji ir labai neken- 
czias moterų. Nuo ju jis ir pa
bėgės in požeminius griovius. 
Policijai pasiseko sužinoti, ’kad 
priesz 20 metu kaž 'kdks Diublo 
dingo kaž kns be inios. Buvęs 
tai tylus, doras ir sąžiningas 
knygyno tarnautojas.

- PASKUTINES ŽINUTES.

turgaviete

II Philadelphia. — Pasprin-
ges ant visatos kaulelio kuris 
insigavo in jojo gerkle, 29 mo
tu Juozas Kaczmar mirė.

H Pottsville, Pa. Karo
lius Zucherman, 35 metu, isz 
New Yorko, pasikorė ana die
na kalėjimo, kuris likos aresz- 
tavotas už vagysta ir leidimą 
neteisingu czekiu.

• 11 Lewiston, Pa. — Per su- 
simuszima tavorinio trūkio ant 
Pj.mii. geležinkelio, likos už- 
muszlas vienas žmogus, o tuks- 
taneziai viszteliu iszlekiojo po 
visa aplinkiniu. r ; X

MIRĖ DAINININKE.
Kaunas. — Spalio 21 diena 

szi rd i (*s liga mirė 
Mare Karužaito.
gerai žinoma Ameri'kiocziams, 
kurie daug kartu jos klausėsi, 
gastroliuojant jai su kompozi
torium Miku Petrausku.

PER VIRBALIO MUITINE.
Sziuo metu eina didelis žasu 

ir aneziu eksportas iii A’okieti- 
ja. Isz tolimu Lietuvos krasz/u 
žąsis atvežama iki Kybartu 
traukiniu. o isz ten posezios 
varomos in Vokietija. Už no- 
ponetas žąsis ežia mokama po 
13-14 litu, o už antis po 5-6 li
tus. Muito už žasi Vokiecziai 
ima 1 marke, tai yra apie 2 li
tu 40 centu.

i« Lietuvos Ko- 
kad Szvodu

SZVEDAI NUPIRKO DEG
TUKU FABRIKUS 

LIETUVOJE.
Klaipeda. —

lei vis” pranesza, 
kompanija nupirkusi visus Lie
tuvos degtuku fabrikus ir leis 
darban tik viena, kitus užda
rydama. Darbo netoks apie 40d 
darbininku.

KRIMINALIZMAS 
LIETUVOJE.

Pradėjus vestiKaunas.
uydamas dąug, atidaro langa|kriminalistfku nusižengimu sta’ 

tistika Lietuvoje, laikraszcziai 
pranesza, kad per viena mene
si, Rugseji, szimet Lietuvoje 
buvo 22 žmogžudystes; 4 apl- 
plesziino tikslu, 6 per girtu 
musztynes, 12 kitokiomis prie
žastimis.

Naujagimiu kūdikiu nužudy
ta 6, ant merginu užpulta 9 — 
ežia kaltininkai visi buvo su
rasti. Pleszimu invyko 13, kal
tini nku rasta 5. Padegimu pa
darėt a 24, iszaiszkinta 14.

i i žadins-

ir iszmete senuką laukan, nu
tardamas iszlipti ant artimiau
sios stoties ir tokiu budu už
slėpt visus pedsakius 
tos” paskui save.

Po keliu miliutu atėjo kun- 
duktoris, perkirto Anglikni bi
lietą ir dairydamasis po visas 
dalis perskyros nemažai nusi
stebėjas užklausė Angliko:

“Perpraszau pono, ar nera
dai ezionąis kito pakelevingo 
szi t oje perskyroje ? ’ ’
• “Taip, — malsziai atsiliepė 
Angli'kas, — radau, bet tasai 
ponas iszlipo ant paskutines 
stoties.”

Kas tolinus atsitiko ir ar su
rado nebaszninka, to laikrasz- 
cziai neapraszo.

PAJESZKOMAS.
Pajoszkau Petra Morkevi- 

eziu paeinantis isz Kauno Red.
z\pskr., Vėl kęsk i u

Kaimo; įpirmian gyveno po ad
resu 32

Pa ne vėžio

K'linwood St., Bing- 
hampton, N. Y. dabar nežinau 

Meldžiu at’si'szaukt ant 
lt.

GYVENTOJU PRIEAUGLIS 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Statistikos biu
ras skelbia, kad per pirma pus
meti sziu motu Lietuvoje invy- 
ko, 12,166 vinezevoniu (tai 470 
daugiau negu pernai);' gimė 
35,229 klaikiai, (2,206 dau
giau negu pernai); mirė 22,376 
gyventojai (4,350 daugiau ne
gu pernai). Padidėjimas mir- 
cziu kilos isz susirgimu gripu 
(influenza.)

f
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įi

kur.
szio adreso.

%

Ignas Rimai t is
K Ka<ska William, Pa.

•* ■

ISZ DEMARKACIJOS 
P ALINI JO. 

žiniomis,

me i ?

VARGINGAS VAIKAS.
— O tu, Franuk, kada gi-

— Asz visai negimiau 
turiu moezekn. •

nsz

Gautomis žiniomis, 17onku 
pasienio korpuso kareiviai pa
sakoja, esą gautas vyriausybes 
parėdymai, kad už nuszovimn 

nors 
žingsni perėjusio Lenku piv^en, 
busianti skiriama pagyrimo

Lietuvos policininko,

rimini m

Amvi
ii’ I]
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Ambasadoriaus ir konzulu:

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
IK 1—* n* ■*. ■■ i».wi«mmi^.<mii 1—i-, iimii*—1

Pei- daugeli metu ant uly- 
eziu Florencijos, Italijoj, paši- 
rodvdavo dvi moteres kurios 
atkreipi* atyda ant saves nuo 
vi>u gyventoju o ir keleiviu. 
Pirmutine isz juju buvo tai se
na susikūprinus ir apdriskusi 
ubage, kuri melde almužnos 
nuo praeigin. Kas matydavo 
sena ubage, apdovanodavo ja
ja ap>zez<*i, o ypatingai Ameri
konai ir Anglikai. <> kad Flo
rencijoj ubagavimas yra už
draustas. bet palicije ant senu
kes žiurėjo per pirsztus ir jo
sios nebausdavo.

Kita motore irgi nemažai at
kreipė atyda ant savos. Buvo 
tai jauna, pilna gyvVbes ir pa
togi mergina, kuria pažinojo 
visas miestas. Kas diena važi
nėdavo puikiam antomobilinje, 
gražiai pasirėdžius, praleisda
ma pinigus po 
ninku urvas ir

jaja pažinojo gerai, 
bet atsitikus kokiai tai nelai
mei vienam viešnamyje, pali
cije pradėjo ruseziau tyrinėti 
josios gyvenimą ir pasielgimą.

Isz kas isz to pasirodė! 
Sztai, kad toji sena, susikup- 

ir aislriskus motore ir

Palicije

k ari

v i so kės kazir- 
viesznamius.

to

senos 
o

n mis
patogi mergina, buvo ta viena 
ir pati ypata. PalieijF negalė
jo jaja prispirt prie prisipaži
nimo, del ko vede toki gyveni
mą. l ik liek dažinojo, kad isz 
ryto per.dredydavo ant
ubages idant melsti anka 
vakare praleisdavo pinigus ant 
\ isokin linksmybių.

Priežastis dvigubinio gyve
nimo Florent i nos moteres, kaip 

mena, yra tas, kad 
paeina isz auksztos 

szeimynos,
neteko vi>ko per kare, 
rele

nekuriu 
mergina 
Vokiszkos

y

kurie 
<» duk- 

jmpratus prie lengvo gy
veninio ėmėsi ant tokio budo 
gavimo pinigu ir linksmo gy
venimo.

I
I

Vienas isz musu skaitytoju 
skaitos Raszta Szveilta ir gy
venimą Kristaus, užklaust* mus 
sekanti užklausyma: ‘‘ 
vo Jėzus nuo 12 metu 
metu savo gyveniipo!”,

Kur bu- 
Ivg 30 

nes 
ii(‘

metu sa\o gyveninio!”, 
apie tai jokio aipraszymo 
skaitė biblijoj ir neparaszyta 
kur .Visai buvo.

Mokyti žmones ir tyrinėtojai 
senoviszku rasz.lu, sako buk 
Jėzus nuo <lvy'lekos metu, kada 
ji matome bažnyezioje Jeruza
le tarp mokytiniu.
dvylekos metu Jisai dingo ir 
evangelijose nėra jokio iszaisz- 
kinimo kur Kristus radosi.

Sztni nekuriu mokslincziai 
kuriems nosenei 'pasiseko 
kelianti in giluma Azijos, in 
Tibetą, uždrausta sklypą, tarp 
Ilimalajos kalnu, kur retai in- 
leidžia balta svetimžemi, pasi
seko surasti senas knygas, ku
riose paraszyla ir minrtvota 
apie koki tai jauna žmogų var
du Issa (gal Jėzus) kuris at
keliavo in tonais tiksle jeszko- 
jinio mokslo, mokyta per dva
siškus Buddo.

Tas gal geriausia 
slaptybių ir gyvenimą 

zaus nuo 12 Ivg

r i T

Bet nuo

nu-

paraszyla

i

f

L*

t

K if?

DUOS KASZTUS ANT PER-
LEKIMO PER MARES.
Mrs. Anker užmokės visus 

kaszlns perlekimo per mares 
Nil I'roplanu del b’raneiszkos

užmokės 
perlekimo per 

eroplanu
Grayson, kurijnano is'/lekli isz 
Ameriko in Denmarkn.

iszaiszki-
Jo-

0 motu jojo sekanezia 
gyvenimo. Gal but, jog moks

žiu v st a 
daugiau teisybe 
s\ ma.

ua
•» 
• J

las ir ateitoje iszras 
s apie ta klau-

dienomisI’pinis dienomis per paezta 
neknrie dvka-dnoniai noreda- 
mi dasidirbt 
lengvaszirdžiii, siuntinėja nok- 

marszkinius ir 
su

(f S reit pinigu nuo

taiza.s, 
tavora su praszymu 
jiems prisiunstu už tai užmo
kesti, nes jiems intiki visame 
ir mano kad prisinnsti dalykai 
bus palaikomi ir užmokesti 
jiems prisiims.

Negana to, kokis tai fabri
kantas cigaru ir sumano pasi
naudot isz tokio biznio. Pradė
jo iszsiunlinet 150 cigaru del 

žmonių su gro- 
Norints tamista mano 

cigaru neužkal'binai, bet* esmių 
tvirtas kad jums patiks ir pri
siims! prigulinezia
$15 po iszbandymo keliu ciga
ru.

palaikomi ir

turtingesnio 
matu: I I

4 1

Vienas isz

kitokį 
idant

užmokėsi i

“KAS VALGYS, TAI 
MAN NORS ACZIU 

PASAKYS”
gyveno darbsztus

kad jau buvo paso-* ° 

mažai turėjo rūpintis

da nuo cigarninko idant užmo
kėtu už cigarus, bet daktaras 
snplesze rokimda ir rūke ciga
rus toliaiis. Ant galo, kada jau 
baigė paskutinius cigarus, ga
vo vela rokimda su kerszinimu 
kad užves s

I )aktara<

Kitados 
ūkininkas kuris per savo dide
li darbsztuma dasidirbo dide
liu I art u 
nes ir
apie gaspadoryste o daugiau 
apie mirti. Bet 'bodamas inpra- 
tes kone per visa savo gyve
nimą prie darbo, geide nepra
leis! savo liuoso laiko ant tin
giniavimo, taip ir 
nors I 
jam nereikejo nieko dirbti bei 
tankiai sau mislindavo: ujai- 
gu man dabar nereikės, tai no
ri nl mano vaikai arba arnikai 
isz mano dai'bo pasinaudos ir 
lures vaI8i, o noniiits už tai pa- 

aezin.

• dabar ka 
lokio t n re jo dirbt i, o nors a « « • * 4 • ha.

‘iacziu.” 
Karta senelis eidamas 

lanka,

sakvs kada

• • jai-

pragyvent kiek, jtųĮj^Aįyy^

Senukas padejas ranka ant 
peties Zigniantelio, tarė jam:

— Mylemas mano anūkėli, 
matau kad da tu turi jauna 
protą ir mažai .supranti ateiti, 
bet awz tau iszaiszkimsiii delko 
a<sz medeli pasodinau. Žinoma, 
esmių jau pasenės, tai kožuasl 
(•ai numano, kad gal nesulauk
siu tosios durnos, idant valgyt 
vaisins nuo sžilo medžio. Nes 
po mano mirimui atsiras tokis 
ka valgys ir man už tai nors 
pasakys “ae'/iu.”

Zigmantas suprato 
nima senuko-, kad ne rei-k vien 
tik sau gerai daryt, bet reiki* 
stengtis i

liktu ant a 
(|a žmogus jau sil-svsi amžinam 
atsilsi.

Zi'gmanteliu nereikejo ilgai 
laukt pakol senuko žodžiai isz- 
fiipilde. l’ž keliolikos metu go* 

obelaiti* i sz k u 
valgydamas gardžius 9- 

, a’l simindavo senuko 
daugeli 

kartu apie lai savo draugams, 
o norint senelis jau nuo senei 

ne

itminl ies labiems, l>a -| 
uj i <111 l?:1<o!k3iI ii m 'Ž it 1,11 ivi

rej< 'd puikia 
iiios 
bnolius 
ž< dži us.

%

acziu.
pamoki-

a’l siminda vo 
kal'bedamas

kunda.
a 11I 

gromata 
nnobrodžio:
misla,

1 4

GERIAUSES IR JAUNIAU-
SĖS KALBĖTOJAS.

uolini seneli?
silsėjusi kapo, bei jo žodž/iai 
mirė. Zigmantas jau Imdamas 
vyru lankiai apie tai primin
davo savo Vijikams: 
r.sz ne valgysiu, bei tas, 
valgys, 
‘ * aezi u.

pasakys
>♦

11

man

norim s 
k 11 ris 
nors

i

idant daryt gerai ki
tiems ir kad tavo darbai pasi
EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 

TIK PER 30 DIENU. 
I ' n1 i, “ '* ||| I <|l ‘ / 1 l| '■

Naujausios mados puikios kortinos, 
padaryti isz geriausios materijos, 
labai puikiai padaryti kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 ęoliu platumo 
ir 3 mastai ilgio.
už mttžn preke. Regulnriszka preko 
szitu .kortlnu $3.50 pora, bet per 
szita nieneki parduosime tais pui
kiau kertinas dvi pbras už $3.98 arba 
4 poras už $7.50. J’rlsiuskito tik 35c 
del nusiuntimo kasztu ir paraszykito 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
korti.nu. Užmokėsite kada aplnlkysito 
kortinns savo name. Užganėdinim.i 
gvnrnntinnmc arba sugražinndie pi
ningus jumis adgalios.
bet prisiuskite užsakinio dabar nes 
vėl negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALĖS COMPANY 
1219 N.

Sl< AITyKITM SAULE'

įi v s
Artlire Garcia-Formcnti, ap- 

laikc ana diena pirmiausia do- 
iiž prakalbas, 

kalbėtojai
Vokietijos ir

Iper 
patemino pakelyje au

gant jauna obelaite isz kurios 
gali iszangfi kada puikus me
dis ir skannk vaisiai. Senelis I 
tuojaus ėmėsi įprie darbo, geis
damas obelaite iszkasti jr par- 
neszt i namon parodyt savo loc- 
nam sode. Tuojaus pradėjo 
kasti atsargiai idant nesuga
dinti 
taip prisidirbo senukas kad net 
visa- prakaitavo. «• 
, Seneliui bekasant,

ji amikelis Zigmantukas, 
deszimts metu senumo bernu
kas, uždusęs nuo. greito bėgi
mo vos iszlare:

Pasakvk 
k a ežia darai.’ 

Senukas sustojo kasti, 
szluoste prakaite nuo veido ir 
apsukt* mažam anūkėliai ka 
ketina darvt su medeliu.

Zigmą n telis iszklauses 
lio apsakymo, pradėjo juoktis 
i r prakalbėjo:

— Juokai 
dūk, kad Iii da įvirtas sulaukti 
vaisiaus nuo to medelio valgyt,

t

Didelis pirkinys kW1 x
<

L1

i
I?'
13

Konteste 
isz P'ra n-

\ ana
< la ly ba vo

Į cijo-s
f

M

’jfuAnk

6 , Anglijo^, 
kilu sklypu.

* 1

^3
agalo parasze 

del tojo 
(imalotinas la-
11110 manes

1 4 
noriais nuo manes ne

reikalavai daktariszkos rodos, 
prisiimcziu lamistai Iri 
los isz kuriu busi 
tas, kaip asz isz lamistos ciga
ru. O kad kožna 
rodą kasztuoja 
rius, todėl vienas k ii am ne esa
me nieko kaili. . .

(’igarninkas daugiau 
du nesiimto daktarui.

kortinns I mime. Užganėdinim.i ima
T,

mažiausios szakūtes ir Nelaukite

t f. 1

1

s recep- 
iižganadin-

daklariszka 
penkis dole-

! 1

rokun-

Ht-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Saint 
ležukes

daktaru 
Louis, Mo.,aplaik(* t ris < 
po 50 cigaru su tokia gromata. 
Jojo pat i al ka Ibi nėjo ji nuo 
bandymo cigaru ir kad juos 
sugražintu, bet daktaras ne ne- 
mislino apie tai iripradejo juos 

! f
In koki laika aplaike rokun-

Moknme 3-czia procentą ant. 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

pa’s

man

adhego

dieduk,

au

SO 110-

mano ima die-

da turėtum da tiek ant svieto

3l

Si
*?!
8

i

1 “ bandyt.
H. BALL, Prezidentas

G. W. BARLOW, Vice-Pre«.
J. E. FERGUSON, Kas. «;

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO, ILL. i

I

Lie * HTiiikAt Graboriut
K. RĖKLAITIS

Laidota numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokrda. Turin pagelbi- 
ninke moterams. Priei
namo prekei.
51 fl W. Snmr* M.« 

«AM ANOT 
:io« nutKKT sr.-

I

CIT T, PA.
- ' ‘i
TAMAOCA, PI.

gorinus negu 10 tas Procentas, be jokio

Yra lai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

persitikrinsite ir matysite

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

- $--------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn,
del žmogaus kuris dirba ir czediua. 
pinigus in szita Banka o 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,

- «. r- -r-m riwniiw/ Įp ~i— - - j^iuiri it .i 11- — • HM - ■* iiwni*ii4 1->'iR* h.-*«■ •          1^1 m

■ 

F- .. 
.A.** *1 n* «i*’ 

-------M

• i ■« *»*■*"

'!■ ■.

į Valgiu Gaminimas
III —ir—iB

į Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato.
a 11 de k 1 i n a i s a pila ra i s.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO- 

MAHANOY CITY, PA.

I
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Drutais

SMAGIOS GUMINES KURPES

(raudona lx>le) tinka-guininOs kurpes yra

ballSband
’ar*

Prašyk

LOPAC

Bali 
miausios.

kuomet juos matai.
k vienos jx>ros.
Zemiaus parodytos rūsys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams.

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
Patėmyk raudoną bolę ant kie-

Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namas Karlu Išmoka Milijonus Del RoMes’*
I

GuminOs kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.
“u-" Band”
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Skarbas Girioje
ARBA

KOKI SAU PATOGI AGUTE 
UŽ VYRA APSIRINKO.

f

I ir tl IIII
I iII

Karczemoje.
— Ach Dotte! — kaip man 

kojos skauda ir norisi valgyt— 
skundėsi Szulea sėsdamas kar- 
ezemojo aut suolo tarp Rašale- 
lio ir Matuko. — Nupirkite ka 

<> pirmiausei arielkos,
gal man kiek ant szirdies bus 
smagiau.

Kaimynai, būdami dabar del 
Prūselio prielankeis liepe, szin- 

duotie puskvorto ariol-
ir

norint.

'SAULI?'- 1
*

r

I

koriui
kos ir da papraszo duonos 
rukiūtos deszros. Ir gere patys 
ir aresztantui pyle in burna 
arielka ir kimszdami valgi in 
burna, žodž^is, 

žmogus

Į

I
i

o jis gražt'is 
kaip rodos doriausvs 
>ii jais kalbėjo, turėdamas už
pakalio surisztas rankas, o no
rėdamas katram isz jųdviejų 
paduot ranka, tai užpakaliu al
si kreipi nėjo ir raifka paiminc- 
jo, vadindamas gerais žmono
mis. Užtai butelis po buteliui 
tusztinosi ir netrukus suvalgė 
doszros nemažai ir jau galvose 
buvo linksma ir ant galo taip 
susibrolevo su Szuleo, jog ne! 
nuolatos bueziavosi, o
lis net pradėjo dainuot ir szvil- 
paut.

— Gaspadori*)! 
ko piktadari?

Rašale-
f

!

paszau- 
daharties ju

du bagoti, tai liepk i Ii* po vel
niu da duot gert!

Hei, szinkoriau! — pa
duokit t ris 

stiklelius arako, tiktai gero!

Rasalelis.
Sztai

szauke Matukas —

Ir pnperosu! — dadave

a ra kas ir paporosai.
M ūži kai t uojaus
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DU AMERIKONISZKI LEKIOTOJAI DINGO.
Pulkininkai Karl A. Thomas ir Krank Dowdell, lekioto

jo!, prigulinti prie mariniu kareiviu, 
kur buvo nulekia sznipinet pasikelelin 
kad juos
kada nukrito.

< 1 i ngo 
padėjimu.

paėmė iii nelaisve pasikeleliai arba juos

del mane kalėjimas.
A r t u doras! t n vagis! — 

paszauke pikladaris. -
Matukui kraujas irI žvin* 

turi*:
— Jaigu taip, tai tau tavo 

pinigus sugražinu, juk asz nuo 
tave neprasziaii.

Asz nenoriu, idant man — 
ai įduotumei!
siti*, o 
imsite!

N i karagvoje m 
Manoma, 
suszaiide

n i us nubėgo,
lei kita ant žemes, kaip be ža
do, ir netrukus apimfi miegu, 
kriokė, kaip negyvi.

VII.
Matukas ir Rasalelis.

Po velniu ! kur asz ošiu ? 
ra i vedamasis

griuvo vienas pa-

rubliu, lai abiem iszpuola po 5 
I uk.slanczius
dėjo Matukui bruki jo dali.

Na, imkie, greieziau! — 
prispyrinejo — ba jaii prade
da temt ir turimi* eit toliau! Ne 
Imkie’kvailas, kad neturėtum 
imtie, o jaigu tu ju nereikalaii- 
ji — lai susigadins tavo samti, 
kuris - kasžin ? gal da bus ma
no žentu!

Rasalelis, kaip su moliu, taip 
Matukui, su tuom palaiko.

Ini patsakes >pra

*

Jj

jHĮ

L»
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TARADAIKA
A ’Ant tu žodžiu, bioduaih žmo

gui I uojaus stojosi akyse* sūnūs
i Bali rūkas. Skaudėjo jam szir- 
!di, jog Imdamas biednn, užker
ta kelia, savo šuneliui ant apsi- 
paeziavimo su turtinga mergi
na. Seiliui užgele szi rd i ir net 
a1<ys(* aszaros pasirodo. Kada 
jam blikstelėjo viltis geresnio 
del kūdikio gyliuko, nesisvar- 
ste ilgiau. Paduolus sau pake
lius iudejo iii ki'szeniu ir užsi- 
dnnksojas ojo šu Rasaleliu nuo 
kalni'lio ant kelio.

— Ka primeni

’ į ■****-"
ii — »” —*—■
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VAIKAS KURIS
NENORI VALGYTI

Kodėl vaikas atsisako valgy
ti ?’Ar sveikatai kenks jeigu jis 
per kiek laiko vis n trišaky s 
valgyli ? Ar jis bailu mirlu jei
gu 'motina neprivers1!n ji val

ga Ii
priversi! valgyli jam užtekt i- 
nni valgio?

| Tuos klausymus kasdien už
klausia nei szimtai lukslaneziii IL ,, . .

gyti l<ii nors? Kaip motina
KREIPK1TES PAS DR. HODGEN9 

Philadelphia Specialiata 
Viaoa Kroniazkoa Ligoa.
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•klausia net szimtai liikslancziu 
' mot imi. Bei tu visu molinu pa
dėjimas (vaiku 
valgyli) yra vienodas, 
noiioroins |)rieiiia prie 
Nenori

I nopal iii ka. B<l molina paėmus 
jo toriclkulo uždeda valgio ir 
tada beda prasideda. Jai ausi 
besta gražumu sakyti “ 

koks gardus,

t 
' *

Silpni, Serganti Vyrai ir Motaraa
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega

Inenorėjimus 
Vpikas 

stalo, 
valgyli arbn valgis jam

Vlėnnm ploise kriksztynns 
atsibuvo, ‘

\ryru ir holm Įiribuvo, 
Per visa diena girksznojo, 
O vakare mnszlis pradėjo. 
Murzosi vyrai, niuszosi 

ir bobos,
Jog nepasiliko galvos eielos

K ra u ja i I oszkejo, 
Bo>l)ol(*s sienojo.

In prnvn visi pasidavė, 
Vaitas viroka iszdave,

Kad susitaikintu, 
Iii smbi nepasiduot n.

Neklauso, kasžin užmokėti 
nenorėjo,

Tai sūdo po .’>() doleriu 
užmokėjo.

Tok is Iriksas, 
'l’ai ne kas.

Arba du vyrai in mergina 
i nsi mylėjo, 

fr loska nuo mamules apturėjo, 
.\bndu ženleleis vadino,

lik pa-
” “Iii

dirbti. Apiisaugokita pavojau*.
——— 1

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

Kraujo ir Odoa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligai.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Kodu ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofitoa valandos 9 ryte iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

vlauoae pa-

: Hyl

■t'i
1411J i

drula vvra 11

ii'l'll

man apie 
mano sunn ?—tarė Mallikas — 
juk tavo <lnkt(*
konlrabanezikn Marnzn ir jau 
po sug(*rtnvin...

Na taip. Bet jaigu jis 
norint konlrabanezikn, lai nie
ko nekenki* jaigu turi pinigu.

• — Kad jo tavo dūkto 
myli, ba apart jo linginio 
žirniukas ir giri noki is!

— 1 la! i r ka <

poruosi s sn

m

ra'gaiik,” “
ri valgyli joi'gn nori užaugi i iii 

arba ]>raAzyti už
kasti lik kąsni — viskas anl
niek. Kaip vaikas neklauso lai 
lai]) noklaiiRo. Tada tėvas pa 
szanklas ir jis jau aszlrian 
vaiku elgiasi. Jau levui nebus 
lokiu kvailumu.
negali su \aiku nieko padary
ti.

Bet 
klausti tokios

Bel

ne
ką-

Anlraa Floras,

su

ir lovos JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeria

1
"1
JI

!"|l

i ui oresiniga Apdraudžia nuo ugnies namui, 
automobilius ir kitokius daigtua 
geriausiose kompanijoae. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalui.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Jbut u 
mot i uos 

kada nors bandė 
nueiti nuo stalo nevalgius. Kad 
nors motina noprisipažysta liet 
ji i ilsi Ii kiuris kad jeigu ji sek
lu asz Ir n kursą jos vaikas isz- 

'badu mirta. Bet 
iszemimas 
kaip tik

leist i

iiz- 
ar ji 

vai ka įlllj

’""įj*v

1

"I
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larv'l ?... man 
labai patiko jo Jablanave gas- 
padorysta — ir da turi pinigu
3 1 ukstanezius rubliu...

I) i rs tel e j a s -g i tom i n ga i 
Matu'ko, dadave:

Tiek (o... ir t n dabar I n 
ri in vales pinigu, lai ir tave 
vieni artelis bus da turtinges
nis už Maraza!

— Ka tu per tai supranti? 
— paklausė Matukas.

— Tai suprantu... 
gu mudu husilaikintūme, 
dabar tuojiŲis iszduoczia 
dūki ere už jus Baltruko.

Matukui ko t i k szi n lis i sz 
džiailgino no iszszoko, o 
lelis dadave:

— Žinau, jog Baltru kas ti'k- 
rai su Agotole mylisi.

Na taip! — atsake Matu
kas. — (•) norint maeziau, jog 
mano va i kinelis net džiūsta isz 
meiles ir kentėjau sn 
ant to daug; bot asz tau ne žo
delio apie tai neeiptelejau. Da- 
bartes-gi jaigu pats apie tai 
UŽmi nei...

— Galima 
pertrauke RaUalelis. — Kiek 
duosi sunui, jaigu su mano 

apsipaezinot u ?
Duosiu jam ant pradžios

4 tukstanezius rubliu.
Rasa lelis net 

džiaugsmo ir paszauke:
.Jaigu tai])! ir žodžio m* 

at mainysi, 
duosiu ir 
duosiu!

Asz žodi pasakiau ir jo 
neat mainysiu — atsake Matu
kas. — O kad man eina apie 
sūnaus laime, ne apie pinigu!*, 
tai turi davada, jog apie pase
ga tavo dukters neklausiu.

Suktas Rasalelis, kuriam tik
tai to da reikėjo, 
toketu už liircziau's ir nereikė
tu nuo saves duotie pasogos, 
kada tai iszgirdo, labai nudžiu
go... Marazas provijosi paso- 
gos, o Matukas nieko nereika
lavo. () kaip ežia dabar pulkel 
susivedė del Rasalelio! Prick 
tam 'duodamas‘Balt rui dukte- 
re, galėjo būtie be baimes, jog 
jo senis Matukas niekam neisz- 
duos.

suniurni*,jo 
Mat akas.

Jau asz tavos sziandicn 
n- 

mas ties Matuku Rasalelis. — 
Kelkis, ba jau naktis art i naši, o 
da mudu iszgirrios neiszojomo.

apsidairė aplinkui 
^ave, pradėjo nuo žemes pusike 

savo...
— Na ir kas tau,'kad negali 

Rusigraibrtyt— provijo Ra
sa le Iis.-

() kad kuo greieziauso apleist ‘pataiso, 
turėjo Iiu-!nuo prie>zpieezio ir jau 

ras artinasi! Žiūrėk, 
žemai.

dabar ai iduo- 
paskui ant kelio velei at-

o-
Atsigrvže.s in

szauke:
— Užmokėk szinkorini, už

mokėk tuojaus ir eikime in Ma- 
lava... o-ho! jau dabar asz no
riu kuo greieziause būtie 
nais, ba žinau, jog nevienas sė
dėsiu kalėjimo!

Nutirpo mužikai.

-lio, pažinsiu asz judu! neprikelsiu — kalbėjo stovedi 
Rasaleli

karczema, kurioje*
Niirisztiiin Vokiccziui in gerkle <| įojti. užmokėjo kiek pri
supylė, užside 
viena uždegė 
dantis inkiszo.

E! jau Rasalelis pradėjo po 
kareziama sketriot ir taikstėsi 
szokt i.

Ir kožna karta alaus fnndino.

pa ant.
Kad vienas szparkiimsi 

Ir antram szird is klabinusi, 
Ant pagalios, 

Griobi’si už keteros.

i

Mat u k a.<

te- lino!, bet negalėjo suimt

ge poporosa 
Vokiecziui

n 
in

Duokite da, po budeliu sj
baudė Szulea. tegulsznapos —

nustimpa toji szirdies kirmėlė, 
ka mane graužia!

Naujas
lo ir velei
Gero mužikai ir aresztantui da
vinėjo. Nes
ris nuleido nosi ir stojosi nudil
siu. rodos verkt rengėsi ir pra
kalbėjo:

— (>j asz biednas žmogus, 
biednas!

— Tai ir ko dūsauji po vel
niu? — abudu kaimuoezei vie
nu balsu paklausi*.

Bet ežia ka> kitas

butelis stojo ant sta-

gu
lėjo ir iszejo sli Szulea ant 
\ i<*szkelio. trau’kianezio in gir- 
ria, su dideliu galvose ergeliu.

— 'Lai pridirbome sau alaus!
Iszeja da labiaus buvo por- 

pyke ant savos, taip, jog bai
sios misles buvo abudu apemn- 
sios, o arosztantas nuolatos mė
tosi i r korszino:

— Asz judu pamokinsiu 
szauke — prisisavinote

l ai Szulea mudu laip 
jog pergulejonu* ežia 

i vaka- 
jau saule

kad jai- 
lai

sa vo

>U Szulea
O kad ji perkūnas! 

sustenėjo Matukas.
Tamer n Rašalai is bakstelėjo

Rasa-

stikleiei suskambėjo. svetinius pinigus.

m* trukus piktada-

san
Kad norint

padaryt.

Matukui in paszone, idant nu
tiltu, ba susitikinėjo koki tai 
žmogų ir kasžin, ar ’kartais m*

vra lik e
lokiais

pirma
su

svki

stojosi!
Isz t<> Volrieczio kuris lyg sziol 
užsilaiko kaip kokis avinėlis, 
stojosi kaip laukiniu žvėrių ii 
| aszauke pilna gerkle:

da judu klausėte!!!
Judu klausėte ko asz dūsauju ?! du nesigautumete iii kalėjimai 

irtuoklei! Man judviejų labai gaila ba ju-

<a gero norėtumėt 
Bet matau, judu ant to nesnsi- 
irantate!

Tai ko nuo mudviejų no- 
o-ri! — iszstenejo girtas Rasa- 
jelis, del kurio, kaip ir del Ma
tuko, nubod 
riksmas, o nuo arielkos net 
svaiguli galvose turėjo, ausyse 
dundėjo, kojos buvo sustingo, 
iiežuver painiojosi ir akyse te-' 
mo.

nuklausė judviejų kalbos ?
Žmogus praeidamas pro ju

du, akyvai prisižiurinejo jiem
dviem ir da paejas pora kartu 
žiurėjo in užpakali. I>et jiedn 
savim užimti, tuojaus apie pra- 
eigi užmirszo ir tari* Rasalelis;

Jaigu t u kalbi, Mat ūkai 
jog nenori pinigu, tai kam 
emei .'

tai
mergina

jaigu pats

Ir

paežiu

pasikalbėt! 
Raiša lelis.

jaigu

# • •

Ir Spriiigdelo Inkis baliukas 
atsibuvo,

Jau keliolika in svoezius
11 uejo,

I r esi is I uoj pradėjo,
Kad balins, tai balius, 

Žine, jog musztyne Ims, 
Galvas daužėsi, 
Kraujas ’liejosi.

Anl pagalios niusztlikus 
isz vari*, 

Irszioki toki paredka padaro,
Kruvini namo parojo,

• l'ž savo kvailumą v(*rkti 
pradėjo.

♦ ♦ ♦

Jau tik nekurii* Detroito.
Liet uvei

Kai]) szungalvoi,
Dievo szirdyse neturi, 

Tik in girtavimu žiuri, 
Su’balomis pampina alaus, 
Ir munszaities kuodaugians.

Sueina bobų ir merginu,
vyru

F

*

tas x nuolatinis 
o nuo

()

Ar ko asz noriu.',., sau
gok Dieve! — velei suko Vokie
tis — asz nieko nuo judviejų ne 
noriu! Asz noriu, kad tiktai jn-

Virgei abudu esate, 
palaikei!.. 
imt sau pinigus ir užtai norite 
mane nuvaryt in kalėjimą!! o- 
ho! taip nebus!

Ir paszoko Vokietis nuo suo
lo, musze su koja in asla,

1 stūmė stala,
stiklelius numėtė ant aslos.

Net jam akys kraujeis 
griuvo. — Grieže dantimis kaip 
pasiutęs ir szauke:

— Tai ne asz eisiu in kale-

r*
Tai judu norite pa-

pa-
jog net buteli ir

pa- judu kvai-

du esate kvaili!
— Tai ka turime darvti ?— 

paklausi* Rasalelis.
— Ka daryti f — pert rauke 

latras, susilaikė ir apsidairė. () 
matydamas, jog jau toli nuo 
karezemos, tari* vis da piktu
mu, kai]) priesz tai:

• Ka darvti ?
lei! o asz Vok ietis gana geras. 
Asz tiek judviem dovanojau 
pinigu ir judu in kalėjimu m* 

jima! Ne asz vagis, bei judu!... eitumėte, ar suprantate?... bet 
mane tuojaus atrisžkiti* isz tu 
virvių!

Girti mužikai, nežinodami ka 
daro, paklausė piktadario... a!-, 
riszo virves nuo kojų ir ranku.

Dabartie^ Szulea, būdamas 
liuosas, pažiurėjo szidžei ant 
mužiku. Stojosi, kaip norėjo.

— (’ba! cha! cha!! — nusi
kvatojo, atszoko in szali ir lei
dosi in krūmus link Prūsinio 
rubežiaus, kuris netoli buvo.

Tada Matukas su Rasaleliu 
rodos atsikvotejo ant valandė
lės.

Norėjo vyti latru
in krūmus, kur da pajudintos 
szakos judėjo. Bet turėjo per

Atiduokite* man mano pinigus!.
O galybe Dievo!... dabartės 

Rasalelis su Matuku persigan
do!

Jiedu turi at iduot it* pinigu.**, 
kuriuos už savo palaike.

Net pabalo abudu.
O ežia Vokietis kerszina ir 

da labinus roke, o ir yra budin
tojas to visko — szinkoris, ku
ris girdi ir mato.

— Tai kaip bus, ka ? — rai- 
vesi surisztas Szulea — asz ei- 

in kalėjimą, bot ir judu 
Taip, Ir

Asz pirmutinis neėmiau. 
Žmogus ošiu kai]) ir kožnas, tat 
mane pinigai apjakino, ir . ta 
pati dariau, ka ir tu. Bet dabar, 
ypatingai po pabėgimo 
can, susipratau, jog 
padariau ir noriu pikta patai
syt.

Rasalelis nebuvo, isz jo už- 
ganadintas. Konke jam jo mie- 
riuoso. O vienok susitikimas tu 
rojo but re i kalingas.
Rasalelis:

U iii... ka ežia! Toki ga
la kelio 
sztai ant to kelmelio, perskai
tykime pinigu ir pasidžiaugki- 
me jais.

Paklauso Matukas ir 
szale jo. Bet iszsiemo visus pi
nigus ir atidavė tardamas:

Jaigu vaitiii*nentiduosi- 
mo ir turiu su jais 
tai pasiimkit* sau.

Kaij) tai ?! — nnsidivijo 
Rasalelis — tai dol tavos tur- 

ir tu ta turtą atmeti nuo 
)

padarėme,

paszoko isz

t as!
saves:

Szul- 
nogeral

Ir tarė

sėskime

sėdo

slapstytis,

re

lai M aru Ai atžie- 
duktero Balt rukai

idant duktė

Asz nenoriu, ba tai pa- 
isz netikusios szalies ireina

man degina rankas!
Godam Kanalėliui net galvo

je negalėjo patilpt, jog pavar- 
« e a i 1 • t • •• a

g'

— Duokite svote ranka! — 
paszau'ke su džiaugsmu Rasa- 
lelis.

— Te mano ranka! — tarė 
Matukas paduoplamas rauktu

Suniusze rankoms, net balsas 
pliauksztelejimo toli atsiimi- 
sze.

SIU
drauge su manimi... 
judu!

-e—-

ir leidosi
Nuslokie rėkiąs! — pra

kalbėjo ant galo Matukas — 
asz esmių doras žmogus, tai ne

elis Matukas niekina pinigais. 
Ir užsimislino gilei. Jis norint 
turtingas, o bet tykojo ant to, 
kad paimtio Matuko* rublius!., 
net jo rankos drdbcjo. Bet ant 
tiek susilaikė, kad to nedaryt. 
Atėjo jam mislis, ka turi pra
dėt, idant Matuku padaryt sau 
iszt i k ima sėbrą, tarė:

■ -r- Asz tą tavo posmavima 
palaikiau už szposa. 0 kad isz toli Sarngvo.

‘ j - [TOUAUS BUS)
- ■ > ž - •

— Ir prislegi iMatukai, jog 
apie musu skarba niekam 
džio neciptelesite?

— Prislegiu!.
— Tai gerai,

zo-

— Tai gerai, ir turit... — 
prasergejo Rasalelis, ba tam
sumoje paregėjo Naujoki h to 
grineziu languose szvieša, ne

sunkias kojas. Vxm kelis žings- viso yra pinigu .10 tukstaneziu1

t i k ro 
vienas 
\’aikais, 
atsisako \’algyli tai be jokiu
praszymn tegul nevalgo. Svar
bu, kad levai nesigailėtu ir pil
nai prisilaikytu prie asztriu 
bildu.

Tėvams patartina sekti sc- 
kani'ziiis patarimus. .Jeigu vai- 

regula-
valgi reikia uždrausti 

valgyti soknnezius daigius — 
ciikru, saldaines, vaisiu koszes

kas 
riszka

atsisako

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline aathma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautie, 
Sunkus atgavimu* kvepo, Katariazkaa 
kurtumas ausyse, Už y m as galvoje, 
Galvos pergalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskita 
pinigais ne stempomis). lazraata ir. 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

fl

1

Kad butu linksmiau del 
\pio bažnyezia nėr ka kalbėt

Gorinti nutylet,
Visi kimia laukinei, 
Bizūnai paskuiiniai. 
Taigi kazyruokite, 
Sprandus sukite, 

Bot ant smorties atsiminkite. 
Ba kai]) už keteros nutvers, 

Tai net snsidergs.
* * ♦

Du broliai Luzerneje labai 
drūti,

Po podoi siimusze savo 
szvogori

i 9

9

Tada viena nuo burdo pavarė 
Ir pas kitus nusidavė. 

Ten parsiueszia alau s,
Ir sake kad gardaus, 

Be gerdami susivaidijo, 
Vienam pirszla atkando.

Isz to 'buvo prova 
No maža,

t

Po 50 doleriu drūtieji padėjo,
Kaip bausme užmokėjo, 

jfj H* d*
Roekvillej ne daug Lietuviu 9 

J'iktai dvidoszimts pa\ ieiiiu, 
Ir tai visokio sztamo,

Tai ir ne yra del juju gero.
O tarp tu yra musztukai 

Netikiu kert u kai, 
T uojaus fa i tuo jas i, 

Kožnain in akis kaitinasi 
Dabar būna po belą, 

Gal ant keliu motu gausis 
in džela.

r*

>

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisžkas 

‘ Dantistas Mahanojujei
Ant antro floro Kllne Sztoro. ,Ant antro floro Kllno Sztoro.

ij

įlll

■l'lvalgius kuriuos 
, pridėti 

valgius — viena 
kurie sn- 

pieilo

pyragaiezius, medų, sirapa ir 
visus kitus
vaikas mėgsta. Antra 
dar dyiejus 
ryte ir kita popiet ~
side!u isz mažo stiklelio 
ir sandvieziu, anba isz keliu 
“graliam
kia tik pasiūlyti ir neturi Imti 
priverstinai .duoti. 

Motina pastdbes,

sami vieži u
> 7 9

krekeriu. I nos rei-

gal antra 
diena, jeigu ne greieziaus, kad 
vaikas iszalkes bile ka paval
gys. Ir po tam retai vaikas at- 

—F.L.LS.si sakys valgyli.

REUMATIZMAS
SKAUSMAS PASZALINA- 

MAS SU RED CROSS 
KIDNEY PLASTERIU.

Pagalba 
skausmu, 
Rtumatizmo skausmu—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt.

_______ili.fA ________ » i ___

nuo asztriu, tarsi peilio, 
nuszipusiu nesiliaujaneziu

'Pik panaudokit Johnson’s Red Cross 
Kidney Plastori prie skaudamos vie
tos. Jus busit nustebinti ir patenkin
ti greitie komfortu, kuri jis teikia. 
Jis szildo ir szvelnina apimtas vietas, 
sulaiko skausmus ir diegimus, sulai
ko uždegimus ir paszalina skausmus 
isztinimuose, skausmingam kūne ir 
sąnariuose. Jis szvelniai masažuoja 
kuna kiekvienu judesiu, ir jo gyduole 
nuolat sunkias per oda in kūno audi
nį.

Nekentek Reumatizmo agonijos 
nei viena kita diena. Jus galite gaut 
greita, puikia pagalba artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakaly.

Reumatizmo

PAVOJUS!
Jy- Pasirodžius pirmiems \ 

ženklams persišaldymo 
y krutinėję, patrinkite vikriai 
1 su

£

19 W. Center St. Mahanoy City
ii ■ (

t

FARMA ANT PARDAVIMO.
Gera farma, 45 akieriu, Lo

cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su galimu prie 
gero Irakto, linksma, 

Turi
smagi 

a peliuke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 
siskubinkite. Wm. Kimsavage, 

Locust Valley, v f

Barnesville, Pa.II*.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

1#
u f

valandoje suteikiam
Palaidojimą 

atliekam rūpestingai ir gražiai Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Nubudimo 
geriausi patarnavima.

*

I

4 Tfl

DR. RICHTERIO 
Inkaro Kųšies 

k PAIN-EXPELLER1U 
rA Vaisbaienkth repristruotas / 
K&N S. V. Pat. Biure. /^j

Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba 

rašykite tiesiai į laboratorijų.
i F. AD. RICHTER * CO., 

Berry & So. Sth Sts., 
k Brooklyn, N. Y.
fl 'll • L

A

Telefonas 872.
GYD1KI3 SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditls 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
rinusias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir tX 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyee 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greiczlaue kreipkitės 
pas mano. Asz tukstanczlams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir Jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Šlaitinis, 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 lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite tzltelp:

M. ŽURAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencvrport, hj.
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— Politikiszka viesulą pra- 
pute.

— Serodojo buvo St. Nico
las ir vietines Rūdingo pedes, 
keli pakliuvo po globa dėdės.

— Petnyczioj pripuola A- 
m<‘rikoniszka szvonte 
lice Day.”
devyni metai nuo užsibaigimo 
Švieti nes Kares kuri prasidėjo

“ Armis-
Taja diena sueis

F'iįi 1914 mete o užsibaigė 11 diena |
►

į

Lapkriczio 191S mete. Maha- 
nojuje nebus jokio apvaiksz- 
cziojimo bet Sbenadoryjo, Pet- 
nyczios vakara bus dideli1 pa
roda.

t

I'

M

i,.

Fi >1

I 
u

naszlia Helena

— Praeita Ketverge vaka
ra, 7 valanda, kun. Czesna.su- 
riszo mazgu moterystes Petra 
Kucziiiska su
Paszukeviczieiie, 310 W. Cen
tre ui vežios. Svotais buvo Kaz. 
Bu.sila isz Shenadorio su 
Stankeviczivne isz Malin nu
jaus.

IsZ

J.

SAULEV

v

Upes pritviuosios nuo lietaus nuo lietaus, praeita savaite, užliejo daugely

I

pilko neteisingus liudininkus.
1926 mete Rugpiuczio menesi nes lauke, 

Eigulis Belkeviezius Rudrts gi- dru ir tamsiu naktų 
rioj nuszove Antana Krusevl-1 saulute^ užtekant. Taip jo lan- 
cziu. Belkeviezius visiszkai isz- 
teisintas, < 
kaip nebuvo ant pasaulio.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ' sielgimiiB ir Krikszezioniszkn 

Szelpe visus giminei! a ♦ « • Ii

Skrantonietis, tai visi, jo giml- 
kaip po kokiu au- 

, o laukia

o Kruseviezius taip Meszkauskas
ke jo gimines, ir vargszai. Nors 

i mane nepažysta 
I bet asz maeziau ir žinau jo pa

Reading 
. lines >

►

vietų Maine

PRIENŲ ŽYDAI. jausimi.
Prienai, Mariampoles aps.— kidk Užgulėdamas, ir deda au-j

L’

I I
Ii

— Jaigu kas rado ruda di
deli sznni su baltu apykaklių 
ir krutinę

Mickey”,
v rakurio vardas 

“Mickey”, 2*o metu, laisnas 
No. 8, raszykite pas Mr. Guy 
Pelton, 320 W. Pine uli., Maha- 
noy City arba pas Sam Cohen, 
137 Sunbury »St., 

o aidai k is gI 
na.

a pini k is
M inersville, 

gausia dova-
'(t.N.ll

Paviete 
sudžiu

likos iszrinkti
ir
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Vermont, New Hampshire, Mat’s ir Conn, valstijose, kaip jau 
“Saules”

> 
buvo apraszoma praeitam

kas del Krikszczioniu
kn parvažiuoja, Amerikos Lie
tuviai aplankyti savo prigimta 
szali Lietuva, ir pasimatyti su 
savo giihinaieziais. () 'ka jie 
akyvause ir labiause aplanko .' 
— Ugi Žydu peisoeziu restora 
nūs.

| PaJkeliave tie Amerikos Lie
tuviai neranda jau savo senu 
teveliu, kurie juos sunkiai isz- 
aukeljo. Iszauklejus mato ir su
pranta visi kad Lietuvos sun
kus ir vargingas yra gyveni- 

o da ypatingai po Rusu 
letena. Daro sau pasitarimus 
kaip isz czia pasiszalinus nuo 
Rusiszko jungo. Praszosi jnvs 
savo ((‘vėlius iszleisti juos in tu 
girdima ir pagirta szali Ameri-

Czia k ožiui meta Vasaros lai-

tuviai neranda jau savo

mas

numeri. Paveikslas parodo viena apssemta narna mieste Bellows Falls, Vermont.1 ka. Tėveliai iszklanso savo vai

y
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Žydu Pesocziu.
o ne del i

Į

66 6
yra receptai de)

Szalcz.io, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio.

AptieLote(Jirnu«/a mikrobui. •

1
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W. TRASKAUSKASl
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniuy veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
520 W. Centra St.. Mwhenoy City, Pe

PnRHmdo

keliu praszyma, leidžia juos isz

r ^®*«^27,**~*,*
Į
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NEW YORK A
Nedaliomis 13 Novemberio

18 Decemberio

C

Speciali* Trainee Subatoe Naktį 
II III— ■ . I .. III, »Į !■ - II ■ I >| I....  « - ,|V ■- ■ _ ||

Ihz Ryte
Shnmokin ............................. 12:01
M t. Carinei ........................... 12:10
A.shlund................................. 12:47
Girardville.............................. 12:65
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ................ .. .. 1:16
Tamaqua  ....................... 1 ;45
N<Av Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleh New Yorka 
nuo W. 23) d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

ant sudžiu Whitehouse 
Hicks; ant kamisoriu Kirchner 
ir Walton ir kiti be jokios opu 
zicijos. Ant nulkslainiu direk
torių Thomas ir Richards, o 
kaip balsavo parodo sekantis 
skaitlio kiek gauta balsu visam 
mieste:
Thomas, Rep.............
Richards, Rep...........
Dochney, Dem..........
Boczkowski, Ind. . . . 
Kinsinger, Dem. ...

.... 1938 

.... 1892 

. ...1248 

........ 995 

........917
Ant kitu urėdu likos iszrink- 

1i pirmam vorde mnsiszkei P. 
Urboną konsuhnonu, Balinskis 
konsztabeliu; Jonas Urboną 
.Judge of Election ir kiti, bet 
ant viso miesto virszininko no 
vienas, o tik turėjo viena Boez
kauska.

Isz to duodasi matyt kad Ai
ri szi a i be žinios ir užtvirtini
mo Boczkausko sujungi* savo 
kandidato prižadėdami mumo 
pagialba, bet už musu kandi- 
data nebalsavo tiktai
drauge su savo tautos žmogų 
už kuri dirbo ir balsavo o fo- 
reignerins vis palaike ant szan- 
do.
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paskutiniu ir vargingu savo jė
gų, užsitraukdami sau skola ar
ba t retindami nors koki pasku
tini savo turteli, ir iszleidžia m 
ta tolima Amerikos žemele, sa
vo sūneli arba dukreh*. Verke 
tėveliai iszleisdami, sakydami: 

sūneli ar (dukrele,
..>r-

,wv

. V.

v.
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Kalendoriai 1928 Metams
Sziu-mctinici Kalendoriui yra szie: 

LIETUVOS RAITARIJA ir LIETU- j 
VISZKOS VESTUVES. Dar turim iri 
pernykszcziu: Lietuva Tėvyne Muku' 
Tu Didvyriu Žeme, Adomas įsivary
tus isz Rojaus su kiaule žeme, aria, 
Keistutis Sutinka Birute unt kulno ■ 
prie Butanuos miestelio, 
visokiu
Lietuvos Istorija, Klaipėda-New Yur
kas, Valio Klaipėdiecziai, Didžiosios 
»r Mažosios Lietuvos Augsztieji Val
dininkai su Klaipėdos miestu vidury. 
“Aržiu Amerikai už Pripažinimą Lie
tuvos”
lenta Smetona. Taipgi turim gražiu 
Kalendorių del “senberniu”.

M

“Lietuviui
minėsiu dirbkim iszmieliauses 

kad jau mes czia sunkus var
gus kentėsim, kad tik Viesz- 
pats Dievas tave laimytu ir ne 
kentėtai vargu. O jaigu tau vai 
keli V. Dievas pegelbetu ir pa
tiksi geresne laime, ilcužmirsa- 
kie mumis varge gyvenanezius. 
O kai numirsim, atminkie nors 
kada už mus siela pakalbėti po
terėli.

Iszleide tėvai savo sūneli ar 
dukrelė, dusauna, rūpinasi km 
ju vaikelis patiks laime ar ne
laime, ir rūpinasi kaip jie gy
vens pasilikę bedoja. O tie vai
keliai atvykę in Amerika, jau 
jie nemato pilku ąermegu, me
džio klumpiu, o nei vyžų, gave 
prosintus baltinius, juodus žl- 
ponus, auksztas skrybėlės, o da 
ir žibanezius czeverVkus, ir jau 
jiem apie tėvu aszaras ir dūsa
vimus nei kam ko, sakydmi: 
mus tėvai durni, jie nieko nesu 
pranta. Na ir pragyvena du ar 
tris desetkus metu, ir panori 
pasimatyti su savo prigimtu 
krasztu, kur gimė ir augo. Par
keliavęs, neranda jau savo te
veliu, o ir nekuriu broliu ar sc- 
sueziu. Nesiklausė ir nepraszo 
kad kas parodiniu jam kur ka
pai jo teveliu, ba ten pas kapu- 
teveliu reiktu priklaucti doram 
vaikui ir apmastyti ju gyveni
mas, kad gal netrukus ir man 
taip bus. Ale kurgi czia tokis 
ponas klaups. Gali savo bran
gias drapanas suterszti. Tai jis 
klausė, kur kokia smukle, arba 
restoranas, ir ten jisai džiaugė
si atradę restoranu ir pasima
tęs su peisoezians. Nepasirūpi
na kad padaryti nors koki pa
minklu ant kapu savo miru
siom tėveliams ir 
Tik daro paminklu Žydam pei- 
soeziam mėtydami dolerius, ir 
nei grąžos neimdami nuo Žydu.

Sziais 1927 metias Prienuose 
buvo apie keli Amerikonai par
keliavo. Suszelpo snuydelius ir 
jiem dare paminklus. Kada jie 
iszvažiavo atgal, miesto gyven
tojai kalba, 
Žydelei nulindo neteko Ameri-

O Žydelei Jenonzonas, 
Finkelszteinas, ir Milszteinas, 
klauso pas Amerikonu gimi
nes: niu a kada szitu Ponu 
Amerikacziku vol atvžiuos, uj, 
uj, Ikoki jos geri, koki razumni 
oi, oi, kap je važevo mes ver
kim. Kami jus ju verket? pa
klausiam. ’

vi.n".

ir Dabartini Lietuvos Prezi-

« 4
i

KALENDORIAI KAINUOJA 
1 UŽ 30c. 2 UŽ SOc. 5 UŽ $1. 

10 UŽ $2. 100 UŽ $15.
Szinict turim 4 naujos ruszios Kalendorius, pargabentus isz Japonijos,ir - .

&

■

austi isz meduku, rankom nuteplioti taippat suvyniojami kaip ir popie-
— — ... * • w A. *

viniai, labai gražus. Kainuoja, vienas už 30c. keturi už $1.
Užmokesti geriausia siusti Doleriais, Stempomis arba Mouey Orderiais.

LITHUANIAN PRESS
199 NEW YORK AVE. NEWARK, N. J. Į

A
‘ x.<•I >.

Paveikslas parodo apsemtus
ii ....

»"‘t’*’

automobilius arti miesto Westfilcd 1 Mass.

SHENANDOAH, PA. Žiojos isz Lietuvos.

Miestas puikiai iszredy-
tas. r 
paroda.

zi vakaru bn< mi l/.i niszka

— Musu mieste politika 
karsztai virė, bet Petras (’zap- 

iszrinktas

mieste

linskas vėla likos 
konsidmonu. Ant School Direk
toriaus likos iszrinktas 
n is R n 3,403 balsais, o

44 Saules * » Kororpondcnto.)

Mariampoles Apskrity j, Kle- 
Valscz., Pakailiszkio 

Kaimo, Rugsėjo menesio 19-fa 
diena Prieini lauke prie miszko 

brauningo szuvio arba
kulkos, žuvo Anlanas Puodžiu- 

.kynasapie 29 metu amžiaus-su- 
Inūs Jurgio Pnodžiukyno,

Į bis/kio

Dilgl- 
Birszto-t

nuo

d a
nas likos sumusztas aplaik.xda- j buvo nevedes. Velionis keliavo 

Kova buvotjsz Priimu miestmas 3,104 balsus.
smarki po miestą, bet kas isz 
to kad Lietuviai labai iszsi- | 
skirstė ir nesusiorganizave.

— Kaip paprastai Maliano- 
jui ant svarbesnio urėdo mu- 
siszki negali Lietuviai iszrink- 
1i, nes tame yra visokios klin
tys. Iszrinkta tiktai Piusza •r
Urboną ant konsulmono Pir
mam Vorde o Boezkauskas li
kos sumusztas ant Mokslainiu 
Direktoriaus.
mysta dairg nereikia ka kalbėt, 7.39 valanda 1 . .. ..
ta visi gana aiszkiai supranta bažnyezioje-bus pamaldos

— Pone
424 E. Centre u Ii., buvo

Apie neisztiki-

ir jauezia. .
musu tautiecziams

kaip

HEATROLA
There is only ONE Heatrold — ESTATE builds it

Yra vienatinis tikras HEATROLA 
szilumos peczius su patetuotu HOT 
AIR INTESIFIRE. Tėmikite kad 
ant duriu rastųsi jo vardas ESTATE 
HEATROLA.
PREKE $169.50 ant iszmoke*czio

$154.50 už kesz
Paveikslas parodo viduri 
Heatrola pecziaus teip 
vadinama —Intensi-Fire 
Air Duct. Tas stebėtinas 
prietaisas dauginus szi
lumos priduoda be nau
dojimo dauginus migles.

K

deszini klubą, o iszejus kirksz- 
I nyj. X’iduriai ako nekliudinti. 
Žnmnys kalba taip, sako Vilkas 
piktumu negalėjo nieko veliofn 
inv(‘ikti, tai sako susigerino ii 
tada szovo ir da nenuszove, tai 
uždusino, ir tada iszmete isz 
vežimo. O A’ilkai sako kad ve
lionis szove du kart in virsziu 
o trecziu'kartu szove ir
1 (m neiszszove ir tik greitu lai
ku ptsigirdo mažas balsas szn- 
vio, ir velionis sukrito.

Eina tardymas, o kaltinamie
ji kalėjime. Szitas atsitikimas 
v irgi netoli Szilnvoto Klebisz- 
kio valseziui. (Lzia begije dvie
ju metu ir asztuoniu menesiu 
sziam valseziui atsitiko septy
nios žmogžudystes ir du užpuo
limai apipleszimo tikslui.

1925 mete Sausio menesio 28 
diena buvo atvyko in Szi la vo
lą pas kleboną 4 pleszikai isz 
Panemunes. Bet nepavyko, bu- 

i vo policijos nutverti, ir po isz- 
t ardymo Kauno Apygardos 
Teismas nusprendė visus po 3 
metus ir 6 mehesis sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

Ingavangio kaimo 1925 mete 
Kovo 29 diena Pranas Balcziu-V kynas buvo užpultas* per tris 
pesztukus. Inbegos in savo na
rna gyndamasis pamatęs pesz
tukus pas Įauga isz trijų viena 
Antana Senavaiti per langu

l^'

o isz jomnrko, 
j su savo draugu Antanu \’ilkn, 
įSimanienes Antano sūnum, 
i Abudu to paties kaimo Pakian- 
liszkio. Pirams Antanas Puo- 
džiu'kvnas su __ . ....

I buvo vienas kitam dideli prie- 
szai, ir minėti Antanai buvo 
jau susitai'ke, kaip žnionys kal
ba, ir toj mirties dienoj A. Vil
kas ir A. Puodžiukvnas abudu 
draugai

amt

A ntano

M. Juodeszkiene, 
giluk- 

minga moterį* nes laimėjo F’or- | u 
dini automobiliu kuri leido ant h 
losii kareivis Antanas Stauk.

Ateinant i 
ryte Szv. Jurgio 

1
A ežiu szirdingai duszia szventos atminties Ma- 
cziams ir brau- res Visockienes kuri mire mo-

Utarninfka

Antanu Vilku,

gioms tautietėms už juju pasi-j 
darbavimn del manes, nes tie
ji k a dirbo 
dirbo kiek galėdami.
aržiu ir tiems, kurie pasirodė

SUNBEAM j Vienas isz geriausiu ir naujausiukeliavo isz miesto I 
apie 6 ar 7 valanda vakare, jau 
buvo tematant. Žmonvs kalba 
taip, kad A. Vilko motina ir ki
tos dvi moterys važiavo nuo 
Prienų Vilku vežimu ir arkliais 
o Antanas Puodžiukynas, An
tanas Vilkas ir .Jurgis Szn- 
maudkas ėjo pešti pries kalnus 
nuo miesto lyg miszku. Daejus 
prie miszko kaip ten atsitiko 
kad Antana Puodžiu'kyna 
brauningo kulka pakirto.

ISZ

Kauno
savo 
broleliams. PARLOR

FURNACE $125
hiteriu del apszildi'mo juso 

•nt $115
namo
ui 

cash

tas atgalios. Gimines ir pažyr
ant pa-tami yra užpraszomi 

už Boezkauska,1 maldų 
Taipgi * 

I

prieszingi, nes gerai apie to- prohibicijos
Girardville, Pa. — Keliolika 

sznipu užklupo 
i czionaiskiną žinoti ateiteje. Dabar Lie- ant keliolika salimu 

tuviams nieko daugiau nepasi- padarydami krata konfiskavo Antanu
jau sako turbūt

4

KITOKĮ HITEREI IR PECZIAI NAUJI IR ANTRA 
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

lieka kaip laukti ant Maižie- daug gėrimo ir pininginiu ma- 
įtr> i ak ■ a £• 1«aa • *.« -a • • z-a ■ Z", ra ■ • aa 4- *« • z ■ ** 1 • V 1 1 W
politikiszkos nelaisvės. Da kar- pice House, Petra Aranaviczlu, 
ta sudedu szirdinga aeziu savo Kazimiera Levuli. Bena Bud- 

ir Adoma 
visi turėjo pastatyti

am u.S kuris juos Užvestu isz‘Hzinu. Kratas padare pas: Ve-

tautiecziams už suszelpima, vė
lindamas visiems didesnio gi
liuko ateitoje. Su pagarba —

F.W.S. Boezkauskas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. OLAIR, PA.

iMbalMunooJa ir laidoja miroaiua 
ant visokio kapiniu. Pagrabua paruo- 
esla nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius do) 
laidotuvių, vonelių, krikastyniu b 
Jkitioms pasfražinijimama.
, Ml Talafonas 1171-M

Da
Antanas Vilkas velioni vežo sa- nuszove. Pr. Balcziukyna Mari
vo vežime kraujuose paplukusi ampoles Apygardos teismas
apie pustreezio kilometro nuo |nubaudė 4 metus sun'kiuju dar

komi.

raiti, Kaz. Simons
Norbuta, 
kaucije lyg teismui.

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!
Kas prisiuns Viena Doleri aplaikys 

4 Puikus Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto,
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 

Puikei iszmarginti ir

Prie kožno

szepeczio.
iszpjauti.

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

•9

Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus įr drūtas 

kukninis peczius.'

$165 ant iszmokesczio
$150 už cash

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

bu kalėjimo.
1926 mete T pga vangi o kaime 

Velykų pirma diena vyrai susi
mėtė akmenais. Pataikė Jur
giui Marcziulynu akmeniu in 
kakta, kuris in ketvirta diena 
mirė. Skandalistai ’nubausti už 
skandalą vien po menesi, kiti 
du menesius apskriezio kalėji
mo, o už Marcziulyna nieko.

1926 Liepos menesi PagraL 
ž-io girrioj Eigulis Juozas Miln- 

Szitie szauckas nuszove Antaną Ml- 
kuezaucka. Mariampoles Apy
gardos teismas iszteisino Eign-

tos vietos per misz'ka lyg Prie- 
nalaukiu laukui, ir netoli lauko 
velioni paliko negyva ant kelio.

Ant. Vilkas ir Jurgis Szu- 
nufuckas sugryžo in Prienų po
licija, praneszdami kad Anta-

Podžiu kynas
pats savo. Policija patemiuus 
sziu dvieju kruvinas drapanas 
ir abudu areįiztavojo ir insodi- 
,no in įdėjimą ir da aresztuotu 
Antano Vilko motina ir isz Klo 
biszkio Czepulioniene.
heprisipažysta save'kaltais nu
žudyme Ant. Puodžiukyno.

Velioniui kulka inejus palo Ii Juozu Mihiszauska, Pats pa-

nas nom szo ves

f J V I

Niu ko tu szneki, j 
kap neverkite szitokiu geru | 
Ponu, kidk je padaro nuimi a. 
giszoft, at’ meina monas jam ir
ti Dievas padės. Žydus suszel- 
pe, bet apie savo mirusius tė
vus, gimines nepasirūpino, ir 
vargstanezius siįvo gimines ne-
suszelpo. tiktai Žydus szelpe.

Tik vienas Amerikonus, Juo
zas Meszkauskas, kai parvažia
vo in Lietuva isz Amerikos,

Duro - New Capello - Jasper
‘i. . ......JB

Yra teipgi geri kuknini peeziai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
2 7 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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