
I
J * w FM

%
*

i

o o —qpi ♦ 4B» —i o o o • e ♦ » • » «*■*

I CHK LITHUANIAN SEMI-WKKKLY BAULK (SUN)

I PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

| ESTABLISHED IN 18S8.

Brings the beet results to Advertisers. Rnles on application.
PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..

YEARLY SUBSCRIPTION 18.00

MAHANOY CITY. PA.

4
-*■

i

ZI •

r/

*

■

^en»oo <■»«»«*«»«»«»«*■«»■*»«»<» w <» — «■» <^> «* «•> ■»«» —.

*.i i ų r” fDU-KART NEDEIJNJ8 L.AI^'o.V/"t> 

IfiZKINA KAS UTAKNINka IK NYC/. A
! PRENUMERATA KAHZTUUJa

AMERIKE: Ant ▼ Ino melo 43.*0. Ant pu*M SI.**
v EUROPOJE: Ant riw meto

LaUskus Ir piningus vinhda siuskite tiktai aut Milto adresai

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY, PA.

J

4L

I
K

I

7W

/
J

i

•i

c

k

E

i

ll

No. 47

Published and distributed under permit Ną.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file at thePost Office of Mahanoy City, Pa. By order of the Preaident. A. S.Burleaon, Poatmaater General. 

MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS. 13 BIRŽELIO 1922 (TUESDAY 13 JUNE)( ■NTBHBD. 
FOST-OFFIOM AB

ISZ AMERIKOS

savo 
namie be

Nužudė griaužle moteria.
Scrantbn, Pa. — Negalėda

mas nukensti nuolatinio griau
simo ir iszmetinejimo 
moteres kad sėdi
darbo, Franas Zabranckas,x56 
metu amžiaus, pagriebęs revol
veri paleido jiai kulka nuo ko 
tuojaus mirė. Zabraiickas po 
tam bandė pats sau atimti gy- 
vastia, bet tik susižeido pavo- 

likos nugabentas inj ingai ir
ligonbuti.

30 žuvo laike bedarbes.
Harrisbur

kasikius
liaus, o bet 30 darbininku žuvo

visokiu nelaimiu
Allegheny

nedirba
Pa. — 
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Nė tik ka yra milžinu, bet drū
tas kaip Sampsonas.

Newton, N. J. — Stanislovas 
Petrauckas nemažai nustebino 
visa czionaitini miesteli savo 
drutumu, pagriebdamas auto
mobiliu kuris iszsiverte ir pas
tate vela ant ratu, sulenkė ke
liolika storu sztangu 
ir ant galo likos aresztavotas 
už koki ten prasižengi imi (’zi- 
kagoje ir uždarytas kalėjimo, 
isz kurio ižbego norint s ji .ser
gėjo szeszi dažiuretojai.

Petrauckas yra 6 pėdu 4 co
liu dydžio. Kada atėjo foto
grafas nutraukti jojo paveiks
lu kalėjimo, tris dažiuretojai 
ir fotografas likos iszmesti isz 
kletkos kaip žvirblei. Ižbegias 
laukan, myne 
ant jojo kaip 
mane, jog ji norėjo suymt ir 
gervalei pasidavė in rankas pa- 
licijos.
Nužudė senukia savo motyna.

Portland, Ore. — Subatoje 
likos nužudya 76 motu senumo 

kuria nužudė 
sūnūs Waltcris.

pagriebė kuji 
perskėlė motinai 

Po tam

New

jog

geležies

žmoniu žiurėjo 
ant dyvo, Stasis

norejo atimti

buk jisai norėjo nu- 
motina du 'kartus.

o sužeido 
paviete žuvo 

22; Philadclphijoi 18; (’ameron 
8; Luzenieje (j o Westmoreland 
7. Tosios nelaimes ne tik atsi
tiko kasiklosia, bet visokiosia 
pramonystesia.

Kompenseiszion
mokėjo iii laika penkių mene
siu 3,360,806 doleriu suszclpi- 
mo.

Norėjo nutrucint motina du 
kirtus.

Boise, Idaho. — Vienuolikos 
metu Jurgis Hann, prisipažino 
palicijai
tnicyt savo 
Ant užklausimo del ko teip pa
dare, vaikas prisipažino buk ji 
tėvas prikalbino prie to. Tėvas 
likos aresztąyjDtas.
Atėmė gyvaste jog jojo myle- 

ma pasiliko paleistuve.
Philadelphia. — Isz dydplio 

rupesezio ir gailesezio, jog jojo 
mileina su kuria ketino neužil
gio apsivesti iszejo isz doraus 
kelio ir pradėjo vesti paleistu- 
vjnga gyvenimą, 20 metu'am
žiaus Jonas C. Murray papilde 
iavžudinsta szokdamas in ium* 
Delaware. Ant lavono surasta 
gromatelia pas mylema del ko 
a tume sau g 
je rasze:

‘‘Mano

Z n zauna Wior, 
josios tikras 
Sūnelis ižgama 
su kuriuom 
galva.
pats sau,gyvastį bet kaimynai 
jam užbėgu, kada atbėgo ant 
riksmo motinos ir kuria rado 
jau be gyvasties.

17 metu vaikas nužudė savo 
patėvi apgynime motynos. 
Wilkes-Barre,

dainas apginti savo motina nuo 
žveriszko i

Pa. — Szok-

užklupimo ant jos 
per patėvi Augusta Welke, 45 
metu, Ernestas Lentz 17 metu, 
nuszove ji ant smert, po tam 
lauke pakol ji palicije ne už
darys in kalėjimu.

Yra tai trecze 
zei nes paviete 
sau va i tos.

yvaste. Gromatele-

szirdis negali nu
kensti, esmių nusiminias mano 
mylima, jog

žadinsta La
in laika vienos 

Pirmutine yra nu- 
žudinimas moteres 
parke, antra 
brovskis nuszovo
ir pats pavojingai susižeidė ir 
t
i (

Holladay 
kada Franas Ža- 

savo paezia

r 
I
//

t

mane teip skau- 
džei sužeidai. Mylėjau tave la
bai Onuk, 1
tavo nedoras pasielgimas. Isz- 
rinkai sau kelia paleistuvystes 
vietoje doraus kelio, per ka 
daugiau man nieko nepasilieka 
kaip užbaigti szi gyvenimą, — 
nekaltieje turi kensti už kal
tuosius. Gailėsiesi kada, bet

oji paskutine.
Užgesino” meile savo paeziu- 

les ir josios mylemo.
Akron, Ohio. — Floyd Hide 

likos arosztavotu už užklupima

. „ -.... ~ ..... ' -.................... ---------------------

40 metu in kalėjimą už pavogi
mą 750 dleriu.
York. — Keturesde-

sziints metu in kfilejima aplai- 
ke bausmes Franas Mosca, už 
apipleszima formano darbinin
ku ant 450 doleriu ir deimanti
ni žiedą verties 300 doleriu. 
Mosca turi 
da atsėdės savo bausiuia turės 
65 metus. — Kartais bankieriai 
pavage milijonus už ka aplaiko 

Jau kad vogt,

verties
tik 25-metus, o ka-x

ISZ RUSIJOS
LENINAS MIR8ZTA.

Dy dele j c baimėj© idant ji kas 
neužsmaugtu. Trockis užyms 

jojo vieta.

Isz Lietuvos

t ik kelis metus, 
tai gerai.
12 metu mergaite nužudo tęva.

AVasliingtoii, Pa. — Dvilekos 
metu mergaite Mare Sorinskiu- 
te, nuszove savo tęva Juozą aut 
smert Mariaimoje, arti czio- 
nais. Tėvas laja diena sunmsze 
mergaite ir moty na ir kaip ro
dos ant paliepimo motinos pa
ėmė revolveri ir szove in tęva 
kada tasai stovėjo ant kiemo. 
Duktė ir motina likos uždary
tos kalėjime.

ANGLEKASIU STRAfKAS
No. 2. loeni-— Distrikte 

ninkai kasikiu iszmete laukan 
isz stubu 35 straikierin szei-

Listie, Somerset 
paviete 15; Revlocc 5; Winber 
15. Vintondale unije innesze 
praszima in 
draustu Vinton Coal Co. nuo 
uždraudimo laikinio angleka- 
siu susirinkimu.

— Terre Haute, Ind., ketu
ri darbininkai likos sužeistais 
laike maiszaczio prie kasikiu 
Kerns Coal Co., kada prie ka
sikiu susirinko daugiau kaip 
sziintas straikierin reikalauda
mi idant skobai paliautu dir- 
bia. Po tam mvne nusidavė 
prie Morris kasikiu Riley ker- 
szindami sudegimu kasikiu bet 
szerifai iszvaikc straikicrius.

— Nuo 1 Julujaus Pitts- 
burgo anglines kompanijos ke
tina utydarvti kasikius su sko
bais. Jeigu pradėtu dirbti, tai 
galenia tikėtis praliejimo krau
jo.

stubu 
mynas kaip:

guda idant už-

London. — Isz 
daneszimu kuriu negalema už- 
ginezyt, tai Leninas yra inirsz- 
t ant is, nes jojo padėjimas buvę! 
pavojingas jau kelios sau vai
tos adgal.

Nesenei buvo daneszta, buk 
Leninas likos pataikintas para- 
ližu ir nieko 
uno 1 Juniaus ir buvo inanoma, 
jog mirs bile 
rie radosi prie 
buk Leninas negyvens ilgai.

Pakol ji paralžas trenku, Le
ninas buvo dydelioje baimėje 
idant ji kas neužsmaugtu ar
ba nutrucintu todėl paliepė 
idant visi langai jojpjijjlociuje 
butu aptverti > .gęjęzinioms 
sztangoms. Moskvoje apie Le
nino liga visi tyli, o jokiu žinių 
apie jojo padėjimą nęižduoda. 
Bolszevikiszki politikieriai -sa
ko buk po mirezei Lenino, jojo 
v i e L* i 11 žy m s4, • Tjl’pc k i s 
drutintu daugiau militariszka 
komunizmą.

. ę* ’ r

Bolszevikai pradėjo apipteszi-

privatiszku

negalėjo kalbėt

diena, tiejei, ku- 
jojo tvirtina,

butu

Nepaprasta viesulą.
Vilkaviszkis. — 15 vai., pri

sidėjus lietui per miesto rytine 
dali isz pietų puses ėjo didele 
siauru ruožu viesulą, neszda- 
ma dulkiu, sziukszliu stulpus. 
Sugriovė
gana stipru 
kurs griūdamas sugadino ja-

Vilkaviszkio dvaro 
murini klojima,

ine buvusiu keletą ūkio maszi- 
nu ir kitu ūkio padargu. Apy
linkėje irgi su ta gėlėtas trio- 
besiu.

bet perskyrė mus Į aid Juozo Mosturzp kada tasai 
ėjo uliezia. 
pažino, jog 
nriesz savo narna 
paijia, patemino 
turza su savo paezia. 
nydamas daug, atkiszau paipa 
su szaltu vandeniu ant poreles 
ir aplaiseziau 
kės ir tokiu bildu 
meile mano pacziules ir josios 
mylemo kuri degino juju szir- 
dis.”

Sudže Pardee pagyre Hide’o 
pasielgimu pridurdamas, jog 
gerai padare ir dą per mažai 
nubaudė savo priesza už spa- 

jojo paezia. Hide 
s ant liuosybes.

Buvusi milijonierka mirė be 
cento.

Assumption, Ill. — Mrs. Ora 
Down Ridgley, (ka kitados bu
vo turtingiause motore visam 
[Ilinojui,) mire ana diena uba- 

Motere aplaike visa turtą 
turėjo geležin- 

Missourije, nes per neisz-

Apskunstasis pri- 
laistydąinas žolia 

su guminiu 
ejuanti Mos- 

“Nema-

— Badai anglekasei atmes 
praszima ant pakėlimo mokes- 
ties ir susitaikius ant tu paežiu 
iszlygu.

— Slaptas posėdis kompa
nijų atsibuvo Subatos diena 

Seale komitetas
vela suvažiuos 
Se vedoj.

New Yorke.
iii New Yurka

Gailėsiesi
jau bus užvelai.

Bedarbe platinasi po visa 
Pennsylvania.

Harrisburg, Pa. — Bedarbe 
baisui platinasi po visa valsti
jų I’ennsylvanijos, o norlnts 
randasi daugiau kaip 300,000 

'anglekasiu be darbo, bet ir ki
tokiu darbininku isz viso 167,- 
488 ne turi dtu’bu visokiosiada«'bu 

. * pramonystesia.
Ižgialbejo $3000 isz deganezios 

visztinyczios, — butu pats 
pražuvęs. 

Elizabeth,
Owczaras, 45 metu, 
kas prie Standard Oil Co., už- 
teminias ugni prie savo namo, 
nubėgo kaip padūkins prie ug
nies, o norints ji palicije sulai
kė, bet iszsprudo isz juju ran
ku ir tiesiog inbego iii viszti- 
nyczia kuri jau buvo užsidegus 
nuo deganezio namo, kur turė
jo paslepiąs tris tukstanezius” 
doleriu. Nusistebėjo susirinku
si myne žmonių paregeja pa- 
Biuteli inbeganti in liepsna, 
bet neužilgio iszejo visas ap
sviltas, bet su nusiszypsojimu 
ant veido turintis rankoje savo 
viso gyvenimo paezeduma 3000

I

Vladas 
darbinin-

cieravima su 
likos paleista

įbildu, kaip sil- 
užgesinau

KUR BUNA?
Pranas ir Teofilius 

mano pusbro
liai, kurie kitados gyveno Eli- 
zabetbport, N. J.,

Petras, 
Ambrulevicziai

ge.
uo vyrui kuris
keli
mintinga spekulacije praleido 
visa turtą. Prietelei paaukavo 
pinigus ant josios palaidojimo.

10,000 iszplauke in Europa 
Subatoje.

New York. — Praejta Suba-
ta ant laivu Homeric, Wash
ington, Savoie, Noordam ir 
Oropesą iszplauke

i 1 JRkL • /_ -v ♦

Kad visus sudėti in viena vie-

n. eocMowHir, f^m. a 
r. W. BM1KQWMI, KBItor

:----------- ■—r-r--.-T7-

ISZ VISU SZAL1U
. U J l • ....

Popiežius serga
Par i žius.

tas žinias isz Rymo, tai popi’ė- 
žius Pi ūsas XI apsirgo ir ran
dasi po prižiųra4(|ąktarp. Prie
žastis ligos yra uialszųs, gyve
nimas popiežųųįs^ nuo . kada 
apėmė sostą, m^tpriesz tai isz- 
važiuodavo kur 
vaikszcziodav.o h ri d » 1
sz vieži o oro,. ..

’h vf<,tl W- »►- ■

Žudinstos platinasi kas kart 
daugiau.

Lublina's, Lenkije. —- Su- 
gryžtant isz jomarko gaspado-

isz nuliudinrt).
Pagal aplfl^į

nęu’odavo, 
po kalnus ant

Girtuokliavimas.
Obeliai. — Obeliuose 

tuokliavilnas pasiekė 
laipsnio. Sausio, Vakario ir Ko
vos men. sz. m. koperatyvas 
vienuti k degtines yra pardavus 
už 350,000 auksinu, balandžio- 
gi men. tik priesz paezias Vely- 

iszparduota degtines už 
90,000 auksinu. Be koperatyvo, markiu ir kitokiu dalyku, už- 

ir sau-x klupo ant gyvenimo Stanislovo
Gugalo, kuri(,užniusze su kres-

gir-
aukszto ris Aleksa Koyąlyzikas isz kai-

kas

ino Kozice, sutikoigirrioje tris 
apsiginklavusius banditus, ku
rie atome nuo jojo visus pini
gus ir dvi bonkas arielkos, nu- 
szovia pabėgo. Ateja in kainui 
pas broli nužudyto, paėmė 400

34 METAS 
——Į.

Isz Lietuviszku Kainelia
$

/

Mahanoy Plane, Pa. —- Gerai 
pažinstamas gyventojas * czio- 
naitinio miestelio Jonas Venc- 

, m i re praejta 
žaiduliu kokius 

senei kasiklosia. 
p r i gu le j o prie Szv.

kūnas, 49 metu 
ketvergą nuo 
aplaike nuo 
Velionis
Ludviko parapijos Meizville.
Paliko dvdeliam nuliudimia 
paezia, dvi dukteres ir sunu. 
Laidotuves atsibuvo panedeli- 
jc.

Fairfield, Oonn. — Kokis tai 
pas V. grosenieje. 

suszaude paezia

a.,
lu reikalaudami pinigu. Motore 
sujeszkojo 24 tukstanezius

degtine prekiuoja daug 
krovini n ku.

Žmogžudybe.
• Nerimdaicziai. Telsziu 
Nakti isz 28 in 29 balandžio
diena, Nerimdaieziu kaime pa
daryta žmogžudybe: nužudyta 
penketo vaiku motina, Emilija 
Domeikiene. Už žmogžudyste 
intariamas Antanas Stuikys. 
Jis ta nakti nebuvęs namie, te
cziaus rytą jo draugai darbi
ninkai pastebėjo, kad jo dra
bužiai buvo apszlukstyti krau- 
jxi. Antanuą Stuiky?, yra ĮUĮyi- 

namu, kunuost gyve
no nužudytoji E. Domeikiene. 
.Jau seniai jis ja norėjos isz sa
vo namu iszvaryti, tecziaus ji 
jo neklausiusi. Ta vakara, jos 
vaikams iszejus nakvoti in 
svirną, ji viena palikusi trio- 
bojo ir ryta rasta jau nužudy
ta. Kaltinamasai jau suimtas.

Emigracija.
Kaunas. — Atėjus pavasa- 

ogzekutnikai Į riui, pastebėta, kad keliaujan- 
teipgi atplesze graba Petro Di- cziuju iri užsieni skaiezius žy- 
dysio bet paregeja kuna-gerai miai didėja. Labai daug va- 

apiplesz- žiuoja in Amerika, isž kur gau
tųjų szventvagyscziii na nuo praturtėjusiu savo gi- 

greitai pasklydo terp maskolių miniu laivakortes. Kai-kurios 
kurie hąisei tuom pasipiktiuoi) instaigos, berengdamos keliam 
ir kerszina sukylimu.
8 popai nuteisti ant suszaudi-

nes sn-

net grabus mirusiu caru.
Petrogradas. — 

ant tikrųjų ėmėsi prie apiple- 
szimo visos Rosijos idant nepa
siliktu niekur mažiausio^tur
telio, ne tik ka pradėjo apiple- 
szinet bažnyczes, bet dabar 
ėmėsi prie apiplesztmo grabu 
mirusiu cariu ir carieniu ka
tedroje S.S. Petro ir Povylo.

Sidabrinis grabas 
Onos Lvanuvnos likos paymtas 
o kūnas patalpytas prastam 
grabe, puikus grabas Katari
nos Dydcses likos atplesztas ir 

brangenybes paymtos.
Boszevikiszki

Bolszevikai

ca vienos

visos

užsilaikusi, nedrįso 
ti. Žiiie ■y
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bužiai buvo apszlukstyti krau

liui kas tu kunuost gyVe-

tecziaus ji

paejna isz 
Talokiu kaimo, Alytaus guli
no, Slabados parapijos (Miro
slavo) Suvalkų redybos. Jau 
ilgas laikas kaip esu su jeis 

turiu* pas juos 
Meldžiu atsi-

mo už pasipriesmnima. • -/
Moskva. — Asztuoni popai, 

du civiliszki žmonis ir viena 
motore likos nuteisti ant su- 
szaudimo už pasiprieszinima 
prieszais apiplessdnejima baž- 
nycziu ir pakurstinima žmonių 
prieszais valdže, Trisdeszimts 
žmonių už mažesnius prasižen
gimus likos apsiidintais in ka-.| 
lojimą ant penkių metu. Terp 
arosztavotu radosi 2Šį dvasisz-
kieje, kaipo ir patrijąfka pra-

susiraszes ir
svarbu reikalu.
szaukt ant szio adreso:

Fe 1 i k su s A m br u te v icz i u s

/

24 
ma r k i u a t i d avė ba nd i tams k u - 
rie spyrėsi da daugiau. Kada 
duktere buvo užymta jeszkoji- 
mu daugiau pinigu, motina ne
matant banditam ižbego lau
kan szaukdama pagialbos. Vie
nas isz banditu szove iii adbe- 
ganezia kai įninka Ryczkauc- 
kienia kuriai nuszove kasa nuo 
galvos. Po tam bandytai din
go- 
*

S. tarnavo 
Ana vakara 
V. paleisdamas in jaja keturis 
szuvius isz kuriu tris pataikė 
sužeisdami moteria. Priežastis 
szaudimo buvo užvirszinis 
draugavimas su S. po tam už
pykęs ant miaukęs, jog liepe 
vyrui ji atstatyt atkerszinO 
szuveis. Ant gilukio kad laike 
szaudimo atbėgo kaimynas V. 
kuris pagriebė už rankos S', ir 
tokiu badu apsaugojo moteria 
nuo baisios mirties o S. nuo 
kartuvių. Visa priežastis, kad 
ponas biznierius 
žmogelis, kuris 
do vadeles 
duodamas 
dabar truputi gaus proto nuo 
tojo atsitikimo ir sulaikys 
sportiszka būda moterėlės.

— Fairfildietis.

buvo

yra per lėtas 
už daug palei- 

prisiegellai 
visame valia. Gal

SilVO

Arbata platina vėžio liga.
London. — Gėrimas arbatos 

sziadien yra labai pavojingu, 
nes arbata platina po visa

jahtieins dokumentus, 
vestos darbu. Emigracijos biu
rai gerokai uždirba/

Veik visi Vilniaus miszkai 
parduoti Vokiecziams.

Taurage. — Czia gautomis 
žiniomis, viena Drezdeno vo- 
kiecziu firma užpirko veik vi
sus miszkus, esamus Vilniaus 
srity. Visas miszkas isz Vil
niaus srities dabar galvatruk- 
cziais gabenamas 
mat Vilniaus 
padėtis baugina vokiecziu fir-

yra uz-

Vokietijon,

nes arbata platina po 
svietą vėžio liga. Teip tvirtina 
profesoris * Jonas Joly isz szv. 
Traises kolegijos. Profesoris 
isztyrinojo buk Kihuosia ir 
Australijoi, kur žmonis iszge- 
re daugiause arbatos, daugiaa
še serga vėžio liga

68,000 kiniszku 
parduota in neisi ~ J 1 ia

_ | -i'l

ministeris Churchill 
energiszkai omesi prie uždrau
dimo kinezikams pardavinėti 
savo dukreles iii nelaisvia. Ki
nai nuo senei buvo papratę 
pardavinėti jaunas mergaites, 
kurios buvo perkamos per kup- 
zius gyvojo tavoro. Praejta pie
ta tėvai pardavė net 68 tuks
tanezius mergaieziu kurios ga
vosi in paleistuvingas urvas 
po visa svietą. Už mergaites 
aplaikydąvo nuo 5 doleriu lyg 
500 doleriu, pagal patogumą ir 
riebuma mergaites.

!^a’
Hongkong, Ki.ų^į?, 

liszkas i

Boswell, Pa. f Persiskyrė su 
Sžiuom svietu 
u Saules M 
Januszka, 
paėjo isz Suvalkų gub., Seivų 
apskr., Pu neko para., Szaltenu 
kaimo. Pergyveno czibn Ame-

5 junifcusEsenas
■ skaitytojas Jonas

66 metu. Velionis
n "I

kaimo. Pergyveno czibn Ame- 
rike 30 metu, paliko dydolia.m 
nubudime savo motetla, U U sti
lius, tris dukteres ir keliolika 
anūkėliu. Prigulėjo prie drau
gystes Szv. Jono kr. ir likos 
palaidotas su bažnytinėms 
apejgoms ant katalikisžku ka
iliniu ėzionais.

su

Nanticoke, Pa. — Czionais 
atsitiko liūdnas 
kada persiskyrė su szia aszaru 
pakalne sena motincle .szimto 
metu senumo Stalevicziene, ku
rios sūnūs ir dvi dukters ne 
norėjo iszmaityti savd senos 
motinėlės, bet sūdąs priverto 
vaikus ant suszelpinio motinos 
o viena isz dukrelių turėjo at
sėdėti tris dienas kozOje pakpl 
sutiko mokėti. Kada motina, 
kuri davė gyvastį vaikams pa
simirė,
motinėlės, ne buvo kam aszaras 

i iszlioti, ne buvo matyti liūdno 
veidelio tuju vaiku kuriem ne
sigailėjo szmoteli duoijos ka
da juos augino. — Kaip tiejei 
vaikai pasielgė su savo moti
nėlių, teip juju vaikai pasielgs 
su jeis. — Nubudus Rūtele.

atsitikimas

tat vaikai neraudojo

. TEISYBES.
* Jeigu tamsus busi, pats 

mas, todėl jie ir skubina pirkta bi ne&isvia^pakliusi, 
mtezkn mihnnti. • Jeigu kas perzenge Dievo

trosas, ne bus geras del žmoni-

netikra politine

voslaviszkos bažnyczios kun. miszka gabenti.
Tikonas.

I* t

jos tas. _
Kožnas szauke apie tic- 
o pats sukezius,. niekam

NEPAISEK ANT LIEŽUVIU, ‘ * 1

Philadelphia. — Pana Mąri- 

lovo Nedzinsku, 3243 AWningo 
avė., užbaigė aptiekorlszka -ir 
žinystos mokslą Philadelphia 
College of Pharmacy 
Science, praejta Sereda, Ju-

tJ
TRUMPI TELEGRAMAI 

. i —j—
*vNew York.

žmonis likos. , užmuszti o dali

— /Nepaisek ant jokiu lĮtį- 
žuviu.

— Ejkie tiesu keliu, o lie- 
žuvei pūtis per save dings.

/-t-, Kam turi ne miegot mls- 
Įindamas apie nedorybių tavo 

I novose prieteliaus t
I Liėžuvoi tau nieko nev- - T-’"'” , r 7 u, ’ t ~ / I S

siduriniu fyulomobiliiius sti mo- kenks, jeigu ant juju nepaisysi,

Kcturi
124 — 5th Ąve

Homestead, Pa. | gelis sužeistu kada milžįplsz-1 
kas ratas u Ferris Wheel ” su
griuvo Bronkso parke

Phįtedolphia.

•>

Paieszkau savo broli Simona 
Martinaiti, paeina isz Kauno 
Red., Raseinu Apskr., Minonu 
Kaimo. Praszau atsiszaukt ant 
adreso. . (t.50)

z Ant. Martinaitis,
Box 332 Huntington Sta., N. Y.

Ferris Wheel’* sū
. . l’ 'įlv >jl

*1 u

Per slt-

Kam turi ne miegot ntls-

Liežuvoi tau nieko ne

> deszimts 
tukstaricaįu žmonių* in Europa.

ta, tąjjjjisidfirytu gaha dydelis • • •

Paieszkau savo dėdės Jpoza 
ir Zidoyiu Urbonus^ abudu pa
eina isz Suvalkų Red., Leke- 
cziu Gmino, Kurio Kaimo, jie 
Amerikc suvirszum 20 metu. 
Jeigu kas žino apie juos, mel
džiu praneszt.

Vincas Laurinaitis, 
119% Morris Ct., *

v •

sas, 
nevertas.

— Reike paežiam teisingu 
būti, o paskui nuo kitu tiesu 
reikalauti.

'll V 1 IL, ,L lik. " ' 1 T

joną E., duktė ponstvos Qianis-

and
Mount Carmel, Pa. f Senas 

gyventojas, Baltins Kelmins- 
kas, 63 metu, . mirė ana diena.

torcikjiu tris / žmonis likos užrt b*1 kada sau bite niekus in,gal- ;Velionis paliko dvi dukteres: 
k. Z a1* * ‘.ž.'/'* • I . b • t'4 J.1I I • • 1 « • « • • • A « « * M « • 'A • « "* 1 *

1
Roosėveltb bulivurfo

Atlantic City.

musztą o pejįki /sužeisti ant va y minėsi, tada ju baisiesi.

J teisinga paskala, tai pasiru- 
pyk pasitaisyt;
las neteisingas, tai to nepaisek.

Y — ■ ............... ...... „■ ,

PAIESZKO DARBO.
Prie kriaucziup esu. gerai

* Atlantic City. — Visai 
szeimyna Jono Stfattonf.sų^U

' ■ .. M n ' .L

turiu vaiku likos hžmpszti pqr
dedanti isz tėvo, motinos ir ke

/’* / r

trenkimą trūkio in automobi-p 
liu.

#

Jeigu apie tave paleis

jeigu paska-

darbu prityręs. Jeigu kum rei-

Adelaida kuri dirba ant paėz- 
to ir Emma daraktorka publi- 
kineje mokslaineje Moritkar- 
muosia.

'■ . .................... - -

Shamokin, Pft. — Nakties 
laike sargas užtiko kelis vyrus 
vagent aliejų isz Merchants

niaus septinta. Tuom laik p. 
Nedzinskiute turi užsiėmimą 
aptiekoje ponios Klimas Filą-

szeimyna de-
dėlfijoi.

Nedzinsku 
szirnts metu adgal gyveno Gil-
bertone, isz kur persikraustė in 
Filadelphia.>• — Linkime • ka- 
nuogeriausios pasekmęs musu

t

♦H*

n

I . —

Greensburg, Pa. — Pump- kalingas toks darbininkas, ma
monas Jon^f yenklovskis pri- lonekit kreiptis prie adreso,
gere kaįikiosia City Coal Cd. Joe Vaši lewsky,

magazino. Sargas paliepė jiem
sustoti, o kada neiszpilde pa
liepimo, szove . in(vagius su
žeisdamas 18 metu Leona Miį-

tautiecziai naujei aptlekorkai.
— Subatoje aplaike szven- 

tinima kunigystes per kardino
lą Daugherty klierikas Stanis
lovas Norbutas, kuris laike pįr- 
maš rniszes 1Szv. Kazimierio
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■- KAS GIRDĖT cjti tada padarys 
pasikas ur- 

net ir

. I.4

J II'

Daktariszkas mokslas ir ži- 
nysta vela, iszrado nauda būda. 
Kokis tai franeuziszkas karei
vis isz paskutinios kares nete
ko žemutiniu dali žando ir lie
žuvio, o bet kalba su pagialba 
pritaisyto guminio liežuvio ko
ki jam francuziszki daktarai 
pritaisė drauge su žandu su lie
žuviu ir dantimis.

negalima, 
planus, iszskaitis 
vais po žeme, 
mylios ir insigaus in banka ar 
bažnyczia.

grinas mokslas vagies 
geresniu žmogumi,

už puses

Taigi, g 
nepadaro geresniu žmogumi 
bet geresniu vagiu. Ydant žmo
gų i padarius goru, 
jam i n kvėpti

Nedaryk kitam to, kas tau 
nemalonu, 
ir tai

ežioje
tai reikia

patarle:

Ii

I 

t

Ii įf i®*
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karta nemiegojo po kitane
pastogių.

Argi reike jeszkoti pa veiz
di ilgesni u moterių kaip musu 
tautietes isz Shenadorio ?

Arvi reike

Pagal paežio praneszitna tai 
kas metas ejna 
milijomti gromatu 
niu” 
in bjura kur

ne gerai užadresuo- 
geidžete idant 
daejtu ten kur 

adresu
ant kitos

dvideszimts 
“ant kupl

iu Wasliingtona, lai yra, 
siuneziamos yra

ant katali-Insbruke perėjo 
kiszko tikėjimo instodamas in 
kliosztori Jėzuitu gerai žino
mas cariszkas diplomatas An
drejevas.

” — reike 
tikėjimo

pat mažumens, namieje ir mo
kykloje. Jei žmogus nuo niažu- 
mens ejs pagal tikėjimo ir pa
gal mokslo, tai isz jo gali būti 
žmogus doras ir gudrus, o jei 

ne ejs, tai ga- 
bet nevisados

SAULE

NASZLAITĖ.

Ar darban eidamas, ar sziaip 
su kokiais reikalais lipdamas 
auksztais laiptais auksztyn 
žemyn — dažnai; ..sulipku

ar 
asz 

jauna, vos dbvyiiiu*’tiiibtu, gol- 
melynako, pilnoto n pi atike,

Tūkstantis 
kareiviu da 
joi, Vokietijoj 
paredko prie Beno.

atszaukti 
alijentu

I
|.

♦

Ką jūs pilate j savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite

Yra motinų vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
|| • j    1  A ? Mk * 1 « • 4 * Ik < 4 •' % V* _non su pagolba maisto nal 

gyventi visų sunkųjį laiką.
Prlsiųskitc šitą apgarsini
mą j Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių kalboj, 
ir puikią kūdikių knygą.

JŪSŲ
KŪDIKIS PRIVALO

GAUTI PIENO
apskritaus veidelio 'mergaite.

Tai Onute-naszluite.
Visi musu namo gyventojai, 

— dideli ar maži, — ja taip va
dina.

Onute yra lėta, 
niūra,

. v.

kalbėti; ant paklausu drovisi 
atsakyti. Vos koletą atsakymu 
isz jos po prievarta galima isz- 

Einu mokyk- 
>» < *

žiuri iszpa- 
nepažinstarno žmogaus 

susirikusi nedrįsta pra-

guli-gili i f

šauly yra!
J isai i n darba iszeina anksti, 

namo griszta volą. Sugrįžęs na
mo, atsigula ant apipurvintos, 
taukuotos, jau kelis kartus isz- 
mestos gatvėn ir vėl pasiimtos 
ir naudojamos sofos auksztie- 
nilkas, susibruką rankas po 
galva ir spoksodamas i n lubas 

tartum szaltas ledo
szmotas : ne in Onele, ne i n na- 
miszkius ne žodelio neprasita
ria. O jei pasikels, tai niekam 
nieko nesakydamas, i 
k ai bodam as u žsi k u rs 
verda degtine, ^paskui geria- 
geria, kol parvirsta sąmones 
netekės. Ne darban tuomet rei
kia jam eiti, ne kas kita rupi. 
Per keletą isztisn

ūžia”

nieko no- 
i pecziu: iatsargios, ir duokit maistą, su kurio pagolba 

jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
(OOJVOENSfrO Ml'JO

Yra motini) vartojamas beveik, per 60 metų, kurios 
nori su pagolba maisto palengvinti savo kūdikiui per-

I

Th, v

gromatos 
tos. Todėl jeigu 
jusu gromatos
si Uncze te, | >a raszy k i te 
gerai arba uždekite
puses koperto savo adresa, tai 
jum bus sugrąžytą adgal ir ne 
prapuls.

Ana diena i n Krokuva likos 
atvežti keliolika szimtu vaiku 
isz Sovdepijos ir patalpyti pri
glaudėjo. Tiejei vaikai naudo
josi isz geradejiseziu valdiszku 

prijutu.” Kada dažiuretoja 
priglaudos užklauso vienos 
mergaites ko iszmoko valdisz- 

• košia bolszevikiszkosia. inoks- 
lainesia, mergaite pasako:

— Turėjome du kartus ant 
sanvaites “sud nad Bogom.

Dažiuretoja nusistebėjo to
kiu atsakymu, melsdama mer- 

iszajszkiniino. 
pradėjo atsakinėti

tikėjimo keleis 
les būti 
geru.

žmogus mylintis
ma, kad
daug gero žmonijai padaryt,,p 
ingijes mokslą, da daugiau ga
li būti naudingesnių. Ir atbu
lai, jei žmogus nemokytas ar- 

skriaudžia, 
gales ji 

dauginus, nes bus gudresnis.
Mokslas stengiasi žmogų pa

daryti gudru, o tikėjimas ge
resniu. Sujungti tiejei dalykai 
drauge, tobulina žmogaus pro
tą ir jausmus. Žmogus del sa
vo artimo nėra priverstas būti 
gudru, bet geru privalo būti

gudru,

Ii-
savo arti

nom ok y ta s, gali

i 4

dienu jisai 
“ūžia” kai?) kada: tai ant so
fos kojas, 
pasidėjęs 
turn parszolis.
tos, sumenkęs
kaimyno pas kaimyną, nuo pa- 
žinstamo pas pažinstama, pa
sakoja jiems: “Tai kad pagy
venau, tai pagyvenau! Kai ko
kis karalius! Mane turėjo laip
tais in namus inneszti. Mano 
rublis, tartum, kokio pono laz
dele, tarnai nesziojo. Paguldė 
mano ir 
cziau. Mažai
taip didžiai pagyventi! A!”

Onyte jam kaip kada sako:
— Kam taip daryt, teveli? 

Kam taip girtuokli aut?
— Tylėk tu! — suszunka 

jis ir, kaip kada, musza Onele, 
mokina kaip 
mokytis.

Inmuszes, atsisuka, 
verkianezia mergaite, žiuri ir 
sako:

gauti. Tai yra: 
lon,” “ 
negerai.”

Pamenu, Onute i n musu na
mus pakliuvo veik netikėtai ir 
sekamu budu.

Karta pas musu szeimynin- 
apsilankc tūlas žmogus. 

■, auksztas, men- 
pusetinai tamsiu 

veidu, užkimusiu balsu. Jiedu 
szeimininko, susėdo prie stalo, 
ilgokai kalbėjos, užkandžiavo, 
gersznojo namu darytino, 
rosi apie 
darbus, degtines varymu, apie 
tai — pagaliau — kaip to žmo
gaus pati buvo dar gyva, kokia 
gera ji buvo, kaip tokiu mote
rų gal niekur daugiau ne nėra. 
E, bet paskui ji mirė, 
vienas.
dvi mergaiti: Mariuką 
niu ir Onute, devynių.

Ant giihi-galo tik, nedrąsiai 
jisai paklausė:

— Taigi, tamstele, — sake, 
— gal ir butu galima pas ju
mis nors Onele priglausti ? M a- 
rytei jau gavau vieta... Užmo
kėsiu tinkamai.

— Kiek 
mokėsi ?

— Užmokėsiu visus szeszis 
dolarius savaitėje.

Szeimininko pasiraiže, ne- 
isztikiniai pažiurėjo in pirmu 
kartu matoma žmogų, paezep- 
seno lupomis ir prataro: I — Ko dabar, Onele? — pa-

— Bet ar tikrai užmokėsi? klausiau.
— Kaip mane matai!.... — Mainos, — sake.
— Taigi žiūrėk: už dyka ir| — O ar tu pameni savo mo- 

man niekas nieko neduoda.
dievaži, —- pasakė 

žmogus. — Kad sakau, tai ir 
užmokėsiu. Kas savaite atne-1 buvo ? 
sziu po szeszis dolerius. 

Sutarta — padaryta. 
Už keleto dienu pas mus at- 

Ta pati Onele, 
ta pati lotoji naszlaite.

E, mažai tokiu 
yra!

Ji tokia 
iszdidžiai jos 
liai per petukus driekiasi

4 4

Mane musza Man
o ant grindų galva 
miega-sznai’pia tar- 

Paskui perkri- 
valkiojasi nuoKada dažiuretoja 

užklausėV1US 
nekurie 
Vokietije melde 
idant
liktu tonais

dalinasi su 
priek tam

Lyg sziam

viena isz baisi nu
neš laike 

likos nu-

amerikoniszku 
pasiliks Koblenci- 

ant užlaikimo 
Nescnei 

valdže ketino visus savo karei-
isz lenais, bet 

sklypai o ir 
Dėdės Šamo 

jojo kareiviai da pasl- 
ant kokio laiko,

nes gyventojai labai pamylėjo 
Amerikonus o kitu vieszpatys- 
cziu kareiviu visai nekeneze. 
Todėl musu bojsai da pasiliks 
lenais ant kokio laiko o jM‘r tai 
fricai turės ir nauda isz juju, 
nes Amerikonai yra gausus su 
savo doleriais ir 
fricais kožna pedia,
ir gero aluezio nors iszsigcria.
i. • • ■ 1

laikui buvo ma
inoma kad francuziszka revo- 
liucije buvo
siu ir kruviniausiu, 
tosios revoliucijos
kirsta per gilotinos peili 17,000 
žmonių Francijoi, o tris kart 
tiek dingo laike revoliucijo- 
nieriszku inaiszacziu. Bet tai 
vis nieko priskyrent laja revo- 
liucije prie bolszeviku. Nuo 
Noveinberio 1917 meto bolsze
vikai iszžudino 28 bisknpus; 
1,215 dvasiszknju; 6,778 moky
toju ir profesorių; 8,822 dakta
ru; 57,640 kariumenes afieie- 
riu; 260,000 prastu kareiviu; 
10,560 palicijautu; 48,520 žan
daru; 12,960 žemiszku locninin- 
ku; 193,425 darbininku; 355,- 
520 poniszko gymiino žmonių; 
815,102 kaimuoeziu, o priek 
tam buvo priežaste iszmirimo 
per bada 30 milijonu rusiszku 
žmonių. Yra tai baisus skaitlis, 
o sziadien nesiranda tos szei- 
mynos Bosijoi kuri neteko ke
liu mylemu ypatų.

(Jai ne vienas mano, jog kup- 
czysta baltu tavom jau dingo, 
bet kur tau, da daugiau prasi
platino ne kaip priesz kare. 
Nuo Franci jos, Anglijos, Itali
jos, Vokietijos, Austrijos, Bo
sijus, Indijos ir Ameriko, tasai 
velniszkas biznis ejna be palio
vos isz kur 
teres
budais ir parduodamos i n pa
leistuviu namus net in Egiptą 
Indije ir Japonijoi.

Agentai inoteriszko 
randasi
Pagal svietiszka 
tai tieje kupezei baltojo tavo- 
ro pardavė in nelaisve arti du 
milijonus merginu apie kurias 
dingo visa žino o kurios veda 

ne kaip

yra
merginos o ir mo- 
suviliotos visokeis

J

kūno 
po visas dalis svieto, 

apskaitima

iirszesni gyvenimą 
pekliszkos kaukes.

Dangybe žmonių yra tosios 
nuomones, idant padarius žmo
gų geru, reike ji lavinti pagal 
gryno mokslo, iszvcngiant ti
kėjimo. Bet grynas mokslas ne
padaro žmogaus geru, bet tik 
gudriu. Jeigu nemokyta vagi 
iszmokysime raszyti ir skai
tyti, tai padarysime isz jo da 
idydesniu vagiu, nes jisai gales 
hu kitais vageis susiraszinęti,’ 
pradės padirbti falszyvus vek
selius, czekius ir t.t. Jei jau 
duosimo da dydesni mokslą, 
padekime advokato mokslą, tai 
jis teip puikoi mokes teisybe ir 
teise apeiti, kad ir galo nesu
rasi. Jis ir žmogų užmusz ir 
pinigus atims ir jo niekas ne- 
euseks. Jei ji padarysime in-

■ žinieriu,
turtinga bažnyczia arba banka, 

. prie kuriu slapta per durys ln-

o jis norės apvogti

t i ma 
gavės,

udru, 
kožnas.

tai mokslą 
skriausti da

ke
Jaunokas dar 
kutis, liesu

Viena isz baisiausiu klaidu 
visuomenes sziadien ura nau-

gaitęs geresnio 
Mergaites 
viena už kitoks:

— Tai labai

Ta-
invairius reikalus: uzmig- 

kada pasitaiko
prasze, kad

Tai labai prastas daly- 
mokytoja liepdavo mums 

ant

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJ A 9 Broadvay, Nev^Vork. N Y L?

ILIETUV\
PER 1-VXMBUP.G/XPfl ’ ‘

TIESI
KELIONE

h> Plliava103.5(1. In Plllnva $1(Mm»0. Iii Liepoja $107. 
Mes užmokame už tikieta Isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agento.

juEPOjq.ARDA
Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa treezln klasn padalinta In kam* 

I, 6 Ir s lovų.
POLONIA ...........  28 Juniaus
LATVIA....................5 Liepos

kas, 
užraszineti 
visas skriaudas, 
kydavom nuo Dievo.

— O kada suraszete, tai ka

toblvczaites 
kokias aplai-

(lojimas teip vadinamos mnn-
paskui darote?

— Tada, darome 
Bogom.
ežiai Dieva už visokes pikty
bes, kokias mums padare.

— Ir balsuojete ?
— Žinoma.

paveizdos, jog

szaines. Alkoholius, karbolius, 
arszenikas ir kiti, priguli prie 

o tiejei 
visa organ i z-

drueziausiu truciznu, 
ka juos naudoja 
ma pagadina.

Senovės kukuosią alkoholiu 
naudojo kaipo gyduole priesz 
nekurias ligas ir vos maža da- 
lelia davinėjo del ligonio, bet 
tankei atsitikdavo, jog ligonis 
nuo alkoholimis priskubydavo 
sau mirti.

Sziadien negalime tikryt, jog 
kultūra pasikėlė, 
nupuolė. Sziadien

prieszingai 
munszaine 

randasi daugeliuosia szeimyno- 
sia kuria visi trauke ir dirba. 
Pas neku r i uos žmonis girtavi
mas yra prigimtas, tėvukas ge
re, tėvas geri o sūnelis ir užpa
kali je nepasilieka.

pikto padaro tasai 
munszaines,

Kiek tai 
varinius munszaines, žmonis 
sudegė ant smert, namai užsi
dega nuo eksplozijų, talpina in 
kalėjimus arba 
mia, sfaigos 
pradeda sirgnluot 
žarninėms ligoms, 
gentkarte bus

o priek tam kiek tai 
nupuola

1

užmoka baus- 
mirezios, žmonis 

visokioms 
o atejnanti

silpna ir pus-
gal ve i s, 
merginu 
kiek prasižengėliu, 
vargu ir aszaru! Skaitant laik- 
raszczius, net szirpulei perbėga 
per kuna žmogaus kada pamis- 
lini kiek toji prohibicije ble- 
des padare del žmonių.

Valdže darbszauje kad pa
daryti gala girtuoklystei, bet 
pabludo, nes ne tokiu budu ko
ki užmanė veidmainei.

Kas myli savo tauta ir gei- 
ne privalo mun-

dorybėje, 
žudinseziu

Baudžeme
Dieva

“sud nad 
prigulin-

Nutarėme ant 
už skriaudas 

priguli Dievui ka mums pada- 
naplevac ’ ’ (spjaudyt)re — “

ant Jojo veido.
Antras paveikslas.

isz kudykiu iszlavintas bolsze- 
vikiszkoje mokykloje, ejdainas 
pro szali paveikslo Motynos 
Dievo ka toki murma po nosin 
ir spjaudo. Kada jojo užklaus
ta, del ko spjaudo, vaikas pa- 

visa ejle paniekinan-
cziu žodžiu prieszais Dievą ir 
Jojo Moty na.

— Kas tave iszmokino tuju 
žodžiu, vaikeli ?

4 4

antrina

Vienas

prijotojo” pa- 
isztarti tuos žo-

bažnyczia arba

randasi

— Juk tai 
liepe mums 
džius ir spjaudyt, kada praej- 
davom pro 
szventus daigius.

Panasziu paveikslu 
daugybe. Isz to pasirodo kaip 

sudemoralizavojo 
nekaltus vaikus savo mokslai- 
nesia idant paniekinot Dieva, 

szen tuosius ir

bolszevikai

Jojo Motina, 
bažnyczes.

vdže pasikialt, 
szaines gert!

M

Jis liko
Jo globoje paliko tik 

, septy- reikia gyventi, burns ant 2,

žiuri m

Kasžin kokia meszka isz 
vaikeli iszaugs?!

• Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą

Tai,

gi tu man už tai

tavęs,
Vargsze Onute — naszlaite!
Ji neturi motinos. O ta jos 

motina, matyt, buvo gera.
Pamenu, karta nieko nebuvo 

namie. Onele, sėdėdama ant 
' iszsyk žaidė,

Onele, 
purvinu grindų, 
bet paskui apsiblausė ir pama
žėl! pradėjo krupezioti, verksz- 
noti.

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva.

arba važiuok
didžiuliais

la i va kori o

tina?
Pamenu....
Turbūt jinai labai ere rar>

sirado Onute.

— Labai, labai!
— O kaip tu ja pameni ?
— Ji mane glamonėjo, bu- 

cziavo. Paskui, pamenu, ji už
migo ir isz to miego niekaip 
jos nebuvo galima iszbudinti. 
O ateje žmones ja isznesze, pas- 

janna taiplkui baltame vežime iszveže,

merga i ežiu

vežime iszveže

!

GREIČIAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
l’ASALLIJA. GERIAUSIAS PATAR- 

N AI MA S TAS A ŽI ER I AM AS.
Jusu mieste randasi musu agentas.

aps įgy
la i vai s

pas
smagia kelione

Vasaros laiku atlankvk Lie
tuva 
veu Ii 
pi f k dam aš 
imis o turėsi
ir gera patarnavima. Expre- 
siniai laivai iszleidžiarni kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten iki ant laivo 
užsodina. Siusk pinigus in 
Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove, 
kurst 
Pristatymą

h !•» • * 4

In Lietuva, Lenkija. Rusija, I^atvlja, v
Ukrainia ir visus Baltikes Valstijas.
CARONIA .......................... 17 JunlauB

..................... 1 Liepos
Treczin klcsa $103.50

SAXON IA
Kabiueo $L*IO.

Tax $5 extra.

reikė 
kurios

jeszkoti 
pervirszina

Tankei skaitome laikrasz- 
cziuosia, buk tokia ir toko mo
terėlė niekados nemato auto
mobiliu arba da niekad neva
žiavo trukije ir daug panasziu 
atsitikimu.

Bet ne toli 
moterių
tuos atsitikimus goresniu pavi
dalu.

Ana diena raszejas 
ant lietuviszku laidotuvių She
nandoah, Pa. Laike-pasikalbė
jimo užklausta apie kruta- 
muosius paveikslus, keliones ir 
kitus atsitikimus. Tada viena 
isz snsirinkusiuju moterėliu 
gerai pažinstama visam mies
te, atsiliope, jog yra gymus 
ir užaugus Szenadorije q da ne 
karta ne buvo nuėjus ant kru
tamu j u paveikslu. Kita motore 
kuri teipgi czion gymus, labai 
buvo susi rūpinus, jog turi va
žiuoti isz miesto, nes nelabai 
jiai smagu, jog turės gulėti po 
svetima pastogių, nes da ne 
vienos nakties per savo vedusi 
gyvenimu trisdeszimts metu

■ I I

snsirinkusiuju

radosi

J

'■v ,

t
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TiKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagolba kazirom. Pagal 
Chaldoiszkti, Porsiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldincjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kickvlepam gali būti su-‘ 
prastinu.
—— .... . ,WIM. .... A ... . I mill .. ... . ............... ... .

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdoda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterur

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ............................40C.

Prisiuskito mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes por paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.' 
MAHANOY CITY PA.

•UT“ 25c.

f

KVITU

graži, 
geltoni plauke-1 apkase... Tėtis ir asz verkeva...

, to- Pamenu tai gerai.
kios žydrios jos akeles. E, tik- Po to Onele visa pusdieni 
ra lėlytė! verkė.

Isz pirmuju dienu asz i n Ne tėvas, ne aukle, ne kas ki-
Onyte žiurėjau ir sziadien dar | tas negalėjo jos nutildyti, 
negaliu niekaip atsižiūrėti. Ji 
tokia graži, 
turi ji motinos, nėra kam jos | sutinku, 
prie szirdies motiniszkai pri
glausti-paglamonėti. O josi la darosi žiūrint kaip tasai, vos

Po to Onele 
verkė.

o gausi žemiausi 
i ir pinigai nueis greitai, 

gvarantuojame. 
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, darinio ingalio- 
jimu, ar kitokiu pojxiru visa
da kreipkisi pas mus. Siun- 
cziant mums pinigus ar klau
siant informacijų adresavo- 
kite sziteip:

Per Liverpool ir Glasgow
ALGERIA .......... ................ lt JuhIrun

CARMAN1A.......................... L*> JunlaiiH
SCYTHIA .......................... 22

Ekskurcijn nu palydovu nu kondicija* 
prie Southampton in Daiuiga, Pilava 
Ir Libava:
Per Southampton KOŽNA UTARNIKA 
Laivai: MAURETANIA, AQU1TANIA 

IR BERENGARIA.
Per Anglija ar Hamburgą in Danziga 
$1OG.5O. In Libava $107. Tax $5 extra

asz in

bet naszlaite: ne
Ak, nelaimingoji naszlaite!... 
Ir dažnai asz ja ant laiptu

Suskausta man szirdi ir gai-

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

O 
aukle ir kiti, kas tik nori, iri pražydės žiedelis, nėra prižiu- 
pastumia Onele ir per jaunus romas, nėra kam jo tinkamai 
petukus jai užkerta, ir 1/i atsi-| palaistyti, auginti... 
tikime kas tik nori szaukia:

“ “Tu negerai ____________________________
In ka tu nuaug- Į Reįkaiingas — Manažeris prie

“Tu netikusi!
M 4<

Daug tokiu naszlaicziu yra. 
Jus tai gerai žinot!...

SKAITYftlTE “SAULE”
Skaitykite “saule

SKAITYKITE “SAULE”
<4

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda   .......... $107.00
In Liepoj u....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszte laiko 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

mokaisi! 
si?!”

Tiesa, Onute turi tęva.
Jis įszsykio ežia tik retkar- 

cziais ateidavo: Onelės pažiū
rėti, pinigu už jos laikymu 
szeimininkei atneszdavo. Tik 
už kiek laiko,, pasitarė su szei-

pinigu

krautuves czeveriku ir drabu
ži!. Turi užstatyti kaucija ant 
$2,000. Mokestis no $25 iki $40 
i n savaite. Darbas ant visados. 
Waterbury Mail Order Corp.

793 Bank St. Waterbury, Conn.

FARMOS—FARMOS
Asz turiu 200 Keru fnrinii ant parda
vimo* Pirkite fa r in u h ta syk nebijosite 
bedarbes ir sunku laiku. Parduodu 
pigiausia preke su mažu inmokūjimu. 
Del dauginus žinių klauskite farmu 
katalogo. A d Tesuvokite: J.13
Joseph Stankus Farm. Agency,

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

I

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
u

mininke, pasikalbėjo. Szeimi- 
ninke ir petimis trukcziojo ir 
sziaip susiraukus bdvo; matyt, 
nėnorejoė jo innamuosnu imti. 
Bot jis pasakė:

— Kiek jau ežia 
žmogus vietos
draug gyvenant ir man ir mer
gaitei btrs geriau.

Szeimininko patraukė dar 
petimis. Pagaliau • Sutiko:

— Nu, tai jau ateik. Iszsi- 
teksim. ,.

Ir gyvena dabar czionai One
le, ir jos stovas. Onele dažnai 
prie savo tevp nori prisiglaus
ti. Nori ji, kad jisai ja sžirdin-

vienas 
užima. O po-

I.

Kejiauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laivu 
kortos pigiaūsja kaina ne tik isz New Yrorko ir Bostono, 
bot ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau*- 
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia; 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos1 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai-1

Bartaszius Agentūra,
Fountain, Mich.
VILTIS PLIKIAMS.

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo adresą tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 0, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos .visi, kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikia. t.f

CHAS. S. PARMLE Y
Real Estate Agent r—

Jeigu gorite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame

. randas ir teip tolinus. ’ 
238 W» Centre SU Mahanoy City, Pa. |

* 
M

Padardnw:

kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei-Į 
kniaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu’1Knygele Draugystėms del 

lezmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - * 50c.

KVITO Knygele Draugystėms, dėl 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 

■ ' ■ . /.......................- 50c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,

MAHANOY CITY. PA.

Notary rublio

I susirinkimu
gai paglamonėtu.

Bet jos tėvas!
Mažair turbij^tgkiu tėvu pa-

patarimo, laiszkais arba atsiimtus ypatiszkai, o suteik-*
sįme juos dykai po sekaneziu antraszu: į

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St.

i ♦ i . ______________i______

New York, N.’ Y.

Ž 
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Palaimintas, kuris 
Dieva laimina.

szvente. Povy luk!

r 3

\I,
M

Buvo Dievo Kūno
Rytmetys labai gražus - tyras tave nusives pažiūrėti kareivi- 
oras, gipdrus dangus, 

stengusi padėti 
taip iszkil- 
pagarbinti

visagipdrus 
gamta, rodos, 
žmonėms szvesti 
minga szvente 
Dievą meiles Sakramente.

Visu bažnycziu varpai links
mai skambėdami szauke pilies 

pnsimels- 
žerejo nuo 
karūnėles

jos, tai dar gražinu bus!

■ /

t

t,

/

r

Dižon krikszczionis 
tu. Namai žerete 
puikiu papuoszimu, 
visur plevėsavo, kvepianezios 
gėlės gardu kvapa liete liejo.

Ant plečiu stovėjo keletas 
altorių, iszkilmingai papuosz- 
tu gėlėmis 
ežiais vainikais.
kiaušiai parodytas, stovėjo 
prie szv. Kryžiaus gatves, arti 
to paties 
priesz gražu
ginęs buvo uždarytos ir sienos 
neiszkaiszytos.

Žiūrint in ji rodėsi, jogui ji
sai nori priesziuties iszkilmili
ga i visos gatves grožei.

— Gerai sakiau, kad musu 
nauji kaimynai m^katalikai! - 
murmėjo sena moteriszke, žiū
rėdama in ta narna. Niekas isz 
ju neina in bažnyczia, o sztai 
ir dabar tokioje szventeje ne 
nori prie musu prisidėti.

— Nupeik tu ju - mieloji 
bobute — nežinodama kas jie 
per vieni; greieziau reikia 
Ietis tu, 
Vieszpati(‘s

ir puikiais, žiban- 
Vienas, pul

pa rėdytas,

vardo bažnyczios, 
i narna, kurio lan-

gal- 
nupažinsta 

- atsake

I

/
I
J

kurie
Dievo! 

jauna, baltai apsirėdžiusi mer
gaite isz Marijos vaikeliu 
draugijos.

Ir isztiesu to namo gyvento
jai verti buvo pasigailėjimo. 
Jsz szeimininko burnos vienus 
tik keiksmus ir szvento tikėji
mo prasimanymus 
buvo girdėti.
riaus buvo iszauginta, o mažas 
Povyhikas, ju suims, nei girdė
ti nieko apie Dieva nebuvo

Marijos

tegaiima
.Jo žmona nege

Dieva

pamatyti.Norėdamas pamatyti, kas 
darosi ant gatvių iszkiszo Po- 
vylukas pro praverta Įauga 
galvute*. Nustebės isz didulio

t i

4

pro 
Nustebės

judėjimo gėrėjosi gražiais ap
linkiniu namu papuoszimais ir 
klausė savos, kodėl tiktai vie
nas jo tėvo namas pasilieka be 
vainiku ir geliu !

Kodėl neleidžia 
kuuzius, linksmai einanezius su 
pilnais žolynu gurbueziais!

Sztai pasirodo iszk i Įminga 
Dievo Kimo procesija... Povy-’ 
lukas žiuri... negali atsižiūrėti. 
Sztai mergaites baltais rubais, 
kaip pulkelis aniolu giedoda- 
mos gražias giesmes, eina pas
kui Marijos karūnėlė. Sztai il
gos eiles tikineziuju; o kas jam 
labiausia patiko, tai, krūvelę 
mažu, kaip jisai patk, 
ežiu su baltomis 
suknelių, su gražiais 
kais ant galvos...
bore žolynus po kojų garbingo 
kunigo, neszanczioje monstra
cijoje po Ostijos

jo pas vai-

r

X

*
I

su

vaiku- 
ant raudonu 

vaini- 
Vaikucziai

priedanga
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Ak, mama! bet ar bus te 
vaikuęziai su 
ežiais raukosi* 
kais ant gaivu !

Povyhikas nuliūdęs atsitrau
ki* nuo motinos ir maste sau 
kada pamatysias dar ta gražia 
procesija ?

Nuo tos laimingos valandos 
visados stovėjo jo galvoji* alto
riaus su kvepianeziu smilkalu, 
gėlėmis iszkaiszy tas, blizgąs 
nuo szviesoso. grftžus vainikuo
ti vaikucziai.;. kunigo laimini
mas ir gražios giesmes žodžiai, 
kurie instabiai ji sujaudino:

Dieve mano! mvliu Ta-
V

szkaiszy tas.

vo 
mokėjo... i Nors 
f r

♦

*

Ant atminties žuvusios Editos Cavell

geliu

SAULE

po pietų tete

;<£j

$5 •>

Gal ne vienas skaityto,jas a įsimins kaip

\uotyfcHwooo
UNMHWCW

gurbu- 
ir rožių vaini-

t
M
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kares suszaude dažiuretoja ligoniu
vokieeziai laike 

('aveli

.u.<

:W JUOKAI
a
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Greitai Keicziasi.
Pilėną yra labai keista 

Jos szi rd is lyg knyga 
isz knygmo.

Kodėl taip?
— Jos niekas negali turėt 

ilgiau kaip dvi savaites.

morgu- 
imama,

'O'
'' y 

ir > J
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Tėvas: — Sunau, pakinkyk
ve,
O myliu szirdingai ir 1.1.

Būdamas vienas sau dažnai 
atkartodavo tuos žodžius. Bu

tai jo jnalda., Kitokios ne
moko nebuvo

irdejesjipie Dieva ir nors ne
suprasdamas ja vartojo vienok 
ji tekojo isz szirdies ir kilo lygi 
Augszezia tįsio jo Sosto.

Viėszpats Dievas iszgirdo jo 
sumano nuskinti ta 

negu suvys. Jn 
Dievo Kimo 

szventes Povyhikas apsirgo ir

malda ir 
lelija pirmiaus 
keletą dienu po

buvo vienturtis

sirgo, 
kviesti

nors tėvai labai rūpestingai ji 
prižiūrėjo, kas diena ėjo men- 
kvn.

Povvlukas •k
tėvai szirdingai ji mylėjo. Mo
tina isz neramumo ir ilgu bu
dėjimu susibaige ir sunkiai su- 

Gydytojas patarė pasi- 
vienuole (zoboninke), 

pasiszventusia tam tyczia prie
žiūrai ligoniu. Nors tėvas neap
kentė dvasiszkos suknios, vie
nok nelaimėjo sutiko pakvies
ti.

Atėjo vienuole, sesuo Ame
lija, kuri su dideliu gerumu ir 
instabiu afisukrumu 'prižiūrė
dama savo ligonius, patiko 
jiems ir patraukė prie Dievo.

Neapkentimas
nyko isz ju szirdies vis labiau 
o meile augo didyn, ant galo 
pradėjo rodyti ir džiaugsimi, 
kad turi tokia gera rūpestinga 
ir pina pasiszventimo ypata 
savo namuose.

Ta džiaugsimi sumaisze

zokoninkes

nau
ja nelaime, kuri ant ju užpuo
lė. .Juodieji raupai aplanke ju 

susilpnusi Povylo

visudi-

vo

namus ir 
motina jomis užsikrėtė.

Sesuo Amelija su 
džiausiu pasiszveutimu tarna- 

abiedviem ligoniam, rūpi
nosi jais... Bet liūdna jai buvo 
matant, kad tos jaunos mote- 
riszkes szirdifį uždaryta viena
tinei paguodai — tikėjimui. 
Kaip ja parafinus prie kantry-

Kaip sugražinus 
Dievo? Ne kitaip, mane

ligoje!bes 
prie 
sau, pavyks lai padaryti kaip 
tik per pasiszventima ir meile. 
Diena ir nakti taisė 
\’i ,r 'H

jai pagai
lai none jo ja, nežiūrėdama

rūbuose ėjo pirma, o žmones 
su szviesa rankose paskui.

Ties vaikuczio 
sija susilaiko, 
monstrancija ant altoriaus, in 
redvto visokiais vainikais. 
Gražus giedojimai su smilka
lu kvapu kila in dangų... Gies- 

visi puola
Kunigas ant su

namu proce-

visokiais

- su-

Dievo gai-

ne-

na ūdos Viesz- 
sesers Ameli-

Kdita ('aveli nevos už 
sznipinejima ir kaip toji nelaiminga mergina paaukavo savo 
gyvastį už tevynia. Dienojo josios suszaudimo sukaktuviu, 
kada Anglijos karalius su karaliene svecziavosi Belgijoj, at- 

ant tosios vie-lanke josios kapa sudedami puikius vainikus 
tos, kur Edita likos suszaudyta.

man sena ji arki i.
Simus: — Kodėl, 

kyli sena j i tokiai 
nei ?

Tėvas: — Mano motto vra: 
Nudevet visada senus daiktus 
pirmiau.

Simus: — Taigi, 
pats pasikinkyk.

te ve, kin- 
ilgai kelio-

tėvo, eik

nebera jokios \ ilties 
ti?

iszgelbe-

Ne, jau nebera - atšaki* 
sesuo Amelija. Bet Dievas yra

V ieszj >a I s. 
cali tau vaikeli palikti. 
Nusižemink priesz savo 

Sutvertojo ir praszyk jo malo
nes.

riu 
t i.

5 gerinus jam dabar nuniir-

Kode! Stankai ir ,Racz- 
*"X

kai taip nesutinka ir nesidrau- 
ginn?

— Mat, Stankai jaueziasi 
augsztesni už Raczkus. Racz- 
kai padare turtą isz bulvių, o 
Stankai — įsz munszftines.

Ona (savo vyrui) — Nuo to 
kaip mudu apsivedenl, viskas 
ka asz galiu tai tik valgi tau 
be paliovos gaminti, o ka asz 
už tai gaunu ? Nieko!

Vincus: — Laiminga tu. Asz 
gaunu viduriu užkiete-visada 

j ima.

t

k

BALTRUVTENK. * ’ *' t

Nekurios bobeles dydeli una- 
ra turi, 

Kaip per akulorius žiuri, 
Daug tokiu jau atsirado, 

Kaip nosis akulorius gavo. 
O ir tokiu yra,

mes urnai nutiki...
ant keliu...
kniubusiu žmonių iszkelia szv? 
Sakramenta, to Vieszpats Jė
zus laimina juos.

— ()i! kaip gražu!
ezna bžde jo I ’o vy 1 u kas.

• Mergaites vėl pradeda gie
doti gražia giesme, kurios vie
nas posmas giliai jam inpuole 
in szirdi:

Dieve mano! myliu Tave, 
O myliu szirdingai.

Duok dangui regeti Tave
Per amžių laimingai!

— Kaip tat gražu, kaip ma
lonu! - vis sznabždejo vaikutis, 
grinždamas pas motina.

— Kaip gaila, mama, - sa- '
• ko - kad tamsta nematei gra

žios procesijos.

ka nemoka 
skaitvt, •k1 J

Be akuloriu negali ne vaiku 
apvalyt.

Na ir iszrodo kaip kumele ka- 
manota,

Kada nosis su brileis pabal- 
nuota,

O yra ir tokiu ka su brileis 
ejdama parpuola, 

Ar in dyczia inpuola, 
Ba galva užrietus turi, 
Tai kur ženge, nežiūri.

Viena isz tokiu bry lius turėjo, 
Tai ant mažo vaiko užvežliojo, 

Kita ant szuns suklupo,
Szuo už tai szmota. blauzdos 

iszlupo.
O kiek tai atsiejna, 

Jog pastatyt puodo ant pe- 
cziaus nepataiko,

O kiek tai atsitaiko,
Jog paklysta ir namon ne

pareina?
O kaip nuo munszaines nusi

laka,
Tai ir lirylius purvyne palieka. 

Aplinkinėj Vilkesberiu, 
prisirengi- Tai szirdeles kožna isz moterų 

Mergužes ir mergaites,
Ant dydeles ir mažos nosaites. 

O kad ir brilius isz fersztores 
turi,

Tai mažai per juos inžiuri. 
Kad tiejei vyrai protą turėtu 

Mclvnus akulorius uždėtu, 
Tada kvailos mandrybes ne

rodytu, 
Save ant juoko neiszstatytu.

Del kvailiu stiklai ne gialbes, 
Jaigu szviesybes neturės 

Tai da kvailesnes iszžiures.
Kvailiukes, akulorius in sza- 

•li meskite, 
Geriau žiūronus insitaisykite,

12
JoE. _____

BIRŽELIS — JUNE.

Szventuju 
ir Povvlo. Ju

Prižadu - suszuko tėvas < 
manes Dievas isz- ] 

tikrai iszpildysiu žo- J
— ir jeigu 
k lausvs, 
di.

Dievo Motina pakakino vie
nuoles (zokoninkes) troszki- 
ma.

Kaip asz praszysiu, kad dievobaimingai iszauklutas.
Palaimintas, kuri Dievas lai

mina.

gy vy bes ir mirties 
Jisai g<

(zokoninkes)
Vaikutis pasveiko ir liko

net ikiu.
Paklausyk manes, pra-

- sako sesuo. Amelija. Ke
liomis valandomis priesz mir
dama tamstos žmona, siekda
ma bueziuoti mano ranka kal
bėjo:

szau

- A ežiu tau,
Tu mane

t i Dieva ir padarei, kad laimin
ga mirsztu.

Pasakyk mhno nelaimingam 
vyrui, kad krikszczioniszkai 
iszaukletu savo sunu ir kad

re.
man gerada- 

iszmokinai mvle-

są vo 
patsai apsiszviestu tikėjimo 
daly kuosų.

Teisi ir gera 
žirnis tikėjimą, 
kaip baisi 
tiems Die\’o!!...

T ‘ "
vėjo nelaimingas tėvas, 

J’arvtum, • 
pamate Dievo 

dvasios akimis; jo szirdis kilo 
augsztyn ir veržėsi prie karsz- 
tos, pilnos meiles maldos.

lu ta tarpa vaikutis garsiai 
prakalbėjo savo paprasta mal
da: Dieve mano, 
t.t.

jo dvasia, pa
pa megs ji, O! 

mirt is, uepažystan-

farytum, stabo isztiktas sto-

sujudintas. 
karta

giliai 
pirma 
ICsvbu

mvliu tave ir ik

mnori eiti 
man pasilieka 

ar netiesa ? - prakal-

Junius
4 4

garbei

saule 
pilius

pe li
menusio 

senovės szviete ant 
A t (\jo ir Dievo

Birželio

parėdytas
savo tur-

— Praėjo dvideszimt 
keri motai.

P°.
Dižon.

Kūno szvento.
.Gražus namas prie Szv. Kry- 

ŽiMiš gat'v'es " dabar linksmino 
jau visus savo pasipuoszimu.

Puikus altorius, 
to namo prieangyje,
tais ir grožybe visus kitus pra
noko. Dabar nebuvo matvti 
vaikelio prie pusiau atidaryto 
lango, tiktai baltgalvis senelis 
su dideliu 
apie altorių.

Prisiartinus procesijai, jaus- 
seneli,

atsidėjimu triūse

pavadintas
Toji romėnu 

globėja 
motoru, kurios visose sunkiose 
valandose prie jos kreipdavosi 
melsdamos jos pagelbos.

Tas menuo isz pradžių turė
jo tik 2(j dienas; vėliaus Romu- 
us,
keturias dienas.

Birželis v ra szesztas menuo 
metuose. Lietuviai 
dina “ 
kad 
krasztuose tašyk 
vasarojaus sėjos.

Birželio 22 diena

deives 
deive

.limo, 
buvo

t ? rp 
vien tik

Rymo uždetojas

Sėjos menuo, 
kai-kuriuose

r. pridėję

dar ji va-
Gal dėlto, 
Lietuvos 

esti pabaiga

) J

szv. Gervazo 
tai bus per 40

r

mingai dirstelėjo in 
klūpant i prie lango.

Kunigas tas 
las; senelis —

Suskambėjo 
neliai, tikintieji 
keliu...

Povylas isz szirdies gilumos 
sujudintas pakele
Szv. Sakramenta, o gerasai Jė
zus laimino jo tęva, kurio grau
džios aszaromis.... tuo tarpu 
niorgaieziu būrelis po Marijos 
vėliava giedojo.

Dieve mano,
O myliu szirdingai!

Duok dangui regeti Tave 
Per amžius laimingai!...

buvo — Povv- 
tai jo tėvas.

varpeliai, bub- 
parpuole ant

augsztyn

myliu Tave,

tiesas,

— Jis taipgi
(langu! liktai 
pragaras, 
bėjo graudingu balsu levas, bet 
vis dar su netikėjimo ženklu.

Taip! - atsake sesuo Amelija. 
Reikia būtinai iszsirinkti: ar
ba Dievo gailestingumą, dova
nojanti nusidėjimus, arba Jo 
teisybes nusprendimą....

Negalima iszkarto tjketi iii 
kuriu nežinai; bet

Vieszpats Dievas to nei nerei- 
praszyk Jo tikėjimo 

malones, o gausi.
— Ak! tegu tiktai V. Die

vas duoda sveikata mano sū
nui, o tikusių in Ji isz visos 
szirdies!...

Kad ingijus ta malone, rei
kia jos praszyti. Jeigu tamista 
nori, drauge pasimelsk!va.

Ir atsiklaupus sesuo Ameli
ja sukalbėjo garsiai, 
szv. Bernardo maldele 
mink,
na Marija.“...

Netikintysis, pergalėtas Die
vo malones, atsiklaupęs szalia 
sesers Amelijos ir apsiliejes 
aszarpmis, kiekviena žodi kar
tojo paskui ja. 

į — Pasimeldė!
Amelija pabaigus maldele, - 
dabar prižadėk Dievui kriksz- 
ezioniszkyi

kalauje:

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

VANDYCK 17 Juliaus ir 20 July

OK B IT A ...
ORDUNA ..
TAURAN .

Bažnyczia, ta

, yra vasa
rinis saules grįžimas, — prasi
deda vasara.

Kataliku szv. 
menesi, skiria pamaldoms prie
Szv. Jėzaus Szirdies.

Birželio menesyje yra kelios 
svarbesnes Kataliku Globėju 
szventes.

Birž. 11 diena, szv. Barnabo. 
Jis gimė keliais metais dar 
priesz Kristaus užgimimą. Pir
miau jo vardas buvo Juozapas, 

Jėzaus Kris- 
Apasztalas da

Katalik u

o po užžengimo 
taus i p da ngų, 
ve jam vardn Barnabas, kuris

“ Vaikas 
suraminimo,nes buvo labai 
malonus ir meilingos kalbos. 
Jis daug prisidėjo prie atsiver
timo Sauliaus, (vėliau szv. Po- 
vylo.) O atsivertus szv. Povy- 
lui, juodu kartu draugavo 
skelbdami Kristaus mokslą. Ji 
žydai neapkęsdami akmenimis 
užmnsze, 11 diena birželio 16,

Hebreiszkai reiszk ia
nes

svaigalais.
Birželio 29 d. 

Apasztalu Petro 
gyvenimus kiekvienas katali
kas žino, o jei kuris nežinotu, 
tai turėtu stengtis žinoti; nes 
tai didžiausi ant žemes szv. Ti
kėjimo stulpai (pilioriai.)

Birželio menuo Lietuvoje,4ai 
garuojantis laikas,
mas prie vasaros darbu, ypaez 
prie szienpiutes.

♦ 0 ♦
Lietuviu patarles ir prietarai 

menesyje Birželyje.
Jeigu dienoje 

ir Protazo lyja,
dienu lytaus, ir bus szienpiute 
nelemta.

Jeigu dienoje szv. Jono ly
ja, bus rugepiutis drėgnas.

Kokis szitas menuo, toks bus 
ir Gruodis, jei Birželis sziltas, 
tai Gruodis bus szaltas.

Dienoje szv. Jono, kupoliau- 
jama; moterys 
žolių žiedus,
calveliu, szlapusniu ir kitokiu.

gėlėlės panaudoja kaipo 
vaisia nuo visokiu Ilgu.

Taip-pat szv. Jono naktyje, 
buk pražydi 
mingas tas, 
parezio žiedą. Mat, jis tik pra
žydi naktyje, kada visokios 
baidykles slankioja ir žiedą da
boja, kad niekas nonuskintu. 
Papartis pražydi syki in septy
nis metus. Negirdėjau nei vie
no, kuris jau butu ji nusisky- 
nes.

Dobilą rasti su keturiais 
penkiais arba net su szesziais 
lapais vienoje szerdyje, yra 
laime, d dar didesne, jai ji ran
da szv. Jono dienoje.

Dabar jau daug tu prietaru 
pranyksta. Žmonos apszvies- 

prietarsu netiki; bot

Tasrr

szv.

renka i n va iri u 
remuneliu, juo-

” Lai
kas nusiskina pa
“Papartis.

tesu i in
žoleles, tai tikrai yra gyduoles, 
jei mes tik sužinome kurios

metuose po Kristaus numiri- yra,nuo kokiu ligų.

Ant szniurelio pritaisykite 
Po nos i a pakabysite.

Juk akulorei ponia isz tavęs 
nepadarys,

Norints katra ir po nosia pa- 
• si kabys, 

Ba jeigu del unaro tik ncszios,

i

Vieszpati Jezu. Kunigai aukso in užsikrecziama liga, o drau
ge, rūpinosi nuolatos pasakoti 
apie neiszseiniama 
lestinguma.... apie motiniszka

Kunigas deda Marijos globa....
Ligone linksmai klausi

žinoma szviesybe ir dangiszko- 
ji paguoda apėmė jos szirdi.

Nepaliko ' be 
pats Dievas to 
jos pasiszventimo. Drauge su I
palaiminimu Szv. Sakramen
to gausios malones nukrito ant 
kudykio ir jo motinos. Ta pa
klydusi avele paskutinėj va
landoj sugrįžo prie Dievo ir pa
stiprinta Szv. Sakramentais 
ramiai užmigo Vi6sy.patyje.

Užspaudus motinai akis se
suo Amelija dar rūpestingiau 
pradėjo trusti apie Povyhika, 
bet liga pergalėti buvo sunku. 
Tankus apmirinlai, nepersto
jantis karsztis rode, jogui neil
gai tesis.

Nelaimingas tėvas nežinojo 
ka daryti.

x .Sesuo Amelija! -sako 
žiūrėdamas in* baisiai iszblysz-
kusi m*kudykio veidą, - ar jau Į Jeigu turėtu pasilikti budie-

išžioto 
“Atsi- 

o gailesti ilgiausioj i Pa

OKOPEKA 22'July ir>2« Augusto 
.. 21 Juniaiis, 5 Augusto 
... 8 Liepos* 12 AuguMo 
.. .  15 Liepos

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton |r Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. NCra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2(i BROADWAY. NEW YOKE, 

I'hicage: U7 W. Washington St.
J Ar pas vietini laivakorczlu agentu.

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

1110.
Birželio 13 d. szv. Antano isz 

Padvos. Lietuviu jisai yra di
džiai gerbiamas. Gal kad maž
ne kiekvienas 
veji ima v ra 
o*
se

— v J^osuo Amelija!

- sako sesuo Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.

iszauklęti sunu.
i

Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

szv. Antano gy- 
skaites, ir sau už 

Riboja apsirinkęs. Kai-kurio- 
Lietuvoje bažnycziose yra 

to szventojo Atlaidai szven- 
cziami.

Birželio' 19 diena szventuju 
kankytiniu Gervazo ir Protazo 
broliu dvynųcziu.

Birželio 21 diena, szv. Gcna- 
vaites. Buvo didei mylinti Die
va mergele.

Birž. 24 d. szvente szv. Jono
Didžio Globėjo 

Pilnųjų Blaivininku. Nes pats 
Iszganytojas apie ji pasako: 
kad szventasis nei kokiu svai
gi 
pavyzdi priveda, kad žmogui 
ypatingai krikszczionui nopri- 
dera gerti ir savo iiuodiati monta.

Kriksztytojo.

❖ ❖ ❖ 
DEVINTINES.

Arba Szvente Dievo Kūno.
Dievo Kūno szvente praside

da devintąjį 
lyku, ir tęsiasi 
nas — visa oktava.

Toji szvento

ketverga po Ve- 
asztuones die

yra insteigta 
pagarbinimui Szv. Sakramento 
ir atlyginimo už Jo malones.

Toje szventoje yra leista in- 
statyti vieszai po kelis kartus 
dienoje Szv. Sakramentas.

Taip-pat toje szventeje kai- 
iszkilmingai

pradžios

Tai vis kvaila busi
Ant .beždžiones iszrodysi.
Teip mano szirdeles, visos 

apjako, 
Ir to žiupsnelio proto neteko, 

O beprotes, 
Pusgalvcs!

* ♦ * l1

Jau ten buna velneva, l 
Kur tamsi boba ragana;

O jeigu da tankci szaines isz- 
t rauke,

Tai ne tik kitus, bet ir savo 
vyra per dantis trauke.

Ne tik ka tankci muszasi, 
Bet da ir provojesi, 
Trankosi po sudus, 
Mėtydami pinigus, 

Laikais vaikai už motyna ejna, 
Kada musztyne parejna, 
Ant vyro - tėvo užpuola, 
lu kaili vargszui duoda.

O bobeles, bobos, 
Kokios jus nelabos!

Ar tai tokia paveizda duoda
te. ♦ 

Geriau žmonių nepiktykite, 
Del visu sarmata nedarykite.

Atejs netrukus valanda, 
Jog to gailesį tęs gana, 
Ba Dievulis npkoros,

*

kuriose vietose 
giedama 
evangelijų.

Lietuvoje yra didžiai žmo
nių gerbiami Devintiniu Misz- 
parai, procesijos ir kitos pil- 

1 maldos.
ketverge

keturi u

Kaip neteksite duonos.
Jau sziadien nuo vaiku daug 

kenezete,
Ir nuo ju in kaili gaunate,
O da kaip sūnelis pasigers, 
Tai da tęva ir motina su 

peiliu pervers!
i

Dcvintines visuomet 
■alu negers. Tas mums aiszku yra ketverge, nes ta diena 

Kristus instate ta savo dovana. 
Meiles Szvencziausia Sakra-

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PREKE TIKTAI SS c.
W. D. SocKkowskkCo. 

Mahanoy City. Fa.
————L—* 11 1
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CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplua Ir Profits $536,316.50

'Mokamo antru procentą ant sudėtu 
Ipinigu.. Procentą pridedam prie jus 
[pinigu a Sausio ir 1 Liepos, nepai- 
Jsant ar atneszat parodyt knygute 
Far no. Mei norim kad ir jus turė- 
ttumet reikalą su musu banka, nc- 
[paisant ar mažas ar didelis.
[ Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
[popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-rrozldent.
J. E. FERGUSON. Kasierlns

H. BALL.

Lietuviukai* Graborius

K. RĖKLAITIS
luildoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagclblnlnkc motoro.

Prieinamos prekes.

516 West Sprurc Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Tclephonas No. 149

. - - ■■   --   --—-

I Žinios Vietines
I *

— ........ I"*I Vtarninke Sz. Antano.
Seredoj Amorikoniszka 

“ Flag Day”.
Ketverge pripuola kata- 

“Dievo Kūno”,
/Yteinanezin sanvaite at- 
“Fajermonu”
Dekoratorei jau pradėjo 

ir puikiai atro- 
Utarninko vakara 20d. 

bus didele fantazine paroda, o 
22d. popiet 

“ f’ajermonu
Mieste bus daug krute-

szvente

Ii k u szvente

I si bus 
ja. 
redvti miestą 
dvs

1 ketverge
i milžiniszka 
rodą, 
jimo.

A

PRISAKYTAI DEL 
į . . MOTERIŲ. ,

Szie prisakymai tinka ir del 
vyru, 
naudosi

1—Ne turėsi
kaip tiktai savo.

4 < YJTll J >

konvenci-

atsibus
” pa-

Sziandien didelis skait- 
| lis Lietuviu iszvažiavo in Pott- 
l sville del gavimo Amerikonisz- 
ku popierių.

Seretloj atsibus vestuves 
Paserpskio gerai žinomoJ ono 

balberio su Mariona Drabniute 
kuri per keletą metu turėjo už- 
'•iemima “Saules” spaustuvėj.

Sukatos vakara arti Vul 
kano per apsivertima automo
biliu us likos s 

į 1 lanusak duktė
Automobiliu

1 Kraiikliniute kuri negalėjo 
_ I va Id vt i maszinos.
T — l’raeith Pctnvczia

Sauk * 1 spaustuvėj.

t ' ežiam.

užrista p. Sabina
W. Kynkevi- 

vare p. 
su-

_____ _ SAULE
FLAPERAICZIUTEI NEPA-1 

SISEKE SUGAUT VYRA.
PRANESZIMAS! " .—;—/. .. —

Parapi jonams Parapijos Sz.
Ona Flaperaicziute isz She-^Juozapo Lietuviu Rim. Kat. 

Bažnyczios Mahanoy City, Pa.

>

szlovyk tavo

jeigu vietoje 
“moterių.”

svetimu vyru
* /

2— Neymsi nieko ant bargo 
vardan savo vyro.

3— Atsimyk, jog visada busi 
teisinga savo vyrui ar esi su 
juoni, ar be jojo.

4— Guodok ir
vyra, jeigu nori idant butu tau 
ant svieto gerai.

5— Noužmuszinek savo vyro 
su liežuviu ir ne szok ant jo su 
pokeriu.

6— Ne užsidek su burdingie- 
reis ir guodok savo moteryste.

7— Js'ei-vogk pinigu nuo Savo 
tiktai reikalauk tiek,

kiek roike ant maisto ir drabu- 
v • Z) u.

8

nandorio iszkeliavo ant visos 
sanvaites iii Atlantic City, ne 

bet tyksle kad su
rasti vyro> nes reike žinoti, jog 
Ona jau turėjo virsz 30 metu o 
Shenandoriszkei ne labai ryjo 
seile ant Onos. Onute pasida
binus ir pritaisus sau puikius 
plaukus inejo in mares. Pare
gėjus keliolika vyruku isz Phi- 
ladelphijos stovinezius arti hu- 
sivre in vandeni ir nuduoda 
kad novos pradeda skensti ir 
pradėjo szaukti “help! help”.

~ (Wf!)

maudytis,

v
iim 1

vyro, ' -r ♦

:;nk savo vyro 
; t o pasi-

Sziuomi pranešzama kad me
tinis susirinkimas parapijonu 
parapijos Sz. Juozapo, lietuviu
.aLra. — - -L a M W . a. • .

R.K. bažnyczios Malianoy City, 
bus laikytas’ Panedelije, 

12 Birželio (June) 1922, 7:30 
valaiida vakare, Norkevicziaus 
Salėj e, W. Mahanoy Avė. Ma- 
hanoy City, Pa. Susirinkimas 
yra szaukiamas delei tikslo 
idant iszrinkti Trustisus 
(Board of Trustees) 
ežiam metui, 
privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS 
Parapijos Prezidentus 

Attest: M. LAPINSKAS 
Sekretorius

Pa.

delei > 
t.y. 

sekau- 
Visi parapijonai

Pirkite Kulcnini 
Pecziu Dabar

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
$77.50 Musu spccialiszkas PERT 
ii’- Gl.OBE nocziiis. vi’duris 18

rudeni.

t

%

GLOBĖ peczius, vi’duris 18 
coliu didumo, 
Galiniu matyt musu sztoro lange.

puikei enamelavotas
Ii

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie- 

Į tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRJIl’TiyiS LIETUVISZKAS 

GRABOBIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus'Ntimlrusiu.
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
aztlniu, Vesollju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
Mnhanoy City, Pa520 1Y. Centre St

—

•f

Pasamdo

Trirczlaasia LietuiIszkn 
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eaiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustalytains 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai Ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsukimą. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY,
•f 

I’A.

DR. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumcn- 
ejo. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 

12 lig 2 popiet., C lig 
Bell Tol. 359-R.

Shenandoah.

ryto.
9 vakare.
118 E. Coal SL

Ant. J. Sakalauskas
t*

LIETUVISZKAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
etaro automobilius visokiems reika
lams. 1

Musu Real Apollo ir Canopy
Fair peczei yra geriausi.'

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis erame- 
lavotas kukninis pecziusJW

Neapjm,/.’
priesz kv.mutcs, nv.-> . , 
daro barnei ir pafnetimai.

Ne geisk svetimu vyru 
laikvkis saviszkio.

10—No geisk ne nepažinsta-

, ne 
jokio dai^.o, ka no yra savaste 
tavo vyro, 
irvvensi ant svieto.

nes .
iszgirdus

9- J

j. Į mu, ne prieteliu, ne jokiu vyru 
norints tau

Jonas Žioplaitis
baisa novos skenštanezios Onos 
inszoko in vandeni 
mas , 
skensta

, manyda- 
jjog mergina isztikruju 

pagriebė Ona ir iszne-
dantis rodytu

o ilgai ir laimingai

PRANESZIMAS.

PARAPIJONAMS PARAPI
JOS SZV. JUOZAPO L.

R. K. BAŽNYCZIOS 
MAHANOY CITY.

kelio 
I ’laue 
ant

ant 
tarp Malianojaus ir Bark 

apsiverte automobilius 
kurio važiavo keli pasa- 

žieriai isz kuriu viena motere
vardu Kirutinskiene likos su
žeista. Kiti pasažieriai apsisau
gojo nuo nelaimes.

t tarninke Kun. Czesna 
mazgu moterystes Ta- 
Aleksandra su Alek-

su r isz
mosziu

Limdra Budginiute.
Viet ine

SU

T

%?
Į

V

> <

I

kuopa Susivio- 
Liet. R. K. No. 31 
keturis 
kuris alsinus \\ ui<es- 
ir prasidės 20 Juniaus.

Iszrinkti delegatai y irt Kun. P.

nas Szliuželis ir Mart. Geležele.! žodis reiszkia ?

nijimo 
I rinko 
>eimo 
Barre

t’zesna,
nas k

— t—
Parduodu visokius Paminkus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pukšite P0MN1NKA Ui kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
plakui geriau.s parduoti negu. kiti.

V Pino Mula«t<iov PI f ir. Pil

< 
4
4

•J
sze iu pakraszti.“

Ona manydama,

, pabu- 
kelis kartus ir szipso- 

“Už tavo

Praneszaina kad metinis su
sirinkimas bus

delegatus 
atsibus

isz- 
ant 

Wilke

.Jonas Žernausktts, Jo-

Biznio prirengejaa.
Dukrele: — Asz skaieziau 

ežia, tevok, jog 
kas yra patalogistas.

Dr. Laukabo-
Ka tas

— Nedelioj buvo paskelbta 
žinia buk kompanijos nori su
sieiti >u virszininkais unijos ir 
nuilarvti sutaiką, bet tikros ži- 
nios apie tai negalėjome suži
noti.

o/u-i mu (Panedi'lijo),
Mikas Gruzdys gyvenantis ant 
\V. Market St. likos užkluptas 
ant kelio 
kapiniu. Paemc ziegoreli 
$7.50 pinigais ir numovę jam 

na ir tu
pėjo basas namon gryžti.

Baseball terp Mahanoj- 
aus ir Summit Hill, likos at- 

! losztas Nedėlioję popiet, West 
Mahanojecziai 

laimėjo 9, Summit Hill 2. ....  — 1 1 ■ I ■ ■ I v A.- 
Norėdami invest! Elcktriklnia

vzi-ryta

tirti nauju Lietuviu 
Paėmė

: nuo kojų uzeverykus

I I'aid Parke.
I
I
1 Szvlesa in narna arba pataisyti koki
J dalyku, atelkyto pas elektro daktaru
, Eloryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy

’ užganailinancziai. (t.f.) ’

I

I

i

Tėvas: — Patalogl tas duk
rele, yra daktaras kur..; iszran- 
da ligas kitiems daktarams 
kad jie turėtu ka gydyt.

jog tai gal 
singelis vyras, apkabino Jonu
ką, saldžiai nusijuokė 
ežia v o
damasi prakalbėjo:
narsu pasiszventima del mąnes 
ir kad iszgelbejei man gyvauti, 
kuris dabar prie tavęs priguli, 
tai su tavim apsivesiu, 
mane kaip matai ir gyvensime 
laimingai”.

Jonas susiraukė lyg citrina, 
paleido mergina kalbėdamas: 
“Mano mis, asz tavo gyvaste 
iszgelbejau, tai tiesa, bet mano

* • » ’ *»’••♦/***■ e • « i

laikytas per 
parapijomis parapijos Sz 

Rimo Kataliku
Pamalei i

(June) 1922m 
vakare,
W. Mahanoy Avė. 
City, Pa. 
sirinkimo bus rinkti 
ir vyriausybe, 
stomi kiti reikalai.

Visi parapijonai privalo al
si lauk vti.

ADOM AS KLirCZINSKAS 
Prezidentas

ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

<

I

SESaS!
Ww' “ *-

F»a.-

to -
A

a I

imk

gyvastis jau prie vienos bobos 
priguli ir antrosios nereikalau
ju, ba ir toip turiu gana ergelio 
su viena.

' 1 " »w ix^,i JgwwwwwP* i ■— i

T

n • ■
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Nors Pats in Akis Lenda...
— Kaip matau ežia yra la

bai nuobodus gyvenimas tau, 
Onute, nėra su kuo nei pasikal
bėt, — sznekino Viznis tūla 
mergina.

— Iszticsu, 
iszvertus akis, — ir kas minu-

S

r
- '■’t

yvenimas tau

— atsako ji,

Ąyc. o padarys jutn darba gerai ir j ta man darosi arsziau.

•H
Cigaretai

/

Geri!
Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigu*.

i* * * —-

1

znpo 
ežios,

Juo- 
Bažny- 

12d. Birželio 
7:3() valanda 

mokslaines salėjo ant 
Mahanov 

Ant virsz-mineto su- 
Trustisai 

teipgi apsvar-

O

1

♦

Attest:
ZIGMAS KARKAUSKAS

Sekretorius

?GTheReading

Nedcline.Ekskurcija in

NEW YORK
18 JUNIAUS

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

*

n

Ona ta iszgirdus net nutirpo
szoko adgal in vandeni ir 
niktai dirstelėjus ant Jono 
szaukdama: “O tu asile, reikė
jo man apie tai išz pradžių pa-

1 1 • TT-V <•*'•. . • • I

sakyti.
naujo atloszti savo komedįja

Dabar vela turiu isz

idant sugaut sau vyra pakol 
iszvažuosiu namon. Gud-bai, 
kita karta ne buk toks kvailys 
szokt iii vandeni jeigu esi jau 
paezuotas”!...

Gud-bai

Ka raszo apie knyga ^Tūkstantis 
Muktu ir Viena"

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikią knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man pri- 
sluntet, norint usz prlsluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano padė
ka vonc kuria pragzom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszinius, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkal kad kož- 
nas turėti jla namuose ta. puikia kny
ga su grąžais apraązyinals, Žnlogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas,tuos puikus akai-' 
tymus namuose atranda tenai stebe-. 
tinus apraszymus senovės žiponiu 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupeseziųs savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllcma szeimlna. 
Dekavoju tamstoms 'už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito. ar 
klauso tu puikiu‘istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsltintet kaipo dovana. Duok* t>iqVe 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime, Viso glaro velijontls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P, Isz, 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetos knygos tai prlsiuskite $2 
in “Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
laus per pnezta.

ga su gružais apraszymals. Žnlogus

mo, praleidžiu naudingai laika savo

SpecInliszluiH t į einąs Subirtus Nukti
Isz
Shamokin .................. 12:015
Mt. Carmel................... 12:10<
Ashland .....................  12:47/
Girardville .............. 12:55 f
Shenandoah .............. 12:35<
Mahanoy City......... . ...1:16/
Tamaqua..................... 1:45/
New York (Libesty St.) 6:35f 
New York (W. 23rd St) 7:40j 
GRĮŽTANT— Apleis New Į 
Yorka nuo W. 23rd St. 6:45s 
vakare (Standard Time) nuo?

Apleis

A Liberty St. 7:00 vai. vakare?
f (Standard Time). <

Dubeltnvaa >
Tikletaa }$4.00

f f iu e* f f f f — i iu w f o «—* f ff <* — »»f — i* i f

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... I

Merchants Banking Trust Company
-------5------- z ;

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra- ; 
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelbos kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios vir&sininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami. x

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dė

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Co., Banka. Szita Banka žino kaip jumis 
geriausia pagelbėti. t
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L: Eckcr^ Vico-Fres.
W. F. Rynkcwicz

T. G. Hornsby J

D. M. Graham, Pres.
J. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

. D. F. Guinan, Trcas.
A. DrhIscwIcz, M. Oavula

I

VYRU 
LIGOS

□a

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras' 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijo 32 
melus invairias Ligas? Vyru ir ^lotcru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa- 
einanezias nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukltc ypatisz- 
kab per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ^.usiszkal 
ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro

Nedaliomis 9 iki 2 popiet. .'
638 l’ENN AVĖ

■ oi if i ■» ai

- PITTSBURGH, PA.i*KOLER -
— <1 Ii <

■/

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU 
MAHANOY CITY, PA.

/ 
/ 
s 
/ 
/ 
/

/

r2
/

233-235 W. CENTRE ST.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ąnt 
goriausiu laivu visu linijų, pas seniausia^Liotuviszka 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

agenta W. F. Rynkieviczia. . 
. suraszo ingaliojimus, ; , 

affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainAu ir siūneziu in visas dalis svieto
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva i • • <1! • • . • • « « • • « «• « •« « • > • v __ _tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika jies didelis skaitis žmonių .szip^pe : 
v •i 1 V« • • -■-« *««*•< • e • « • v 1__ r*laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

pinigu ir laivakorcziu kurso ir
t

z

ii




