
y

I

d

4 ■
i

j

i

.j
J

I
I

l!

t

I

I

I. elih,

*
t-

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION fl.Qf 
Advertising Rates on Application,

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

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
jį jb. w ~w tr tt *-•*-*' —i — » — — »

A ip" i ipoM’Y

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 2 GRUODŽIO 1927 (FRIDAY, DECEMBER 2, 1927)fe

I

■

No. 96 HNT1HBD £T TH« MAHANOY O1TY* PA■fe Z iMTiHBO AT TBi MAHANOT O1TT, \
F=i Vroii-ornoi ab bboohd ulabb bau. mattbm./

4

w w - W. *«»«»«** W

‘‘SAULE ’
i ». '• , i ■■ X ,*r . '’i.

DU KART SANVAIT1NTS LAIKRASZT1S
IfiOOA KAS ILTARNINKĄ IB EElKXOaA, 

| —m ■ , ■

4 tfreMMserata Kasztnoja: Amerike ant viso mete ULML k 
* a

A

,1

littppje U Uetuvpje |4.00 >nt yUa

CfetakoB Ir Pinigui Visada tlusklU tik knt fetlil BftgoM 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PAMAHANOY AND A STS.,
iota

ji

I

3

i
t

i

t

ISZ AMERIKOS

m
100 m., 
ninku nuo 
maisto lOm. ir

AMERIKE ISZDUOS 
BILIJONĄ DOLERIU 

• PER KALĖDAS.
New York. — Amerikos gy

ventojai iszduos bilijoną dole
riu per Kalėdas ant dovanu ir 
miėlaszirdvStes del savo artv- 
mo. Tieji ka žino, sako kad bus 
iszduota 165 milijonai ant ju- 
biilerijos, 100 mil. ant eglaiczin, 
turkiu 120 m., ])aneziaku 130 

zoboveliu 300 m., nektaizu 
dovanoms del darbi- 

darbdaviu 250m., 
250 milijonus

aukoms del vargszu ir miela- 
szirdingu institutu.
TURI 106 METUS, UŽDIRBA 

$12 ANT SANVAITES.
Kansas Cit v, Mo. — Bobute 

Emma McMahon, ana diena ap- 
vaiksztinejo savo 106 metus gi
mimo diena. Taja diena apsa
kinėjo del susirinkusiu svecziu, 
kaip 1823 mete ja pavogė Indi- 
jonai isz Najorko, kuria pri- 
vertinejo iszteketi už Indijo- 
niszko vado ir kaip in septynis 
metus vėliau pasisekė jai pa
bėgti. Bet svarbiause, nors bo
bute turi 106 metus, bet uždir
ba ant sanraitės po
doleriu, iszduodama jienkis do
lerius ant pragyvenimo, o savo 
sunui James, kuris turi 70 me
tu, siunezia penkis dolerius, 
nes jam yra labai riekalingi ir 

“,]UO-

dvvleka

du dolerius czedina ant 
dos valandos.”

■ laūkInė * žit E

Adirondack 
bet

BUTU 
UŽSMAUGUS 

MEDŽIOTOJAS.
Amsterdam, N. Y. — Du nar

sus isz musu miesto medžioto
jai nuvažiavo in
kalnus briedžius szaudyt. 
juos nelaime patiko. Nueja in 
misz.ka, vienas atsistojo po 
medžiu, o kitas tolinus po kitu 
medžiu ir apsiraminę sau lan- 

pasi rodant briedžiu, 
laukinei katei būnant

atsistojo

k e bet 
medije 

bzoko ant galvos ir cine su na
gais draskyt ir prunkszt kaip 
gyvate. Medėjas persigando ne 
žinodamas kas su juom atsiti
ko ir ome szaukt pagelbės. Jo 

t riukszma 
skubinosi in pagelba del 
Brango. Atbėgės megi*no 
pleszt kate nuo g?
galėjo ba szaus in kate tai n vi
sžalis ir savo dranga kartu, o 
kate, kuo toliaus tuo labinus 
glosto medėjo burna. Tada siu 
mane ir eme naudot szautuvo 
storgalį del užmuszimo kates, 
bet kai]) tik kirs katei tai ne 
katei bet savo draugui in

Tas ir pervirto ant žemes 
ir kate.

savo 
nu- 

aivos, bot ne

gal-
va. 
kai]) kopūstas kartu 
Tada ome su kojom niindžiot 
ir spardyt kol užmusze kate. In 
ta laika ir jo tas draugas atsi
gaivinęs-pakilęs nuo žemes, 
abudu sprūdo isz miszko be 
liuko namo net ir savo szautu- 
vus ])aliko miszke isz baimes. 
Parvažiavo namo drebėdami 
abudu ir jau dabar sako kad 
kol gyvi busim tai daugiau me
džiot neisim. Abu vra Lenkai: 
A. Dylong graborius ir Julius 
Szypkowskis aptiekorius, jam 
kate buvo užsžokus ant galvos. 
Jaigu draugas nebūtu pribu
vęs greitai in pagelba, tai but 
kate ji užpjovus miszke.

FUTBOLE UŽMUSZE 18 
LOSZIKU.

Topeka, Kans. — Nuo kada 
prasidėjo sezonas f nt boles, tai 
Su v. Valstijose likos užmuszta 
ir įnirę nuo sužeidimu asztuo- 
niolika losziku. Laike loszi- 
mo tdjo indijoniszko žaidimo, 
sužeista apie du szimtai loszi-

iJcu. I

NESULAUKE
DŽIAUGSMO

LIETUVAITE
PARSIDUODA SAVE ISZ LIETUVOSA»

CZEDINO PINIGUS ANT 
APSIPACZIAVIMO 
KELIONES IN TĖVYNĖ.

IR

LIKOS UŽMUSZTAS.

su-
nuejo in

Shamokin, Pa. — James La
ttice, buvo sžiauezium, bet ma- 
ža'i uždirbdavo ir negalėjo 
czedint pinigu, todėl 
kasyklas dirbti diena, o vaka
rais lopino czeverykus. Larace 
turėjo Italijoj mylenia, pas ku- 

ana diena važiuoti, 
:ų)sipacziuot ir atsivežt in A- 
merika ir gyventi laimingai. 
Turėjo iszemes paszparta, isz- 
HipiPko laivakorte, žodžiu buvo 
pasirengęs ant keliones, bet li
kimas kitai]) surėdė jojo gyve
nimą.

Kidamas in dauba paskutine 
diena ]>riesz Dekavones diena, 
likos užmusztas per szmotu ak
mens kasyklose — kelione bu
vo in ana svietą. Likos palai
dotas su paveikslu savo myle
mos ir su drapanoms kurias 
ketino naudoti imdamas szliu- 
ba su savo mvlema. Tokis tai 
tikimas Amerikoniszko darbi
ninko. ,

ria ketino

diena

su

3,500 NELAIMINGU 
SZEIMYNU ANGLEKASIU.

Pittsbvridi. — United Mine
Oi avi s

pesezio kokiu budu suras pa-
urnjė tari nemažai ru-

TEKES UŽ VYRO KURIS 
UŽMOKĖS TĖVO 

SKOLAS $9,000.

PUIKUS PASIAUKAVIMAS 
DUKTERS.

Frackville, Pa. — Laikrasz- 
>w York American 

sekanti
'tyje
skaitome
'kuris pats iszsiaiszkiua:

Frackville, Pa. Nov. 24 - 27
Brangus Redaktoriau:

gromata
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prane'szima

i
lyg pabaigai ir duok man žinot 
ka aipie jaja mainai. Gal tau nu
rodys kvailu, bet man juoku nė
ra. Esmių 19 metu senumo, ka
talike, Lietuvaite, varginga 
darbininke fabrike, dirbdama 
idant suszeljiti mano tėvus. 
Alano tėvai randasi skoloje lyg 
ausu. Teras vra maineri's, dir- 
ba sunkiai, be't mažai uždirba 
idant iszmai-tyt ir apredyt szei- 

Yra skolingas už šluba, 
sztore — visiems. Bankui sko
lingas už tris menesius po $77 
kuriu negali užmokėt; jaigu 
neužmokes iii tris menesius 
skola tai parduos stirba. Ban
kui skolingas $7,000 o kitiems 
$2,000. Todėl geidžiu jusu pa
galbos, tai yra indekite apgar
sinimu in jusn laikraszti kad 
asz sutinku apsivesti su bile 
kokiu vvru kuris užmokės man 
$9,000 idant iszgelbęt mano te-

Pers kai t v k mano

I /i e t u vaite

nivna. t

slogia del 3,506 szeimynu strai- v,,s nuo iszm<4imo ant ulyczios.
angleka.siu. Strai- 

kompanieznosc 
st ū bose, 'be't da'bar sudas iszda- 

ka'd visi turi 
juju

le uojaneziu 
kieriai gyveno

paliepimo,ve 
kraustytis isz .piju ir visas 
szeimynas dabar pradės iszme- 
tinet isz st ubu. Lyg sziai die
nai unije rupimasi. ir maitina 
daugiau kaip 1 
straikieri u.

Gubernatorius Fisher sulai
kė kompanijos nuo iszmetimo 
straikieriu isz stu'bu, pakol ne
suras del juju tinkamu prie
glaudų.

Tarentum, Pa. — Keli szim
tai szeimvnu straikieriu Inland 
Coal Co., Indianoje ir Harmar- 
vil'le, turės apleisti savo gyve
nimus ant paliepimo sūdo, ku
rios neturės kur jiasidet, bet 
unije mano statyti del juju ba
rakus ant žiemos.

Nal runoje lilkos aresztavotas 
James Recd, kuris kerszino nu- 
szovimu szerifu kurie a'tejo isz- 
mest jojo szeimyna laukan.

O 
«) tu’kstancziu.s

MEKSIKONAI SUSZAUDE
147 KUNIGUS.

talikiszkos Draugu ves 
na i s,

su-

: New York. — Praėjusi meta 
Meksikonai suszaude 147 Ka- 
tiilikiszkus kunigus, kai]) apie 
tai kalba W. F. Alontavon ant 
susirinkimo Labdaringos Ka- 

czio-
Montavon kitados buvo 

Moksikoniszkos valdžios pro
kuratorium, todėl gerai žino isz 
dokumentu kiek kunigu 
szaude Aliksikos vaidže.

Kunigas Miguel Augustin 
Projjuraz, kuris ana diena li
kos suszaudytas su kitais drau
gais likos palaidotas, 
laidotuvių dalybavo 
tukstaneziu žmonių kurie szau- 
ke “Lai gyvuoja karikytojai!”

Ant jo 
apie ‘ 20

NAMAS SUGRIUVO
UŽGRIAUDAMAS IR 

SUŽEISDAMAS 20.
f

Chicago. — Dvidcszimts dar
bininku likos užgriauti per mu
la naujai statomo garadžiaus 
laike sžturmo 'kada perkūnas 
trenkė in ji. Isz sužeistųjų,, ty 
liolika mirszta nuo i

Es-miu vvriause isz asztuoniu 
valku ir noringai pasiaukausiu 
už tiek iszgelbeti tėvus 
prapulties. Del .Dievo 
mane. Duokite žinot, o asz pri- 
siunsiii 
Alano adresas vra toks: 
Alary Luzuske (Lazauckiute) 

.161 Line St.

Ka daugiau 
apie pasiszventima szios mer
gaites del labo savo levu. Ar 
jij'i gerai padare ar ne, tai iš
liekame tai Jei musu skaityto
ju ant apsvarstymo.

<>•
? n

nuo 
re Įbėki t

jum savo fotografije.
Miss

Frackville, Pa. 
galima sakytir>

♦o

KALĖDŲ PACZTAS 
EUROPON.

'Washington, I). C. — Paczto 
Departamentas ka tik iszlcido 
vėliausias žinos apie Kalėdų 
paczta isz New York’o iii sve
timas iszalis.

Pagel be t i
I

paczto virszinin
kama atsakyti visus klausv- 
mus apie isrtsiuntimo laiką 
szioje szalyje so'kantis suraszas 
yra pagamintais. Suprantama, 
kad daug gerinus yra nelaukti 
paskutines dienos.

4 <

isz 
kietus 
reikia

TAURAGĖS INVYKIU 
ATGARSIAI.

Alažeikiai. —Alažeikieczianis 
bene daugiausiai teko jiergy- 
vonti Tauragės invykiai. Apie 
50 asmenų, iiivairiu profesijų 
buvo suimta. /Ūkininkai kai
muose, ramiai dirbę savo dar
bu, ir tie buvopuimti ir apie 2- 
3 savaitės a regzto namuose isz
laikyti. Isz aresztuotuju: 
mo atstovas, N. Rudys, 
ežio valdybos bariai: P. Daniu-

Jokubjpiskus seimo at- 
AlunVs — inmoninin- 

. “Sziauliu

iiįyairiu profesijų
.c a i -

sei- 
apsk ri

s z i.s ir 
stovai, 
kas. B. PetraUskas.

redaktorius ir Lis-Naujienų” 
auskas — miesto valdybos sar- 

iszt remti visam karo sto-
Mokytojai B.

Ruzgas ir P. Matokonis buvo
iszlaikyti arešzto namuose 3 
savaites, ne ralius jokiu faktu 
kad jie butu )>(rasiženge, išleis
ti. ■

gas
viui in Varnių.

>

KAIMAI UŽGANĖDINTI 
VALDŽIOS POLITIKA.

b

į- Spalio manosio
buvo valscziaus ukL

v vriausv- • t
Pranoszimas pa- 

inspudžio ir

Sasnava. 
27 diena 
ninku susirinkimas. Atvykęs p. 
J. Unguraitis^padare praneszi- 
ma apie Ž. IJ, Runiu reikszmc 
ukiniiikijai ir Rumu l inkimi: 
tvarka. Susi t;i nik imas buvo la
bai skaitlingus. Ūkininkai pa
tenkinti daba'rtine 
bes politika,
darę labai gyro 
ūkininkai aiszkiai pasako, kad 
jiems partijų rietenos visai ne 
reikalingos, ūkiniirkams r.eika
linga vienybe. Ž.U; tarybų nau
da bus I aliai didele ir ūki lun
kus už nosies niekas nevedžios. 
Inkurtas vienvbes komitetas. 
Ne vieno ūkininko neatsirado, 
kurisu kininku vienvbes neno* • s
retu.

LINKSMAS GYVENIMAS.

Czedesai, Rokiszkio apskr.— 
Korespondento praneszimu, 
czia yra labai iszsiplatincs gir
tavimas. Svaigalai pardavinė
jam! neprisilaikant jokiu in- 
statymais nustatytų taisyklių: 
j u gali gauti kada ir kiek tik 
nori. TodeJ vietos girtuokliai 
ir pesztukai kiekviena szventa- 

girtauja, kelia 
Vakare

praneszmiu

dieni smarkiai 
triukszma ir peszasi.
pasigėrė užkabinėja niekuo no 
kaltus]) raeivius. Czia nėra po
licijos, todėl niekas triukszma- 
dariu n esu d raudžiu.

NAKTIBALDOS NEDUODA 
IR KITIEMS RAMUMO.

Vilnius. — Spalio menesio isz 
17 in 18 diena apie 2 valanda 
nakti policija atsilankė sziu at
menu butuose: direktorius Al. 
Szi.ksznio, gimnazijos mokyto
jas Vytauto Didžiojo gimnazi
jos kunigo daktaro V. Za- 
janezkausko, redaktorių K. Are- 
leekio ir mokytojo Vytauto 
Kairukszezio. Užklaust i polici
ninkai, kokiu reikalu atcjO, at- 

apsigryže

W. D. BOCZKOWNKI, Pr«». A Bf 
r. W. tOCZXOWtXI,

■I il^A.... '-.1111 —fe Uiti- 1. “I II II...Į fi !■ ! . III- — - ------------------ - ■ ■

Isz Visu Szaliu
BAISI SKERDYNE
KINISZKI PASIKELELIAI 
ISZSKERDE 800 ŽMONIŲ 

KANKINDAMI JUOS 
BAISIAI.

Ilong Kong, Kinai.

fe 39 METAS
3

ISZŽUDE VISA
SZEIMYNA

KETURI ŪKININKAI ISZ- 
ŽUDE VISA SZEIMYNA 
JESZKODAMI DOLERIU.

Kaime J Ustinov’ 
žiidinsta

sake pati krinti ir 
iszejo.

DOLERIAI ISZ LAISZKU.
Taurage. — Tauragės .paszto 

i asla i gos 
laiszku
.Jonas U’rapulionis buvo 
riamas iszvoges isz laiszku do-

vogime

registratorius 
skyriaus valdininkas 

inta-

lerius. Sulaikytas jis 
prisipažino ir parode, kad nuo 
Rugpiuczio 20 dienai iki Spa
lio 3 dienai viso atidaręs 16 
laiszku, kuriuose rudes 6 dole
rius. Ųž tuos pinigus jis pasi- 
puoszes, nusipirkęs pusbaczius 
ir kalioszus. Trapulionis sulai- 
k v tas.

LIETUVOS KONSU
LATAS PA JESZKO
Szie asmenys, gyvena Ame

rikoje, yra jeszkomi:
Anužis, Jotui, isz 

miestelio, Kretingos aps. 
veno kadaise Czikagoje.

Domauskjs, Juozas. Atyyko 
Amerikon isz Latvijos ir apsi
gyveno Czikagoje.

Grunskis, Arincas ir Mykolas. 
Paeina isz Mariampoles aps.

Dautartas, Petras isz Runi- 
sziszkiu vals
Priesz kara gyveno AI orris, III.

Kasputis, Jonas isz Szaukc- 
nu miesto, Szauliu aps.

Lipskis, Klemensas. Atvyko 
isz Rygos. Gyveno Czikagoje.

Laimas, Antanas. Gyveno 
kadaise West Virginia valst.

Kon<track is, Vladas. Gyveno 
kadaise Czikagoje.

Lisauskas, Rapolas. Atsilie
pė jo. žmona.

Pilinauskas
Kelines miesto.

Pinkausks, Jonas. Paeina isz 
Szimakicziu vals., Raseinių ap. 

gyveno KenoMia.

j asmenvs I

S uodo
gy-J

•i Kauno aps.

Adolfas

Ona. 1Gvveno

isz Pa-
Vilkaviszkio aps.

— Palie
gėliai isz Heifmtg ir Lukfung, 
apsakinėja apie baisybes ko
kios ten atsibuvo per raudoną
ja iiasi'kehdiu armije. Pabėgė
liai sako bu'k daugiau kaip asz- 
tnoni szimtai žmonių likos isz- 
skerst'i vienam miestelyje.

Rymo kataliku vyskupas isz 
Hong Kong apsakinėja, kad 
pasikeleliai nn’kirsdavo galvas 
savo aukoms ir rodydavo ne- 
sziodami isz miesto in miestą. 
A ienam tūlam ]>rofesoriui nu
pjovė uosi, ausis perdūrė per 
kurias pervere virve ir vedė po 
ulycz’ias po tam sukaliojo ant 
szinoteTm.

\risas turtas žmonių likos‘už
griebtas, kremai apipleszti, o 
nekurtas grinezias sudegino. 
Vaidže iszvare isz Kantono 
straikierius, kuriuos maPtino ir 
tieji pradėjo užklupta ant ap
linkiniu miesteliu. Sz/cszesde- 
szimts namu sudeginta.

apsakinėja,

grinezias 
isz

NORĖJO ATGAIVINTI 
MIRUSI ŽMOGŲ.

Potsdamas, Vokietije. — Per 
tris dienas gu*lejolavonas Lud- 
viko Ro,<Ję be Įialai’ulojimo, nes 
jojo likusi szeimyna su keliais 
t i kejimiszkais kvailiais, ‘kal
bėjo ant jojo maldas, dare vi
sokius burtus ir užžadėjimus 
su vilczia, kad ji atgaivins. Pa- 
licije ant galo insimaisze in tai 
ir paliepė lavona tuojaus pa
laidoti. ’

METEORAS SUDEGINO 
VISA KAIMA.

Czarkovas, Ukrajinfl. — Ant 
kaimokaimo Stavropolians perioke 
didi'lis meteoras, kuris truko 
ant tuksi an ežio szmotu nuo ku
riu s u doge visas kaimas. Ap- 
l'inkiniai kaimai matydami ne
paprasta regini ir deganti kai
mu, pradėjo muszt in varpus 
manydami kad jau prisiartino 
pabaiga svieto.

Lodžius.
atsibuvo baisi žiulmsta isz 
priežasties Amerikoniszku do
leriu. Fredri'ka's G lama, 60 me
tu parenginejo Veselka savo 
dukteriai Alortai. O kad buvo 
tui'tingiausiti u'kininkn toje ap
linkinėje, prižadėjo dukteriai 
tukstaOti Amerikoniszku dole
riu jiasogo. Apie tai žino pa
sklydo po visa aplinkine ir tas 
pristume žiidintojus prie to 
baisaus darbo.

Nakties la?ke insigavo 
Glumo grinezia, nužudė ji ;>ir- 

in kita

žadintojus prie

m

minusia, >po tam ineja 
kombareli kuriame gulėjo try 
mot eres: Marijona, 

sudaužė visoms
Morta ir 

Viktorije, sudaužė visoms gal
vas su kirviu. Visi kambariai 
likos iszkrau.Mtyti, kas davė su
prasti, kad žirdirftojai jesžkojo 
pinigu.

Palicije pradėjo daryt sliect- 
va su ])ageH>a sznnies kuris su
sekė žndintojus lyg 
bu. Buvo tai 'keturi kaimynai 
niržudvtu ir visi likos areszta
voti.

j UJU sln-

25,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGES.

a u Prince, Haiti. — 
taurinėj llait’i dalyj siautė
I ’ori

4?4

nepaprastai smarkioj viešulo>, 
taip kad per dvideszinit 'ketu
rias valandas lidtans pripylė 
devyniolika coliu. Del to apie 
500 ketvirtainiu myliu plotas 
tapo vandens užlietas ir apie 
ketvirti milijono žmonių liko 
be pastoges. Kiek žinia, keli 
žmones prigėrė.

žinia

SOVIATAI SUSZAUDE 
19 VENGRU.

Mos'kva. — Penkiolika Veng
ru, 'kurie sznipavo Rosijoj, li
kos suimti ir suszaudvti. Dau
gelis likos aresztavoti už plat i- 

tarp gyventoju visokias 
propogandas.
iimia

G00 ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANUOSE.
Al geri ja. —(Iran,

SURADO GRIUVĖSIUS 
SENOVISZKO MIESTO.

Viaziiiki, Bosiję. — Jeszko- 
tojai .senoviszku iižlieku aplin
kinėje Vladimir gubernijoj, 
surado dideli senoviszka mies
tą, kuris 
szimt motyje.

Vladimir

kadpiano Kad suvirsznm 
szimtai žmonių žuvo

Vaidže 
szeszi 

pa sk u t i - 
nriani tvane kokis atsibuvo kė
lės sanvaites adga*l. Bledes «ip- 
skaito ant dvideszimts milijo
nu doleriu. Padėjimas yra bai
sus, o nors vanduo kai']) kur 
nupuola (ai kitose vietose kyla 
o ])rick tam 'tankiai ir lija, to
dėl sunku nesoti pagialba be
namiams ir i ‘ ’ 
nuo tvano. Tik su pagialba pr 

duot i
nes geleŽ'keliai

Priesz kara 
Wis.

Staniuniene, 
kadaise Czikagoje.

Skakunas, Antanas 
ežeriu vals.,
Praszomas atsiliepti del jo bro- 
Mykolo Skakuno palaikų.

Sklenikas, Juozas isz 
barko vals., Raseinių ap.s. Gy
venas Czi kagoje.
Savadskis, Antanas, Bogislo- 

vas ir Petras isz Kauno mies
to. Gyveno Czikagoje.

Vasiliauskiene,
praszoma atsiliepti ar prisiųsti 
adresu.

Valcziuka,s Juozas isz Kel
ines valscziaus, Raseinių aps. 
Gyveno kadaise Barclay, III.

Vitkauskas, Feliksas. Gyve
nas Czikagoje.

Vegele, Jonas isz

g vvavo d vi Ii k t am 
Miestas randasi 

po žeme prie Kliasma upes. Ži
aunai vra tosios nuomones kad 
taji miestą turėjo sunaikinti 
Totoriai, kadaąiirma karta už
klupo ant Rusijos tame szimt- 
metyje.

SURADO AUKSA 
FILIPINUOSE.

Manila. — Aplinkinėje Ba
nio, toje ])aczioje provincijoj 

surado turtingas gyslas au'kso. 
Lyg sziam laikui jau atidaryta 
szeszios kasyklos.

Bagulo randasi szimta myTiu 
nuo Manilos ant salos Luzon, 
viena isz didžiausiu kokia ran
dasi Filipinuose.
PASIUTĖLIS PASKANDINO 

SAVO SZEIMYNA.
Lu'b'lin. — Kaime Sukavola, 

Ignotas Plus'kava, 21 metu, in- 
me'te in szulini savo seserį 7 
motu Natalija, broli Aleksa 5 
melt u ir pats inszoko in vande
ni. Vi'sus lavonus i'szimtn 'in 
treezia diena. Ignotas gauda
vo sumiszima proto lai'kais ir 
laja diena būdamas tokiam pa-

DIDELIS GAISRAS.
Szunskai, Mariamjjolos aps. 

— Sziu metu Spalio 21 diena 
10 valanda vakare Szunsku vis. 
Paikisxkiu kaime, pas pavyz
dinga ūkininką Jurgi Penczila 
kilo didelis gaisras, kokio Ma
ria mpoles apylinkėj niekuomet 
nėra buvo. Sudege dveji tvar
tai, szantai, daržine ir kluonas.

Jur-

— NegalimaParcel Post 
anksto praneszti kada pa- 

prįstatyt i 
imti domėn

muito forma 1 isz k u mus.
Sekantis

I ai 8z knis

galima

> f

nes 
invalidus

namiams n u kent ėjusioms 
o- 

pagialba 
už-

planu galima 
žmoniems, 
lieti ir kolei.

Mostaganerne nukentėta dau
giausia,
du szimtai žmonių tarp kuriu 
radosi 80 Euro])iecziu.

Magdalena
l’ieczia

pacZto korteles ir
siuaszas

1 

lailkraszezitis.
Isz New York iii Lietuva J

Lenkije ir Latvije siunskite ne- 
veliaus kaip 10 diena Decem- 
berio, nes jaigu siimsite vėliau 
tai in laika neaplaikys.

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo Svio- 
tineje karėjo nuo G Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post. t.D.30

♦

OlStUJUh|C0- Į 
sužeidimu. I

KANTICZKOS arba gieamin knyga, 
paprastai* kietais apdarais. Preke f 1, 

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

tai, szantai, daržine ir kluonas. 
Isz gyvuliu sudege 15 'karvių, 
daugiau kaip 30 aviu ir me
džiokles szuo., Isz inventoriaus 
sudege: du bukovnikai dobi
lams kulti, iuvr'vimv imiiwaiki, 

kuliamoji “elvorto 
Be to sudege visas paszaras, 
sziaudai, durpes ir taip toliau. 
Nuotoliu padaryta virsz 10,000 
litu vertes.

Panašai nelaime gali isztiktl 
ūkininką kiekviena valanda*, 
todėl patartina apsidrausti no 
tik trobesiai, bet gyvuliai ir vi
sas inventorius.

Iakseline maszina 
maszina.
paszaras

5) Debeikių 
vals., Utenos aps. Gyveno ka
daise DeKalb, Illinois.

Beržinskas,
Szimkaicziu vals., Raseinių 
aps. Gyveno kadaise Wauke
gan, 111.

Au'kszcziau iszvardyti asme
nys yrap raszomi atsiliepti, ir 
kiekvienas kas ka nors apie

Viktoras 
vals.,

isz

O

nes lenais žuvo apie

Paskutines Žinutes.
11 Louisville, Ky.

500 žmonių insilauže in kalėji
mą isztrauke nigeri Leonard 
Wood, aplaistė

— Apie

n i geri 
gazolinu ir su

degino ant laužo už nužudymą 
kdsyklu bosą llershel Deaton.

DAUG SNIEGO.
Kaunas. — Taotuvoje vieto
mis tiek sniego prikrito, 1__

sustojo traukinėliai ant dvejų 
siauro gelžeklio linijtt.

i s

kad
tl

juos žinotu, yra praszonii .su
teikti žinių. Bet kokia žinia
bus (brangiai invertinama.

Lietuvos Konsulatas, Room 
1232, 608 S. Dearborn St., Chi
cago, Illinois.
ii . ♦ ' i ■ '1

dejimd papilde baisu darbu.

U Calcutta, Indi jo. — Kole- 
ra užsmaugė Bengale 
3,000 žmonių in laika vienos 
sanvaites. Kolera baisiai plati
nasi ir kai]) duodasi girdėt, tai 
puse gyventoju serga taja bal-

1 gia liga.

apie į' I

d



ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I
Lithuanian Legation, 

1622 18-th Street, N. Wn 
Washington, D. C.

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

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

___ I___________________

ežiui!” paszauke kunigas.
Susirinkia zinom’s paantrino 

žodžius: “lai huną garbe 
Vieszpacziui!” Ir sergantis 
pats iszejo isz bažnyczios isz- 
gydintas.

Lyg sziam laikui gglyhe ste-

i 4 lai buna
Ir

buklu turėjo tiktai Zydiszki 
pranaszai ir katalikiszka baž- 
nvrzia. Atsitikimas Now Yor
ke parodo, kad ir baptistu d va

ga lybe darymo

<

I

II

*

Ji

BAULK *

Kas Girdėt
I I

(’hi cage

siszkieji turi 
stebuklu.

Užburtas Karžygis

likos aresztavotas 
kokis tai Alfredas Herbert, ku
ris v ra 
tos.”

“karalium daug-'pntys- 
Palicije sako, buk tasai 

žmogus turi nemažiau kaip 
tlvideszhnts pelikes paezes su 
kurioms apsipaeziavo ir daug 
tokiu, su kurioms gyveno ant 
žodžio. Tasai pauksztelis 

4 4privatiszku detektyvu ir 
gu tiesu.”

yųa
sar-

Vienas isz musu '.skaitytoju 
klausė: ar mokyti vyrai priva
lo paeziuotis su mokytom mo
terimi, ar privalo būti užgana- 
dinti su gera gaspadine Ne
laime tame, kad Liet uviszkas 
Amerikoniszkas
turi taip pat jeszkoti su žvakia 
inteligente

inteligentas

ti virti valgi, kaip<
moteres, nemokan-

> ir nemok v- e
tos gaspadines.

Musu sziaitdieni nes fiaper- 
kos ne nori ne inteligentnnmo 
ne mokytis virti valgio, tiktai 
lakstyti naktimi bambiliais po 
visas pabulkes ir turėti gerus 
laikus o ne rūpintis kokiu bu
do pasilikti gerom gaspadine- 
lems.

Najorkinis milijonierius Wil
liam Ziegler ana diena pabai
gė statyti Virginijoj tikra pa
loviu dvi savo arkliu, kuris 
kasztavo keliolika szimtu tuks- 
taneziu.

Tvartas turi naujausius 
renginius ir intaisymus, 
szvietima. sziluma, fanus ir t.t.

Tuk>tancziai vargszu Anie- 
rupinasi isz kur gauti 

anglių ant žiemos ir kaip už
mokės randa už skiepą kuria
me gyvena.

Daug isz t uju,
Opic 
arkliu,

r pa- 
ap-

rike.

skait vdami 
milijonierių 

sau pamisima : “ Kodėl 
Dievas mane nesutvėrė milijo
nieriaus arkliu.*’’

gv venima
pamisima:

New Yorke pastojo garsingu 
Daktaras Jan Roach Straton, 
baptistu kmiigužis Kalvarijos 

T’asai d va s isz ka
sis per galybe maldos ir uždėji
mą ranku ant ligoniu, gydo 
kiirczins, nebylius, aklus ir su
pa raly žavo t u s. Ana sanvaite 
susirinko jojo bažnycziojc apie 

ligoniu.

bažnycziojc.

penkesdcszimt > ligoniu. Dr. 
Straton iszgydc suparalyžava
ta žmogų kuris sirgo nuo ilgo 
laiko. Kada sergantis stojo 
priesz kunigu, tasai in ji tarė:

Pakelk rankas in virszu.” 
Žmogelis pakele rankas in vir

bai būna garbe Vieszpa-

4 4

HZU. s 4

Del ko vyrai pameta namus? 
(’liicaginis bjuras “ 

Social Service Bureau
(’liieago 

paduo
da tuziną priežaseziu del ko 

savo namus, 
Loji drangu- 

ve sako, kad in viena meta su
taikė 50 Inkstanczins poru ir 
tiek prikalbino vyru idant sn- 
gryžtu pas savo szeimynas.

Pana Irena inderriedam, di- 
rektorka tojo bjuro, paduoda 
sekanezias priežastis del ku
riu vyrai pamota savo paezes. 
Sztai tos priežastys:

Del kitu moterių 41 
tas, piniginiai

vyra i apleidžia 
paežius ir vaikus. r | *1

i

žuvninkysta 8, /,

Tolimuose rvtu 
bungose iszsimnudžius saule 
misiszypsojo ir drąsi leidosi pa 
šaulio sveikint. Bet tuoj pikta
sis žiemys prislėgė jos szypso- 
Hn, tuoj tirszti, juodi debesys 
pridengė jos jauku veidą, 
pert rauke malonius 
plnosztus.,:

Pasiuto audra.
Tik sznikszte, kauke, dūko... 

Pageltusiu medžiu sznkns 
hlaszke, lapelius draskė. O il
gos miesto gatves tylėjo, 
lindusios kente I
ma.

(latves lindėjo.
Isz mažos bakuži 

puolė jaunuolis.
Paabejojo. j

Bet urnai pradėjo žengt ilga,
Nors drąsiai 

bet begaline audra, 
smarkus szianrys žingsni pri
laikė.

Kovosi jaunuolis su vėjais ir 
ženge, ženge.

Jis nors iszblvszkes,

rn vaudenvno 
iszsimnudžius valdovas,

nar-

szeimvnisz- 
« i

procen- 
ergeliai 12, ap

gaudinėjimas moterių 10, lie- 
dol uoszves 

nuobodumas savo moterių 6, už
daug vaiku (>, iszlaidi motere 
4, meile del kilu 3. netinkamo 
valgio 2, a'psileidimas moterių 
1, neszvarunm 2.

Daugiausia kyla
ki nesupratimai tarp poros ka
da moteres pradeda czystyt na- 

arba “house cleaning”, 
nes daugiau vyru apleidžia na
mus laike vasaros ne kaip žie
mos laike.

daigu
cziuotiisi ir .susitaikintu po bar
niui, o ne pyszkintu vienas ki
tam per žandus, tai gyvenimas 
tarp poru bintu daug 
mesrnis ir vyrai nepamestu 
v o paezes.

mus house

vasaros

poros

cleaning

daugiau I >11-

sutinka-
sa-

MRS. HOLLAND SAKO 
KAD GERAS.

“Jusu Dr.
ir kiti Dr.

Mrs. Geo. Holland, 216 First Ave , 
W. Catasauqua, Pa. raszo: 
Whites Lun-ge Hea-la
Whites gyduoles daug gero padara
del manos, mano vyro ir vaiku jog 
nežinau kaip jums padekavoti. Gy
duole Lun-ge Hea-la yra stebėtina 
gyduole nuo kosulio. Jeigu kas nori 
dažinoti koki geri yra Dr.
gyduoles gali pas mane tiesiog

First National Laboratories 
Distributors, Lehighton, Pa.

Whites 
pa

styti.

M

medžiu

nejaukia gatve, 
ženge,

spinduliu

n ii-
a ūdros puoli-

•s staiga isz-

bet jo 
akyse pasiryžimas dega, aplink 
ji (ik audra dūko, tik vejai 
staugė...

Stnbtelejo, susimastė...
Mostelėjo ranka ir galingai

(ik

ženge in didžiulius valdovo ro
mus.

* ♦ ♦

Prasivere didžiules valdovo 
rumu durys, ir jaunas iszejo.

Ka jis ten tarėsi, ka kalbėjo,
— niekas nežinojo.

Visa žinojo tik jis, rumu val
dovas szviesus vieszpats, ir sie

ko 
jauno nubudus veido 

nusmukęs žinsgnis 
kad jaunuolio

<r r*

lyden vede.
Užsivėrė pakrypusios bakū

žes durys.
Ir jaunuoli, didi karžygi vėl 

bakūže
/

Ir vėl niekas jaunuolio nema
tė, vėl niekas jo ilgus metus no 
iszkviėtt*, 
pasirodyt nedryso...

sulinkus,

savo glebiu surukus 
priglaudę...

vėl niekur jaunas

pakry-
joj esąs ka l’Žygis j kuliacija ir normale jėga. Johnaon’s

prie-

"i

dangaus

viai raiže...
Pabūgo puikusis 

nusiminė.
Ir liepė szankti vyrus 

siuosius, balnoti žirgus ristuo
sius ir kovon, kas. gyvas ginklą 
nesza, liepe stoti, rumu ginti.

Padange vis labiau Mzyito, 
patranku balsai urtejo, 
szas žiaurusis artėjo*..

O valdovu viflfdidpsne baime 
siautė...

Vos tik saule* rytu vandeny
ne iszsi maudžius 
skliaustau užkopė, valdovo ro
mus, tarsi juodas debesis, be
gale prieszu supo, Valdovas ty
liai lyg dvasi^hekaiitrus rū
muos vaikszeziojo, jaunus kar
žygius kovai 
1 v 
isz užu szilo, snszvilpo karsztn 
kova virė, narsiu karžygiu 
rankose ginklai kaito. Sviro di
džiule eile valdovo karžygiu, ir 
puikiesiems 
dis smūgis.

Valdovas apkvaiszo...
Snmiszo... ir... ’nuvargintas 

juodos minties, puolę kieton 
žemen...

Szvist (‘Įėjo 
bnrvs •'
suszvilpe eiklieji kardai.

liai lyg dvasirt^nekantrus
* «

ragino. Sugaude, 
pragaro didybe, patranko?.

rūmams grese di-

I >iiol(‘

drąsi u 
isz užpakalio

Drąsuoliai 
toli Ivdejo, 

smagiu durklu 
» ir tol ne

i prieszu debesi

Grvžo

<

Vėl ir vėl 
pus bakūže, 
liko pasauliui užburtąją pasu
ka.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

U 1U1 CTum JMl. 1
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Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitua rezultatus, del to, 
kad gyli uolos persisunkia tiesiog per 
oda In apimtas vietas —yskausmas 
iszeina, diegliai apleidžia, jėgos su- 
gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
patvaria pagalba, irgi, del to, kad gy

zerijos, skundamu sirenų? Jus galite

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ 

——J.'-
Ar Jus keneziate del raiszuino mi

zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalba naudojant Į

- ‘ I
Johnson’s! Red Cross Kidney Plaster.
Jis szildo, szvelnina ir sustiprina slip-į 
na nugara, maloniai masažuoja kū
no audini su kiekvienu kūno judesiu, .

KREIPK1TE3 PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniazkot Ligos.

1

Silpni, Serganti Vyrui ir Moleras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apaieaugokite pavojaus.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
doszimts ininutu. Telefonai 872.

Szkotinskas.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

I

I

Lie<UT>sxk*s Graborlus 

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motetams. Priei
namos prekes.

Ii16 IV. Kprure St..
MAiiANUT cnr. r a. 

:io« m a lik e r s r..
TAMAUVA, P A.”

6 6 6
yra t?' receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uimuiza mikrobus. —- Aptiekoaa

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!

gra-

Dėlto kad mes turime ka nors ste
bėtino. Stebėtinas grajijantis laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai,
iial apdirbtas Ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 

visokius muzikaliszkus ins
trumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tarn pa- 
nasziu. Jums tereik tik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio Ir jis gra- 
jlns gražias dainas Ir meHodijas, 
kurios pallnKsmlns Jus Ir jusu drau
gus. Jis grajlna 15 minutu su vienu 
užvedimu Ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas meHodijas, 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos 
patįs. Tai dideles

i

už muzikallszkus 
pavyzdin:

mechanizmu, 
persimaino

I

voliukal 
vertes laikrodis, 

nes szale laikrodžio 
muzika. Toki laikrodi reiketu 

kiekvienam name.
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.60. Kiekvienas kuris 
laztlrps szl apgarslnlma ir prisius 
mums užsakymą gaus szl laikrodi nž

reti
Toki

turi da Ir 
tu- 

Ir jus to 
negalite

$8.45. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są alszkial, i n dek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvožsz

• A Lr «• 1 AM Ob Si Mta.nlt.a $D Ium nA lo 4 o t L tjums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz kalno už la taikrodi 
tam pasiusime VfISAI DVKAI gražia deimantine Špilka Ir paauksuota re- 

Neprnleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

■ 1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, IU.
■

t -’-n , ii/.

I

teželi.

1

O

uos; kurios juos supę...
Bet jaunuolio akys dau 

pasekt*, 
iszraiszka, 
visam pritarė,
valdovas priimt nesutiko, ji už 
drąsą žengt jo runmosna prie 
jaunos valdovo dukreles isz- 
ke'ike, jam tik viena iszeiti — 
gatve parode?,.

Kad in jauno siela juoda die
na inspudo...

Žengt* jaunuolis nedrąsus, 
nulindęs, prislėgtas juodu min- 
cziu apsukui (ik audros, tik ve
jai staugė.

Gryžo jaunuolis nulindęs il
gąją gatve ir sunkiai kovėsi 
sielos geliuose...

Nebeme dabon jaunuolis nei 
audru, nei veju piktųjų veiki
mo. Vienas vienintelis su sa
vim kalbėjo, kaž ka nepapras
to mintijo... Priėjo sulinkusia 
bakūže, isz kurios taip uesena'i 
buvo iszejes,
idiotiszkai suklego ir, 
už galvos vidun niro.

« *

miteliu 
prieszui, 

su
skambo durklai, sprogo grana
tos, ir prieszas, sumisze, czirsz- 
kanezin smūgiu lydimas isz ko
vos lauko spruko, 
toli priesza vijo, 
aikliu kardu,
danu* prieszu iszdejf 
gryžo, kol vi 
iszteriojo...

drąsuoliui iszdidns. 
Prie puikiu valdovo rūmu su
stojo. Visus puikusis valdovas 
rnmosnn kvietė, visiems didžia 
puota runge...

Visi karžygiai nuo žirgu sė
do, rumuosna (‘jo, tik vienas isz 
ju, vienas narsiausiu, smarkiai 
gynės minus, didingai draugus 
kovon ragines balne sėdėjo, 
nuo ristojo žirgo nesedo, 
man nėjo...

Tik vienas isz ju, vįenas nar
siausiu žirgu suko, ilga gatve, 
nykia, tylumos persipildžiusia 
gatve jojo, vienas g

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vicc-Pres.

J. F;. FERGUSON, Kas.

balne
ru-

iliai durno-
♦

nusiszypsojo, 
griebės

a

ba- 
tarsi 

jaunuoli savo

U žs i d a re pe r k ry pus i os 
kužes durys ir amžinai, 
juodas karstas, »
glebiu bakūže priėmė...

Ir dienos loke, ir metai slin
ko, o tųs durys, kuriosdurys ana> 
kart užsivėrė — niekad ne pra
viro, niekad jaunuolis neiszejo: 
ar tai but vasaros žavinti die
na viliojus, rudens audros siu
te; ar žiemos vakaras szvitejes, 
pavasario ryte paukszeziai 
giesmėmis vilioję...

Niekas, jau niekas jaunuolio 
neinate; niekad ir niekur jau
nas iszeit neiszdrvso.

Tik d'ienopiis liūdnai bakū
že niūksojo, tik naktimis pasa
kų vieszpatija liko...

Tuo tarpu valdovo skaisezio- 
jo rumu padange szvit ėjo, t ai 
gyvenimas pilnu šuoliu reisz- 
kesi: valdovu žymus miesto ir 
szalies vyrai lanke, ir gražios 
dainos; karžygiai jaunieji su
kinėjosi, ir augo slapti tarėjai.

Visi sukosi apie valdovą ir Jo 
skaisezia lyg saule 
Valdovas puikusis tik 
sais tarėsi, visus iszdidžiai pri
iminėjo, vis puikus, vis links
mas gėrėjos, savo tamsius, ant 

nusvirusius, plaukus

dukterį.
su vi-

peeziu 
glosto...

Bet Visa neilgai tebuvo. Ap
siniaukė žydrusis dangus. Su
dundo tolimuos pietuos Jyg 
griaustinis patranku szuviai,
tamsioji padange ugnimi žaidė,• * a _ M * • « .paniurusi dangų ugningi liežu-

f * I ’•* >■ I ■

* : * ’
i

' - < ... N • j
Ilgai jojo, ilgai duipojo... Su

stojo jaunuolis, karžygis drą
susis prie sulimkiisios baknžes, 
nuo žirgo nusėdo, vidun ėjo. 
Ristąjį žirgą senas senelis ark-

v i d u 11

(lytinu pasekmingai katnra, užkimimą
S ' j.... i? . i_____duotos veikia nuolatos, kol plastens j 

Mėgink Red Įlaikomus prie kūno. ] 
Cross kidney Plaster szianakt ir in- 
ritilcHnk, kaip greit jin poazalina silp
nu strėnų mizerija.
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LIETUVISZKA
AGENTŪRA

in Lietuva, 
kitas dalis

Parduoda Szipkortcs 
Lenkija, Rusija ir 
svieto. Parvežti gimines ir darbi
ninkus (ant fartnu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klaupti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public) 

769 S. Second Street
Philadelphia, Pa.

>

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
•I

(szbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrubus paruo
šia nuo papraseziausiu ihi prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
Icitiams pasIvažinčjimAma.

Hoil T«l«fonaB 1878-M

Parsamdo automobiliui del 
veseliu. kriksztynin h

* I

-i..- mi ""ii-"iii —n* i‘«*i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas dvi jusu 

negu 1 O-tas Procentas, be jokiu
n
<) -t

pi gigus yra gerinus
—ft v.saugumo.

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

. ra tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

persitikrinsite ir matysite

|
I

I
il
ll

i
ti
|
i

dusuli, galvos užima, pilvo; kopeno, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Ularninka, Sereda, 
Kctvcrga ir Petnyczia.

Ofitos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
CAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

1
I F

EKSKURCIJA 
in New Y orka

NEDELIOJ 4 DECEMBERIO 

$4.00^u^c^ai,as r/Itietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 

j valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.
FOOTBALL— Red Grange Yankees 

su N. Y. Giants, Polo Grounds 
New Yorke, 4 Deceinbei;io.

Hailroad 
<H3v»XU>«14 <niacM

i.
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t

Dcl

Rcuniatišku gėlimu, neu
ralgijos, paprasto persi- 

skamlžių 
išsinarini-
skaudžių 
* * » •

r9

t

\ 
tFt

iii

šaldymo, 
raumenų, 
mų ar issisukumų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIWIUIRI
Vai*U< rr*iftruoUk» 

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

inųsn Inkaro vaisba- 
žcnklio.
po 35c ir 70c.
F. AD.RICHTERACO. 

B,Try A S®. Sth StK 
Brooklyn, N. Y.

Vaistinėse

r

it

i

IJ

Ii Į

I
GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
8 —..... ........... .. ............ .11

. a

Geriausias būdas gyditis su žolėms), 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome tavai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplnl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysO 
užima, bemieges, szirdioe drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
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 rnink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus liotuvisrkus 
kolonijas. Adresą vokite hziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

i
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“Ball-Band” kojinius

d

460 Water Street
1 1 1 « .

Mishawaka, Indiana
’ I '

“Namas, kuris Moka Milijonus del RuMes”

■ w 1

<

iii

v***;;
.•

&

<gĄDg>

RauDona 
e Bole j.

KurisPrižadėjimas
Niekuomet Nesulaužytas

Perki prizadėjiimi pirkdamas “Ball-Band” ( Raudona 
Boję) guminius ir vilnonius kojoms reikmėmis — pri- 
žadčjiiiiiį daugiams dienų nešiojimo.

Suvirs dešimts milionų vyrų, moterių ir vaikų šiųdieji 
turi kokios nors ru$ięs “Ball-Band” kojinių reikmenų

Tas parodo kad negali klysti perkant guminius 
čebatns, darbui kurpes, attikus, kaliošus ar vilnonincs 
pančiakas su.Raudona Bole sau ir šeimynai.

Drūti, liuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drūtumas yra geras taupymas.
Gauk “Ball-Band” kojinius reikmėmis pas tavo 

krautuvninka. ;
F f

Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co.

Spencerport. N. ▼

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

I

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-

-

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarius.

Preke tiktai $1.50 * iy1'
W. D. BOOZKAUSKASCO-

I

MAHANOY CITY, PA.

!-
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APSIVEDĖ SU DIEDUKU SAVO DRAUGES
I

PIRKIMAS AITVARO
TIKRAS ATSITIKIMAS

V

) vienas skaitydamas szita pute vos syk spinstanezia, pil- 
sutrauks pecziais, na durnu nuo kaminėlio ir los 

s lemputes prirukuso, 
net tuoj k vapa žmogui už-

A
pasakaite
ne vienas atsiras ir toksai, ku- paczioi
ris pasakys kad tai juokai, ar-įjos
bu kitas vela nusijuokęs kab’ima. O visur ne szvarn, viskas i 
h“S,......................... ‘

na.
yru tikras atsitikimas, kuri ga-

tai tikras iszmislas ir ga- j ne paredko, nuo šienu tinkavo- 
Vienok pasakau, kad tai ne nusziupejus, jialubos ir ker- 

vortinkleis

lai tikras iszmislas ir ga- 
ir* i i__  1 i • I

I• ežios
Ii prisvieczyt no vienas da esąs pakampiai pilni
gyvas to atsitikimo liudytojas. į iszmetytu skarmalu, o oras te- 

• * ♦
Kur taip dejos, tegul pasilie

ka

apt rauktos, 
szaszlavu ir

nai troszkns ir ne sveikas.
Vaikai vienus po kitam 

mano žinioj, bet pasakau ‘ judo-subudo o iszvytle 
kad tai atsitiko vienam kaimo- Į pradėjo garsiai szaukt: 
Ii susidedaneziam 
kos gaspadoriu.

Baudževiniuose laikuose bu
vo tai sodžius vidutinio turtin
gumo. Sunkus tai buvo laikai, 
sunki tai buvo gadino! Dirvom 
valsczioniu baudžiauninku, pa
silikdavo apdirbtos bile kaip, 
užtat ir vaisiai ne visada užde
rėdavo, 
bedu

isz kelioli-

su- 
szviesa 
“ma

v •
»

<1M.■• r. -W^

y
I

M
i

Martinas L. Wheeler, 7(» melu

KM

34

M

m

< 1H3

ki gyvi kaimynėli, kas gi tave 
ežia taip anksti pas

gi naujo pas jus
mus at-

kviete? kas 
girdėti ?

— Al kaimynėli! kada pas j isz džiaugsmo 
mus gero iszgirsi!' Bėdos, 
gai ir
nau ka daryti. (K
paskutinius du kariukus jevu 

, ežia namie ne 
m* uždaro, malku ne

asz 
in girria, liet neprietelius vai
tas ana nedelia kaip atome kir
vi, tai ir lyg
gražino. Norėjau pas jumi pu
si vigadil i, bet matau kad ir jus 

girria lai-gi ir

su Motiejum pasierzyt.
— vXra o ka, o gal ir teisy

be žmonys sznekucziuoje!
Motiejui net akys praszvit

bevei kvar-
ir gana! Jau pats neiszma- Paulukiene tie

■ v . • « •* . « I • <■ • •

atome in skola
druskos,
pagulaiezio! Kongialisi ir

L o 
kad Vaitiekus 

nusigina. — Matyt kad 
įsa speje! — 

ale da vėl už
-pa-

/!•

f

Ant svieto didele atmaina

a
’i

H

Vakar Žydas j misljjo sau — 
klausi*:

— Na o ka, ar teisybe Vai
tiekau ?

Del ko gi gerai man vis
kas pasiveda, nėra ka man 
priesz tave slėptis — atsake 
Vaitiekus — ale lai ilga szne
ka; kita kart apipasakosiu tau 
apie viską visa tieAa, ba dabar
ties turiu skubintis iii girria. 
Tiktai luomlaik sziuksztu nie
kam o niekam apie tai nepasa
koki.

szini dienai neša

tfirria

o

nėra ' k a

f
Ant tokios atmainos jau gana, 

Visi kėlėsi in puikybe, 
In didele kvailybe, 

Juo toliau, 
'Tai niekiau, 

Gerkime visi, juk pinigu yra, 
A me rike bėdos nėra.

Viskas didinasi, 
O labiausia girtuoklyste 

|)latinasi, 
'Tiktai garbe Dievui mažinusi 

Priesz keldla metu, kada in 
bužu vožias ėjo, 

Kožnas Altoriuos knygas 
turėjo, 

Dievo Įirasze, karsztai meldėsi 
Ir bažnyezioje kilai]) elgėsi.
Sziadien gi, brangus Dieve, 

Kožnas mažyte knygele griebė, 
Kad ne rankose nematyt, 
0 ir tai ne nori skaityt, 

Da už keliu meteliu, 
Noreikos jokiu knygeliu, 

Bakam skaityt, 
Vehik in sza'lis pasidairyt.
Kada kunigas liepe bažny

ezioje giedoti,
Tai vaikine ne nori ne vienas 

iszsižioti, 
O turi gerkles geras, 

Lietuvis kožnas, 
Didžiausia stiklą apžioja, 
Kaip gerdamas iszsižioja.
O volei, argi tieinsjponains 

Lietuvisžkai giedoti, 
Argi gražu iszsižioti!

Kad butu Lietuviszka 
sermėga,

Tai giedoti ne butu geda, 
Tai rots Lietuvos vaikai, 
Nekurie yra bedieviai ir 

niekszai.
Dirstelėkite in Vokiecziu 

bažnyczia,
Visi gieda Vokiszkai aibeeze, 
O deszimts kart yra szviesesni, 

Ir doresni.
Szitai]) moterėlės ir vyrai 

Tai jau negerai, 
Dievui garbe susimažins, 
Ir kuom Lidtuvei bus, pats 

nežinos, 
Neklausote Dievo ne knygų
Neturėsite laimes, ne gero 

nuo vaiku.
Tas ne žūva, kas su Dievu 

gyvena, 
Apie tai bus gana.

• • •

Apie Pittsburga ana diena, 
Apėmė svaigulis bobele viena, 
Per naktį ant žemes varavo, 

Bet nieko neiszgavo.
Oi butu gavus, kad butu 

palaukus,
Butu ne szventuju uepri- 

siszaukus.
Ant giliuko gulėdama

* ' ! iszsipagiriojo,
In kur kitur nuvežliojo.

♦ ♦ •

Isz Montkarmu bobelių nieks, 
Daug isz ju klpszui teks, 

Jaigu munszaine gert 
nepalliaus, 

Tai didelio vargo sulauks. 
Nevažiuokite girtos karolių, 
Tai]) kaip dvi isz Kulpmonto 

namo važiavo,
'Tai nuo girtavimo svaiguli 

gavo, 
Viena skvernus koto apsiveme, 

Kaip lapt ožius eme.
Karuka net prismardino, 
Kunduktoris baksa 

atrabantino,
Ir parade kad in baksa ožius 

varytu, 
Pasažieriu nebjaurintu.

rengetesi in
jum kir\is reikalingas lai jau 
apie tai nėr no l<a užmini. O 
pas jus kas gero Vailiekeli ?

O ka, nieko! kas tiesa 
gerai.

Motiejui ant to atsakymo 
lyg pėdos pasimaisze ir negale-

— I‘Jt ka ežia apie tai szne- 
keti, buk spakginas Vaiteiku
li! Slaptybe — lai slaptybe: 
Ale ar žinote ka, jaign jau taip 
yra, kaip sznekale, ar ne galė
tumėte kaimynėli man* nors 
viena la aitvaru perleisti?

Va i tiekus tai iszgirdes, vela

X
aeziu Dievui viskas 

ant to

i

farmeris apsi-
20 melu. Mag- 

nuobodumo neži-

1,4 ua.

t urtingas 
paeziavo ana diena su pana Magdalena Glenn 
dalomi tarnavo ant netolimos failuos ir 
nojo 
užjirasze Magdalena atlankyti, na ir susipažino su 
in kėlės sanvaites po tam apsivedė. Dabar 
anūkėlius senesnius

ma valgyt!”
— Ar ne tylėsi! jus szesz- 

kai! — suriko Motiejiene;
akiu da nepraplesze o jau szatt- 
kia valgyt! O ka asz jum atki- 
szn ? namioje duonos ne rieku
tes, uždaro ne spirgo. Jsztruko 
sprandu tasai jus tėvas, tai ir 
negirdėt jo. Springsta kur kar- 
ezenmj sustojas, kad tiktai ar
kliu kas,ne nuvažiuotu! O ne
laime mano, nelaime!

M ot iejiene 
ant savo

vvro ir veik kas valanda rami- 
no sau szinli dažydama 
bonkutes ant lango stovinezios 
isz kurios po visa st ubą pasi
leido smarve degtines.

Sztai durvs su trenksmu at- *
sidaro ir i neina
užkimęs, »
szusiais, Motiejus, matyt gerai 
užsit raukės.

Na, — na, szunblauzdys 
Žvdas!
jam parodysiu gerus žmonis 
prigaudinėt! kaip praliejo 
sai prakeikt i n is rokuoti 
ir prirokavo net .3 gorezius ii 
pusantros alves. Kas tai! ar tai 

girtuoklis ar 
jaleeziau iszgerti •

No vienas prislėgtas 
palikes savo gimtines 

grinezia, eidavo jeszkoti uždar- 
svetiinu žmonių. Ne 

vi>ur \ ienok taip blogai eitla-1 murmėjo>plovodama
bio taip

savo

Ilga valanda da

jo ka daryti. Nesenei susira^zinejo su W heeler anūke, kuri jo niekai]) daprast i kaip tai ga-
dieduku ir

Magdalena turi
u z save.

t

sias žmogus.
ana nedelia ant painokslo Į žiūrėdavo

o jau kad pra-

Ka ? Ju'k ana ir prabasz-

vosl.
Szitas-gi sodžius, 

noriu jum apipasakoti,

m i ilgesni u.
pri 

siejimą,
ne

isz

burnodamas, 
plaukais pasisziau-

gclba — 
k los.

rudais ant se- 
palengvydamas

apie kuri 
buvo 

priskaitytu prie vieno isz lai- 
Valszezionys jame 

sz.lekcziausia turėjo ap-
atįdirbdavo baudžia

va sau spakainiai ir per tai su 
dvaro ponu gyveno sutikime o 
jai kartais patikdavo kokia ne 
laime, tai dvaro ponas ju ne 
užmirszdavo ir visados reikale 
su akvata priduodavo jam pa

ar tai g
ar tai

baudžiava, ar tai suteikdamas 
koki gyvuli, arba ant pagalos 
ir suszelpdamas skatiku ko
kiam dideliam reikale.

Tas viskas, apie ka noriu api
pasakok atsitiko jiradžioj žie
mos. Laukai ka tiktai da snie
gu jiasiliko užkloti, nors rogių 
kelias da ne buvo suvažinėtas, 
vienok jau ne vienas tartum 
lik tuom džiaugdamasis szliau- 
že keleis in rogutes insitupes.

Viena szventos dienos vaka 
ra, kada jau saule buvo ant lai
dos. kaime pasidarė didele mai- 
szatis, tai]> kai]) ir visada prie 
blimlo eidavosi. Kožnas ajisii- 
krus gaspadorius landžiojo po 
savo trobeles — po tvartus, po 
daržyne, po klojima, — apžiū
rėdamas ar viskas paredke, ai 
visi galvijai jiririszti, durys ar 
visur uždarinėtos, idant kar
tais vilkas arba szlcktas žmo
gus nakties laike inpuoles 
padarytu iszkados, ba 
priežodis kalba:

ne
kaip 

Kiek ne da- 
žitiresi akimi, tiek pridursi ki-

iszkados,
4 »

szeniumi.
Jau ir sutemo. Grincziose >n- 

Gaspadines su-
Kur-no

rnžios dai

1 1

neles
susirinkusiu ant va

il Mo- 
tvka. Xe

les

pasiskolinti 
prie vakarie-

Asz ji pamokinsiu! as? 
gerus

.li
tai

asz jam koksai 
ka, kad tiek g 
Tiesa, jog kada-nekada ir t rė
pi josi iszsigert kokia puskva- 
tierke ant bargo per jomarka. 
kartais ir kaimynu pasitaiky
davo suėjus pamylėti, 
vis isz kur tiek galėjo susirink
ti. Ne persenei Judoszius atsi
ėmė ant rokundos teliczaile, 
dabar du kaltuku jevu ir szne
ka, kad da asz jam esąs kaltas 
apie pora 
deliau, 
Apskųsiu netikėli už 
nejima ir pasodinsiu in kalini, 
o

ale tai

sin i r-timpų. Palauk 
jau-gi tu tik negausi!

apgavl-

pat lipdysiu!
_ T ’

valkijoze!
rupdyk-gi tu tupdyk, 

— atsiliepė Motie
jiene — Pakolei tu ji patupdy
si, tai jau jisai tau ir paskutini 
skatiką iszvilios! Ir kur-gi lyg 

Tau 
nerupi! Prisipylęs ger

kle o apie paezia, vaikus ir už- 
mirszai! Ar parvežei tu be- 
smengalvi druskos ar parvežei 
uždaro? ka ? O kuom asz varg
diene rytoj vai'kus 
siu!

sziam laikui tu tupejei, 
niekas

Ar

valgy d i n-

Ko tau? uždaro!? () ar 
seniai nupirkau svareli lauki
nes ? Juk rodos du ne dvieju ne
dedu nėra! 
kas tai,

žibo žiburiai, 
kosi apie vakariene, 
kur davėsi girdot i 

arba klykimas jaunu
merginu 
karnszku. Tiktai apie Imt 
tiejaus Plunksniaiis 
matytie tonais vakarines kaip 
kitur apžiūros, ne gražiai ples- 
kenezios ant kamynelio uglie

st ūboj tamsu ir tyku —
kartais, kada nekada nuo tvar- 

balsa baubenczln 
alkanu galviju, o ant kiemo lo
jimą szunelio, vienatinio namu 
sargo.

O kur-gi gaspadorei ? Motie
jiene uždarius grinezios duris 
ir palikus mieganti kūdiki nu
ėjo pas kaimyną 
sau jute druskos
nes, o Motiejus kaip išvažiavo 
isz ryto in miesteli su poru 
kariuku jevu ant pardavimo, 
tai jo ir lyg sziam laikui neina- 
lyt-

Szitai sugryžta Motiejiene, o 
susikūrus ugnele pradėjo skus
ti bulves del vakarienes.

Jaigu ir tu skaitytojau eitu
mei paskui ja in grinczilite, tai jas. 
pdmatytumei:
šia, stuboj ant lentinaites lein- .tauzyti ?

kur pade jei ? k a ? 
ar tai asz tai^ koksai 

vargonmistra ar sekretorius, 
kad tai]) riebiai tureczia \algi- 
ti? O kad jos but nežinotu tos 
bobos! žmogus niekada spa- 
ka i nasties neturi, niekada j u ne 
prisotini! O isz kur asz tau vis
ką imsiu? Juk ir taip jau nuo 
Vait’mkaus pasiskolinau de- 
szimti auksinu o ir Szmuilai 
taip-gi kaltas.

— O už ka-gi? Už arielka ? 
Už ta prakeik tine! O kad tas 
kol gyvas, kad isz peklos neisz- 
lystu, 'kas ta prakeikta gole 
iszmislijo!

— Ei, ka 
tauziji,
Juk pati gali žinot, kaip jisai 
isz peklos gali iszlysti,kad pat
sai ja iszmislijo.
, — Kas?

— Kas? juk ne kas dau
ginus, kai]) velnias arba a it va-

o ir

'kas ta prakeikta

tu ten per daug 
rodos kad užsigerus!

prieszyne tam-1

t

I

Ii būti, kad tas, kuris su aitva
rais gyvena o
Dievui dekavotu. Ale pamisli- 
jo sau,
l ik priesz svietą, priesz žmonis 
už tai po valandai prakalbėjo:

— Matau ta viską, matau 
kaip .jum viskas kaip isz pieno 
plauke, ne taip kaiip man, nors 
tai... ne palaikykit man už pik- 

žmonys vis szneka.... — 
ežia Motiejus pradėjo kasyl 
pakauszi ir nutilo.

Ka-gi ? tai ka-gi tie žmo
nis szneka ? — Užklausi* Vai
tiekus. — Man rodos kad nie
kam krividos jokios ne pada
riau, o isz (o viso ka turiu tai 
nieks man ant. sumeinos negu
li. Kožna daikteli esu savo lov
iui prakaitu sukrapines.

— E, tai ne ta...

už ge radę j i.stos,i

kad tai ta viską daro sau nusiszypsojo. Papuolė jam 
tuom tarpu ant misles, kad pe

le ianlo 
pa m išlijo

Viską patsai ap- 
— ežia papeikdavo, 

tonais pagirdavo ir ne labai ant 
laikvdamasis • H
svet i mos l'an- 

” Per ji 
paredko, 

laike. Kar- 
', ja kal

tais kokios szventos dienos va
šu kaimynais pasiszno'ku-

■ cziuoti tonais

r»
J

lis
tai]> pasakojo,
basztis isz ambonijos tai]) sako ko susitikėdavo 

to priežodžio:tai jau turi but tikra tiesa...
— T 

pinigu lasai aitvaras, — tari 
Motiejiene,— ba kiek tai už ta

4 l

Uur but daug jisai turi kos žarijoms žarstyti.

re i tose dienose 
apiparszavo, 
kad per tai bus gerinus 
Motiejum pasierzyt — 
ke jau nesijuokdamas:

— Jaigu jau taip prispirti- 
ir galeezia

viena 
sau, 

ir su 
ir atsa-

viui oje, 
savo

viskas savo 
j visur apiureta 

gole jisai surenka! Juk kam lai'czemos nelankydavo 
tas viskas tenka,

— A-ha! — s
gali tikėt jog' daug tui

jmgu ne jam . 
uszuko Molie- kare

ta...
pradėjo

jus — užeidavo. Czier-© 
pinigu, nes kas liktai su juom kute kai]) kada juk nugerdavo, 

gerai bet lai prie sunkaus darbo. Už 
[tai nobaženstvos
dienomis niekad neapleisdavo. 
Dėlto gi \’aitiekui ir neszleklai 
sekeši gyventi. T
arklius ir galvijus, svirne 
du porpilnai o ir skatiko apsz- 
cziai surinkto. Vaitiekuvienv 

apsukri moteriszke. No 
t i Vail iekuviene už pieną isz- [viena ne mokėdavo lai]) apžiu
rę 
kokio dvarezaus, o pinigus

gyvena vis tam 
einasi, kaip isz pieno plauko.

Ar žinai ka, Molio? X”(' 
karta asz pramislijau del 

Niekas

viskas
I szvent omis

viena
ko mums tokia beda?
mum nesiseka, o tam \ aitiekip 
kaip slinkio slen'ka viskas; ar
klini jo geri, kaip sulipyti; gal
vijai laip-gi o

Turėjo gražius
1 gro

-kirk lai iii ir pa-taip-gi

•nka! Triobos iszstnlylos kai]) ' roti pienykszti kai]) ji, —už tai 
, lai 

girdėjau kad pagoniniais gor-
laid turgaus visados jos 
' tas ar Smetona būdavo t ui 

ežiais seiki. Ne bereikalo žmo- nesne už kitu. Vidui taip-gi pa- 
nys kalba jog jisai turis ailva- žinsi josios apsukrunia,

czysta,

svies-
gan-

ra. Jng ir ne kas (langiaus kaip 
aitvaras

E, ar tai g
ko tu apie tai girdejei ?...

— Xuo ko g

visur
Si alui, suolaiszvuru.

sada czvstai nuszilt-jam ta viską sunesze. zoslanai vi
pd but ? — Nuo moti ir numazgoti, patalas gra

I V .

. ziom
u!i rd ėja u nuo to

paklodailem namu darbo 
užtiestas, šlubojo sienos ir pa-

Ana, ir‘kurna Kaulinkime apie į lubes iszklastytos, grindys isz- 
ji mat girdėjo ' įimtos lyg vienai dulkei,tai nupasakojo o 

nuo kerdžiaus.
tai tas žino g 
szneka. Mat ji

o vor-
Kerdžius! jau tinkliu tai kartais kur inpjovu 

Ūma gerai, kad la [ne krauju užslabdyti nerastum 
sai ne karta ma

tes ji lekenti in Vaitiekaus tro
bas.' 
kamuolis durnu su ilgu 
smaigas ugnies snapu veik kas 
diena ore tiese ir tiese o prilė
kęs Vaitiekaus trobas ir i 
leidžia tonais — Ar tai ne 
but tiesa?

...Hm, hm, —sumurmėjo Mo
tiejus, — asz kai]) ‘kada sau ir 
apsimislydavau apie tai. Juk 
už tiesa isz kur-gi viską ir pa
ima tas Vaitiekus? Lauko men
kai, ne ka (langiaus turi už mus 
— pas mus beda 
užpakali u žeme 
visko pilna.

— A kad taij) 
iszlolo prie 
mei ?
gal jisai ir tau nors viena per
leistu — mažu tik ir mums sek
tųsi gerinus. Žmonys szneka, 
ka‘d Vaitiekus turi ju ne viena 
ale kelis...

— A-ha! ale ar tiktai uores 
atleist ? — atsake Motiejus, — 
juk tai didelis szyksztuolis!

— Pirkt ne pirkt o paderet 
Juk matai kad ta beda

jau mum ir pakauszi pragrau
žė ir jau rodos nėra — atsako 
moteriszke.

Ir tai'p ta kalba trankosi lyg 
pusiaunakt.

Ant g

I

vale !

kibą kur ten pasiūgėsi*. 
Ta rvta Vaitiekiene

Sako kad tai kaip (liktas cziaus atsikeli* kaip visada kel- 
da v
ria t raukt medžiu, 
reikėjo greieziau parii'pint pus- 
ryczins. Betrusiant jei apie 

. per

anksz-

kaip 'U ka vyras rengėsi 'm. gir
ti ž tai jai

ant ju 
juk kai]> mane gyva matai nie
kas nieko ne sako! 'Tildai szne
ka kad... Ir vela Motiejus nuti
lo, kai]) tartum jam drąsos pri
truko isz^asakoti tai, ko buvo 
idėjas.

m..: i.. ..i... i \ 1 t...

nors 
nori!
jau man laikas 
ežia u t. '

Na kad ju tai]) kanecz- 
nori žinoti,

Tai turbūt Motiejus ka 
žino, tiktai iszreikszti nc- 

Sakyk-gi greieziaus, ot

n
bus ir pusry-

nai nori, tai ko-ne 
atleist viena isz tu mažiuku, ba 
dabar lai turiu asz ju keletą 
mažiuku, 
pasisznekesime kada kita kar
ta sueje, nes 
gyvai skubintis in girria 
žinoti.

Na, ar tiktai ne užmirszi 
kaimynėli ?

— Ale kur-gi, juk jau žodi 
kad daviau tai ir dalaikysiu ir 
neužmirsziu — o žinai ir pats 
kad asz ne koksai ten melagis.

Ant tu žodžiu ir pasibaigė 
szneka. Du kaimynai atsisvei
kinę atsiskyrė. Vaitiekus nuėjo 
pusryi'ziauti o Motiejus taip-gi 
pasiskubino namon, idant grei
eziaus papasakot apie ta

tai turiu
ale tai vis apie tai

dabar turiu kaip 
va-

r 11

*

IĮ

i

papasakot 
džiaugsmu ir savo paežiai. Bet 

ryždamas neiszkente neužkli- 
des ir pas Szmuila ant pus- 
kvatierkos.

Nuo tos valandos praslinko 
keletas nedeliu kad musu kai
mynai ne karta nesimatė. Vai- 

ir isz galvos iszdulkejo 
su Mo-

O‘

&

nai pi’isihipircH ir
tai pasakysiu... nor ir asz tuom 
m* intikiu bet žmonis szneka — 
tarė Motiejus pasznibždoms 
kad jus Vaitiekui turite aitva
rą, nevat no viena ale kelis, ku
rie jums visko, visokiu gerybių 
prigabena.

Aka, tai taip apie mano 
žmonys szneka ? — tarė nusi
juokęs ir nusidyvijas 
kus,

tiekai
anoji juokinga szneka 
liejam, ba ar tai galima tokius 
niekniekius ilgai užlaikyti sau 
ant pomietes ?

Bet ar iszdulkejo ir Motiejui 
isz galvos, —■ tai apie tai tuo 
pamatysime.

— įToliaus bus:—

)

I

I

Va i tie
kimam parėjo ant mįsles

Bet rosiant 
;ali puodą, sztai ]iaszniakszt 

duris ir Mot iejus.
'Tegul bus 

Jėzus ('bristus!
— Ant 

Amen!
—■ Sveikos

misi-
• (r

t)

keli*.

r m

i

pa °'barbintas

amžių

gvvos

amžinųjų

kainiin-

DOLERIO VERTE 1890 METUOSE.
i* ' i! » n I ? 1 « # Hi , ' i!

h
tik cukraus preke beveik vie
noda per Tuos visus metus, nio
kojome 6.9 centus u'ž svaru 18- 
90in. 6.1 centus 1900 m., 6 cen
tus 1910m., ir 6.9 centus už šva
ra 1926m. Tik 1919 ir 1920 me
tais preke dvigubota. Tais lai
kais turėjome taupyti cukru.

Maisto suvartojimas sudaro 
kita labai interesinga paveiks
lu. Randame, kad paprasta A- 
morikos szeimynu suvalgo per 
metus 64 svarus jdutienos, 144 
svarus kitos mėsos, 
tas szviežio ir 77 svarus 
kūtėse” 
to, 61 tuzinu kiausziniu, 531 
švara duonos; 704 svarus bul
vių, 66 svarus cibuliu, 147 sva
rus cukraus, 40 svaru kavos, 9 
svarus arbatos, 36 svarus ry
žiu, 22 svarus pupu, 11 tuzinu 
bananiu, 7 tuzinus apelsinu ir 
1.1.F. I a 1 .S.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Brookites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakid galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiusklte 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

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

♦l* ’ ’■ 1

Darbo Statistikų Biuras isz- 
leiilo sutrauka prekių nuo 1890 

statistikos parodo 
fvvenimo iszlaidu.

svarbiausiu maisto 
produktu padaro beveik, tiesia 
linija nuo 1890 mdtu iki 1900m. 
Bot prekes povaliai 'kilo per se- 
kancziiis 15 metu, kylimas ypa
tingai žynius 1910 metais. 1915 
metais linija tiesiog kilo augsz- 
'tyn, dasiekiaut augszcziausia 
laipsni 1920m. Sek miežiai s 
dviejais metais pud'lc iki 1917 
melu linijos, bet vOl kilo augsz- 
lyn’kad nors nepasieke ta 1920 
m. augszta laipsni.

Skamba kaipo pasaka skai
tyti kiek doleris nupirko 1890 
miduose. Su vienu doleriu savo 

alejo
9

Tos
o*

Prekes

met u. 
k vi ima

vargas nors Aeziu Dievui da laiko- 
režy'k, o lenais mes po
f r>

net veziom
jo prisiszneketu-

— kalba Motiejiene — o

alo sutarė taip, jog 
Motiejus ryt anksti ne ka tru
kęs, eis ir deres nuo Vaitiekaus 
nors koki atliekanti jo aitva
ru.

Ka tu czln vėl pradejei jninikszczius

# e #

Vos tiktai pradėjo auszti, o 
jau isztolo girdėt buvo balsas 
A'aitiekaus vaikszcziojanczio 
apie trobas ir rundijanti szi*i- 

. , s. Vaitiekus tai in 
visa kainui buvo gaspadoriau-

/l!

i

Sėskite pas mus. 
jus kaimynėli

senovei tuom t arpu !
— O kas-gi

puolis kok

tiekiene lankei

ežia

A

pas mus 
taip anksti atvadino, gal prie- 

ai patiko?
<!zia reikia žinoti, kad Val

ūno vyro pa-
slaptomis Motiejams kaip ka 
primaezydavo: tai pieno lasza 
suteikdavo, tai kruopu ar mil
tu del vaikucziu atsiųsdavo, o 
vis tai neva.pažiezku... ale kaip 

“pažiczku dovanitai sako: 
niu.”

Kt niekas naujo neatsi
tiko, turiu tiktai maža reikalė
li pas jus vyra — atsake Motie
jus. — Ar jisai namieje ?

— Namieje. Rengėsi žmo
gus in girria. Jaign didelis rei
kalas l>utu, tai paszaukezia.

— Nėr ka jum turbaeitis 
kaiminkele, juk rasų ji ir asz 
pats tai pasakos iszejo per du
ris. y
Vaitiekus taisosi roges, o pri- 

ėjas art in Motiejus, pagarbino 
Poną Dievą.

<w3iiimnw Ant amžių!
Vaitiekus mesdamas kirvi ant. 
žemes kurinom lęa tik buvo

„ * 1 A J» ■

V - *r *

dyse'li in roges inkales.

I

l

atsake

—Svei

t

szeimininkekrc|)szy,
nupirk'li 8,1 svarus jautienos 
arba 9.3 svarus kiaulienos, ar
ba 7.4 svarus visztos, arba 14.7 
kvortų pieno, aiiba 3.9 svarus 
sviesto. Paprasta prdko jautie
nos, del kurios 1926m. mes už
mokėjome 35.6 centus už švara, 
toms dienoms ’buvo 12.5 centu

1 r.-' . 11 i'.r ' j

už švara. Lasziniai, sziadien 
jjarduoti už 50 centu, tada gau
ta už 12.5 centu už švara, kum
pis už 15.2
centai už kvorta, sviestas 25.5 
centai už švara, taukai 9.3 už 
švara,

<r

centu, pienas 6.8

szvieži kiausziniai 20
centid už tuziną, miltai cen
tai už syara, bulves 1.6 už šva
ra, ir 1.1. Galime sakyti, kad

L y . __ i.. i /* .J? y  

ir 1.1. Galime sa’kyti, kad

'f
j^įl
ML'

I

337 kvor- 
u ble- 

pieno, 66 svarus svies-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SŽKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
iiiHUf veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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— Juozas t Lapinskas likos 
nuvežtas in ^ottsvilles ’kalėji
mą už apiplėš įima Vlado Miza-

— Gruodis—December.
— Oras daug atszalo.
— Salveisziu Armijos siun- 421 F. Lloyd nik, paimda- 

linis Chas. B. Mullin likos pa
skirtas ant szio distrikto rink

masn no jo auksini v.iegoreli ir 
60 doleriu iszl mgdumas po tam 

ti aukas o niekas kitas neturi | isz miesto, bet* ji ‘surado ir už
dare kalėjimo.tojo ingaliojimo kaip tiktai jis. J 

Suszelpkite Salveiszius auko- [ 
mis, nes jie tukstanezius varg- < 
szu privalgydina per Dekavo- 
nes Diena, Kalėdas 
szeimynoms paszelpa.

ir duodu

W. Centre ulyczios,

■f Po operacijai Szv. Juozą- i 
po ligonbuteje Filadelfijoj, mi- j 
re Marijona, 33 metu, mylema. 
pati Pijuszo .Juodeszkaus, 70(h 

diena Ii
Gruodžio. Velione ginu* Meiz- i 
ville, paliko dideliam nuliūdi
me savo vyra, tris vaikus. 
FJeonora, Teofile ir sunu Fran- 
ciszku. kaipo motina, viena se
seria ir tris brolius. Laidotu- ! 
ves atsibus Panedelije su baž
nytinėms apeigoms S
po'bažnyezioj(‘ isz namu 
deszku 510 W. Spruce ulyczios 
po dirokcije graboriaus 'l'ras- 
kaiieko. Velione prigulėjo prie 
keliu bažnytiniu drauguviu, 
buvo malszans budo motore, 
gera motina ir pati savo vyrui

. Juozą- 
Juo-

naujo F'ordo. 
visai via kito- 

už senaji ir

M :i ha nujaus gyventojai 
turės proga dažinoti apie nauja 
Fordo automobiliu Petnyezioj 
pas Graham Garage & Supply 
(’o., pardavėjai 
Naujas Fordas

. kis automobilius 
persiduos už pigia preke. Ne 
užmirszkite jog rytoj galenite 
apžiūrėti nauja Forda sztore 
prie 238 \V. (’entre nli. Visi už- 
praszomi atsilankyt i.

4 Reading 
. lines >

►

NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 4 Decemberio
Rpwlalls t rein as Snhstos naktį.

Isz Iszcis
Shamokin .............................. 1:30
Mt. Cnrmol................................ 1:30
Ashland ...................................  2:21
Girardville..............................
Slicnai doah .........................
Mahanoy City (Preke $3.25) 
Tamaqua (Preke $3.25) ..
Pribus in Philadelphia .... G:00 
GRIŽTANT—Apleis Philadelphia 
7 :30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50

2:28
2:00
2:19
3:16

DUBELTAVA5 
TIKIETAS

Ant Rcadingo Geležinkelio

JOS. P. MILAUSKAS
Uetuviazkaa 3kvaj«ria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daiktus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 

• a* a a • « - - «visokius legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.
<■ -----------------------

/

»
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Pottsville, Pa . — Ana diena 
musu gerai živ omas biznieris 
p. Petras Graži s su savo drau
gais iszvažiavc» medžioti, na ir 
sugryžo su d$ ugybe zuikiu ir 
keliais briedž ais kuriuos uu- 
szove Bliu* ? lountains. Pona> 
Gražys isz b o jo džiaugsmo ir 
gilukio iszk( le puikia vakarie
ne del pažA’stnnin ir draugu 
kurie turėjo* karaliszka puota 
ir visi likos prisotinti užgana- 
dinaneziai. Keikia žinoti kad p. 
Gražys pirkto sau puiku Stude
baker automobiliu nuo agento 
Alinausko 
phijos, Pa.

Philadelphia. — Szildydama 
vandeni ant gazinio pecziaus 
Jeiiina Bedžinskione, 54 metu, 
2709 N. Edgemont u Ii., likos 
mirtinai apdeginta nuo užside
gimo žiursto, mirdama iii pusią 
valandos dideliiiosia skaus- 
.muosia.

J

isz New Philadel-

dideliuosia

< v.io 17 diena

tin bet

Elizabeth, N. J. — Lapkri- 
K. Augustinas, 

n liejos in dailia ,staigiai apsir- 
gd aklosios žarnos uždegimu; 
greitai tapo paszauktas ligoni
nes’: vežimas, kur ji nugabenus, 

jaus padare operacije,
vėliomis, neiszlaike skausmo, ir 
8-ta.' valanda vakare, persisky- 
re s u sziiio pasauliu. Tapo pa
laidi >tas Lapkriczio 21 diena su 
bažr ytiiiemis apeigomis. Velio
nis :paliko dideliame nuliūdi
me. <lar jauna moteri ir viena 
maža vaikuti. Lai buna jam 
lengva szios szalies žemelėj.’

t . . ~ V.

Pas mus 
sziniei puikus ruduo, uolinis 
turėjome sniego, bet jau sutir
pęs ir iszrodo kaip pavasaris ir 
tankiai palijo. Didžiause czio- 
nais beda kad streikas nelai
mingus žinonelius labai vargi
na. Vieni st reiklioje nuo Apri- 
liaus, kiti nuo Julajaus, o treti 
n<‘sulaukdaini pabaigos t uju 
streiku pradėjo skebuot —tarp 
kuriu randasi ir keliolika Lie
tuviu. Miestelije pilna stinti
niu Kazoku ir kompanijos de- 
putu. Iszrodo kaip Zalgyre ko 
va su Kazokais. Lietuviai gy
vena sutikime, užlaiko kėlės 

bet be “ 
neapsieina —

Ne’aity GIo, Pa. — 
zimei puikus ruduo.

sut ikime, 
draugystes, bet be “namines 

| ramybes“ neapsieina — varo 
kaip ir visur sziadien daro.

Amsterdam, N. Y. — Rudens 
oras labai gražus ir sziltas, tik 
ka tankiai palijo, jau labai se
niai mes turėjom toki ilga szil- 

Ita rudeni kaip szimet aplink 
j mumis yra. Szimet vasara irgi 
buvon (‘bloga, viskas užderėjo, 
tik kad tos vasaros laikas labai 
greitai praėjo, rodos kaip ne- 

Ibuvo. Visokį pasilinksminimai 
įkartu užsibaigė laukuose ir 
parkuose. Taigi, dabar žmones 
pradeda renktie visokius pro- 

igramus svetainėse: •Szokius,svetainėse: •Szokius,

koncertus, besketballi ir baza- 
rus. Net isz Chicagos artistai 
buvo atvažiavę in Amsterdam 
koncertus daryt. Buvo Babra- 
viezius, Vanagaitis ir kiti, dar
bavosi artistai net per du vaka
rus 16 ir 20 Lapkriczio ant 
Amerikos Lietuviu'Klubo sve
taines. Pirmo vakaro inžanga 
buvo $1 o antro vaJcaro po 50 
centu, bet žmonių neperdau- 
giause atsilankė ant abieju tu 
vakaru. ■

Dabartiniu laiku yra invyko 
pas mus Perai (Bazaras) Szv. 
Kazimiero parapijos Bažnyti
nėje svetainėje del naudos tos 
bažnyczios, taigi žmoneles va
karais susirinko vakarus pra- 
leidže ir szi ta iszlnimi. Forai 
prasidėjo 19 diena Lap/kriezio 
on pasibaigė 27 diena. Parapi- 
jonai ateja ant foru nesigaili ir 
praleidže po keletas doleriu, ba 
tai ant naudos bažnyczios, bet 
ne visi taip daro. Yra ir tokiu 
kad net isz skaros nerasi, kad 
tik ko labiause pakenkt del tu 
foru.

PATARIMAI DEL
MOTERIŲ

I . .
: ■„ |i.i»

Vysznios ir pienas.
Daug szeimiįlinkiu tiki, kad 

kom'binacijos — žuvis su pie
nu, vaisiai su pienu, vaisiu snn-

I.

riai. Kaip tiik greitai czevery-l 
kai nusineszioja reikia pataL 
syti. Neveik laukti pakol ezeve- 
ryku karkos ir padai visai isz-'

Isi'baigia. Toki nunieszioti cze-' 
verykai neapsaugoja kojas ir 
netinkamai užlaiko kurni. Kiek 
sutaupyta netaisant ezevery- 
kus yru Iszmoketa kojų gydy
tojams ir specialistams. Jeigu, 
reikalingas pataisymas ne in 
laika atlikta, tai galu gale 
bus galima juos pataisyti.

Tinkamas prižiūrėjimas cze-
i inima, pataisymu, isz-

I

f

I

I

1

HEATROLA

broli 
viena

Nanticoke, Pa. f Po sunkiai 
operacijai mirė 25 diena Lap
kriczio Ona rJakimaviezienc, 
45 metu amžiaus. Velione pali
ko dideliam nuliudimia savo 
vyra Adoma, tris sūnūs ir sep
tynias (lukterės, viena 
\ inca Vasiliu ezionais,
seseria ir du brolius Lietuvoje. 
Pergyveno Amerike 21 įlietus, 
kitados gyvendama Mahanoy 
City, Pa. Pai‘jo isz Suvalkų re- 
dyhos, \’ilkaviszkio apskriezio, 
Keturvalakių parapijos, Vidgi- 
ru kaimo. Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms apeigoms ant 
kuriu dalybavo daug žmonių 
nes velione ezionais buvo gerai 
žinoma ir guodota.

Wilkes Barre, Pa. — Vincas 
Kivler mirė nuo žaiduliu. ko
kius aplaike per suspaudimą 
kariku. Jonas Karziuckis ir jo 

52 metu,- li
kos užmuszti No. 1 Szaftę Nan- 
t ike.

bode Juozas Viki,

Prie kasyklų No. 9, Su- 
N oteli,gar A oteli, kilo 4t raikys 800 

diutbininku per kdki tup darbi- 
ninkiszka nesutikima.

Po linskmaus 
ir kelionini

Shaft, Pa. — 
pasisvecziavimui 
sugryžo namo Juozas Sznekys, 
paeziule Marijona, dukters He
lena ir Magdalena ir žentas 

kuris varu 
nauja Kraisler automobiliu. 
Kelione atbuvo in Bridgeport, 
Ohio, kur p. Sznekei dalybavo 
iszkilmingosia vestuvesia Jur
gio Villipo dukters. Kelione 
atsibuvo laimingai, nes diene
les buvo puikios ir karukas be- 
go kaip sakalas.

ir Magdalena 
Juozas Zigmanta,

Kraisler

Maizville, Pa. 
Brinzauskas, 
mirė Utarninke 
szirdies ligos. Laidotuves atsi
buvo Petnyczios ryta su apei
gomis 
ežioje.

Antanas
54 metu, staiga i 

po piet nuo

Szv. Kazimiero bažny-

Dr. T. J. TScielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentist as Mahanojuje.

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

NAUJAS FORD
Automobilius

Visi Prižadėjimai Szitam Naujam Automobiliuje 
yra dar iszpildyti. Matykite mus szia Petnyczia 
o viską dažinosite apie szita nauja automobiliu.

Graham Garage & Supply Co. Inc.
238 W. Centre St. Phone 120 Mahanoy City, Pa.

I

ka su pienu, vysznios su pienu, 
agurkai su pienu — yra pavo
jingos sveikatai. Bet paprastas 
žmogus gali juos visus valgyti 
be jokiu 'blogu pasekmių. Tik 
reikia atsiminti, kad turi būti veryku

pugniniiitii, ir žinoma modern- į,. (nip toliau. ’United Stiites

ne-

gerame padėjime ir tinkamai džiovinimą, aliejuojinia tepimu

tis'Zkai ypatingaivalgyta 
agurkai ir vysznios, žmogus 
netur. būti per daug pavargęs.

Paprasta nuomone apie pie-
na su rugszcziais vaisiais arba 
vaisiu sunka paremta laktu, 
kus cze very kai, pasiremiant 
paežiams madoms, bet lengvcs- 
kad 'pienas surūgsta kuomet 
vartojamas su rugsztumais. 
Bet nekaltinkime pati maista 
bet gerinus persivalgymą ir 
valgymą kuomet pavargę. Ne
tinkamai pagamintas maistas 
arba nesvarus maistas gal bi
le koki žmogų at kratyti nuo to 
maisto.

czevervkai

HU

mas, kad

Tinkamos Ruszics Czeverykai.
Kasdieniniai czevervkai turi 

apsaugoti ir tikti kojas tinka
mai. Taipgi turi (vietai laikyti 
k ima. Gerai ži nomi armijos 
ezeverykai yra geras pavyzdis. 
Kares Departamentas, tikeda- 

“armija yra gera jei
gu jos kojos geros,“ po ilgu ty
rinėjimu, 
kuri nesziojo visi Su v. Valstijų 
kareiviai ir slauges. Civilisz- 
ni ir gražesni, sziadicai perka
mi visose Suv. VaJstiju dalyse. 
Yra tinkami nesziojįmui mies
tuose ir ant lauku. - . r

Tinkamas prižiūrėjimas cze- 
v e ryk u, | 
rinkimu, sutaupys daug pinigu

iszdirbo czeveryka.

po iszmintingu pa.si-

nesziotojui, ir paežiu laiku už- 
ojas gražias ir sava- 
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There Is only ONE Heatrokt — ESTATE builds U
Yra vienatinis tikras HEATROLA 
szilumos peczius su patetuotu HOT 
AIR INTESIFIRE. Tėmikite kad 
ant duriu rastųsi jo vardas ESTATE 
HEATROLA.
PREKE $169.50 ant iszmokesczio

ta t

Department of Agriculture, 
Washington, D. C., iszlejdo 
knygute ‘ ‘ Bulletin No. 1523F ’’ 
apie “Leather Shoes; Selection 
and Caro“; ir galima gauti ta 
knyga voltui paraszant depart-, 
mentui. ' j

I I I
Tszimti tauku demes pasinau-l 

dok sekaneziais patarimais —' 
Nutrink tauku kiek galima ji- 
jaigu matarija skalbiaina,

Iszimti Tauku Demes.

(*■ I

I

, isz- 
skalbk sziltame vandenyje su 
daug nulijo, gerai trinant ap-i 
domėta dali. Jaigu matnrija i 
negalima kalbti tai vartok tau
ku tarpinio ja, 
tetra chloride,“ 
pirkti bile aptiekoj ir yra vie
nas isz geriausiu » tarpinioju i 
tauku ir aliejaus domiu. Gali
ma ta tarpintoja vąrtoti be jo
kio pavojaus. Reikia padėti 
szmota balto, szvaraus audė-; 
klo, szmoteli dėti tarpintoja 
ant demes. I szi man t dome nuo 
spalvuotos materijos patartina 
vartoti tos paezios materijos 
szmoteli. Reikia lengvai trinti! 
dėmėta dali ir nuo vidurio prn- Į 
dėti trinti. Jaigu dome purvuo-1 
ta tai reikia iszplauti nuo kitos! 
puses, kad purvai nusiplautu 
mecahniszkai ir nebūtu intrin-

Ji J

kaip
kuri galima

k 4 carbon

I

1,1*

tain matnrija, Jaigu szis būdas 
neiszimsdemes arba jaigu de
me yra didele tai gerinus czys- 
tyti visą suknia. F.L.l.S.

t ■ 
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$154.50 už kesz 
Paveikslas parodo vidurį 
Heatrola pccziaus teip 
vadinama —Intensi-Firc 
Air Duct. Tas stebėtinas 
prietaisas daugiaus szi
lumos priduoda bo nau
dojimo daugiaus angles.

SUNBEAM j Vienas isz geriausiu ir naujausiu

PARLOR 
FURNACE1! $125

* **

hiteriu del apszildimo jnio
ant 

lazmokaaczlo $115
namo
uf

cash
i

KITOKĮ hiterei ir pecziai nauji ir antra
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

i

kukninis peczius.

, ■ ir Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus ir drūtas

$165 ant iszmokesczio 
$150 už cash

ESTATE El-O
KUKNINIS PEOZIUS

I

.r 14I1 r • “f* f f * F

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pecziai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Camel
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Cigaretai kurie užsitarnavo pirma
e

v
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K J vietą savo gerumu.
4

. ■

Didžiausis pripažinimas suteiktas ei-
'J.'' . ’.f ■ ’

garetams yra patvirtintas valdžios 
skaitlinėmis, kurios parodo, kad dabar * • . , • -___  • * * k

Camelu yra daugiau surūkoma negu
t ( » •. f »

Pripažinimas daugelio—-o
ne tik keliu.
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Jei vi»i cl^nrctai Imtų taip geri kaip T
Camel, Jut nieko negirdėtumėt apie epe* 
clalj prireagimą, kad padariut cigarelut 
geraie del gerklei. Niekai negali ušimll 

‘ vielot rinktinio tabako.
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