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ISZ AMERIKOS
V w

Nudure paezia ir kūdiki pas 
skvajeri.

Allentown, Pa. — Kada pati 
atėjo .pas 

skvajeri iszimtl va raut a ant 
savo vyro kuris su ja ja bjaurei 
pasielginejo, vvras atslinko 
paskui, ir teip 
cziulės, jog 
pradėjo kapot moterie, 
duodamas jai

Motore turėjo ant ranku 
kūdiki kuris.teipgi likos pavo
jingai sužeistas 
si ligonbutije 
toliu.

Elmero Opelniko 
iszimti

v v ras
inirszo ant pa- 

iszt raukos pei Ii 
už

kaišius žaidu-

4

*

lius.

Abudu randa- 
o vvras už gro-

Samogonka priežaste mirties.
Viena mo- 

o v\ras 
kokius 
samo- 

gonkos kuri truko name ant 
Grant Ave. ir W ashington uly- 

Nuo eksplozijos užsi<|e- 
motere su

Seranton, Pa.
tore sudegė ant smert 
mirė nuo apdeginimu 
aplaike nuo eksplozijos

t ruko

CZIU.
ge mimas kuriami* 
doge.

Sudegusi motore yra Monika 
Bolziene, 62 metu, kuri laike 
bnrdingirrius ant treezio aug 
szto.

Juozas (Hszrvskis likos bai
sui apdegintas ir mirė ligonbu
tije. Badai jisai turėjo samo
gonka varydamas munszaine. 
Walteris Balszevik likos aresz- 
tavotu. Abudu vyrai buvo bar- 

“ tendereis hotelije kuris radosi 
ant žemutinio laipsnio ir abu
du buvo užsieniu varvinu mun- 
szaines. _

Pirko Vokiszku markiu — 
nusižudė.

Philadelphia. — Rūpinda
masis buk pirko Vokiszku mar
kiu už $1,4,800, kurios neturėjo 
jokios verties, Eredrikasr Zim
merman ateinu sau gyvastį* per 
inkvepima gazo. Zimmermonas 
dirbo.šukei per 28 metus su- 
czedinias tuos pinigus pirkda
mas 2,960,000 Vokiszku mar
kiu laike kares su vilczia, jog 
uždirbs milžiniszkus pinigus 
atejteje. Dažinojas, jog markes 
puola, nukeliavo
persitikrinti teisybia. 
pribuvo adgal in 
keh*s dienas atėmė 
te.

m tevynia 
Kada 

Amerika in 
sau gyvas-

Gyvena tikfai su puse 
smegenų. 

Iron Mountain, Midi.
rints neteko puse smegenų, Ta- 
moszius December isz Mar
quette yra
Žmogelis puolu nuo motorcik- 
laus sužuisdamas baisd 
Ana diena sugryžo 
gutes kur jam buv 
operacija, 
iszeme puse

December 
gyvasn.

o-

ir sveikas.

galva, 
isz ligon- 
padaryta 
daktarai

I )akta.
<r

bet greitai pa-

pakauszijr

pažyšla
ku rie visai

smegenųn

o 
kur jam 

sniegena.
rai neturėjo •jokios \ ilties, jo 
jisai pasveiks,
sveiko ir turi pilna protą 
Nėr ko stebėtis, mes, 
me tokiu žmonių, 
neturi
tiktai kosze.

Žveriszkas tėvas likos 
nubaustas.

Sioux City, Iowa, 
lius Grinseviczius, 

ant

Supliekė kuniguži už pabu- 
cziavima jojo paezios.

— Pulkinin-
a t ėjas in

Persipraszes

Boston, Mass, 
kas Wesley Hague, 
kancelarije kunigužio George 
Paine, kuris jiems buvo davės 
szliuba. nesenei.
sekretorkos, užsiraitojo ranko
ves ir suplieki* kuniguži teip, 
jog negreitai to užmirsz.

Kunigužis pabueziavo pul
kininko paeziule, be josios pa- 
velininio. Prisipažino jisai buk 
iszveže automobilum ponia 
W esley in laukus kur ja pabu
eziavo, teisindamas kad tai bu
vo tik “teviszkas
giszkas buezkis. W’esley sugry- 
žes isz savo keliones, dažinojo 
nuo paeziules pasielgimu kuni- 
gužio nutardamas ji už tai nu
bausti. Kum Paine suriszo po
rele du menesius adgal.

ir du i ;;,,;;g

* I ir drau-

Turi
suaugusiu''jisai paezia 

sūnūs.
Suv. Valst. turi 110,663,530 

gyventoju.
W asliington, I). ( 

>3
bjiira, Snv. \’al>4. randa 

gyventoju. Kas 
gyventoju pa si da ugi na 

jeigu trip pusi 
g k it 

kuris pri

- Lyg 1 
mete, pagal ecuJnlajaus, l!>2.’ 

znso 
si I 10,(162,530 
mot as 
po 1,415,1110, o 
didinos ir tolinus, tai ly 
siiraszo gyventoju 
puls 1930 meti“, skaitlis gyven
toju užaugs ant 119,801,710.

Keturi namai dinamituoti.
Pittston, — Pa. — Keturi 

namai likos suardyti per dina
mitą, rakandai suteszkinti ir 
miegantieji iszpuole 
per* ekt+p lend jos-- '< xiona is. Ant 
gilukio nieką nesužeido. 
matine

<;

isz lovų

Pi r 
atsit i ko 

vado prieszi-

t reczc

eksplozije 
Campbell narni*, 
ninku distrikto No. 1, in trum
pa. laika po tam eksplozije ki
lo name (’harl,es Alba,
pas Ali kola Dezalvo, o.ketvirta 
Juozo Martinett. Visos ūks 
plozijos atsitiko ant Railroad 
ui veži os.

(’ampbell ant anglekasiu su
sirinkimo, imiesze užmanymą 
idant užbaigti straika No. 6 ir 
9 kasyk losią, ant ko daugelis 
anglekasiu nesutiko, 
tai atkerszino 
mito po munais tuja, kurii 
tam užmanymui pritari*, 
namai priguli prie anglekasiu 
iszskirent Martinett, kuris lai 
ko sztora. Palicije da nesuse- 
ke piktadariu.
Trys sūnūs kunigais — retas 

atsitikimas.

na ir už 
padėjimu dina 

namais
Visi

Washington, D. C. — Ana 
diena M ikola Smith ir jojo mo 

isz’ Newark, N. J. tu re ji 
;arbe ir džiaugsmu rastis 

savo trijų simu, < 
prie misziu 

klierikas Darni n ikonų 
kliosztorije ezionais. Vyriausi*;- 
sunūs kum įgimtas 
tiniu kliosztoriaus 
tu, kum Inocentas

I ’rovidence
kun. Ambrazas kalbėjo 

o ket- 
Jonas,

ten* 
taja g 
ant misziu 
ketvirtas tarnavo 
kaipo

yra perde 
per 13 me- 
yra. prole- 
seminari
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A meri komis

Ižgama užklupo ant jaunos

szais Kiniszkus 
apmalszinli priesz/iis

Pavoik-

Kiliu (lenerohis Sun Sen likos 
iszsiimstas su savo vaisku prie- 

bandytns, kad
JUOSI lis
v i šok ins iįžk lupi mus.
slas parodo vaiska apleidžiant 
miestą. A111 asilelio sėdi Jero
me llaley, Amerikonas kuris 
likos paleistas per bandytus.

Atsinorejo mylimos prie 
altoriaus.

New Britain, ('mm. - 
Juze Tkncz, 23 metu, 
graudžes asza.ras namie, 
sios mvlemas Jonas Zilinsk 
29 metu dingo kaip kamparas, 
pabėgdamas nuo altoriaus lai
ke kada. Retino sudėti prisiega! 
del savo mvlimosios Juzukes.

Kun. Kovalczikns. davinėjo 
szliuba, o kada, 
džiu: “ 
paezia Juze 
atsake: “ 
susirinkusius sveezius 
ežioje paszauke:-“ 
reiszkiu, ezion susirinkusiems, 

ne noriu vesti szita mergi- 
na už moterie ! ’ ’

Isztares tuos žodžius, dumi* 
isz bažnyczios ir lyg sziai die
nai jojo nesurado. - 
rejo gera pfiežaste.

Du milijonai automobiliu 
i

New York. -

jog

—»>

Pana 
lirjr 

o jo-
Kas,

('h ieago. 
Ona

mergaites.
Kada 

10727J urkiite,
1(5

Burlrv Nelaime Vytauto Kalne.
Birželio men. 13 d. Vvtauto 

pusiau pirtim v. d. 
ganydami karves 

j sukuri* ugni iszpuvusioje liepo- 
sužagejimo. Mer-! .I(‘-

Žinios isz Lietuvos.
I

Diet U i 
f

avė., South ( liieago, Nedėlios' 
ejdama. namon, likos 1 l<ulne apievakaru ,____ ___  ... ........

° I • .
užklupta per ižgama kuris nu-! piemenukai

namon,

j vilko mergaite iii tamsu užka
bori tiksle
gaite gynėsi kiek

Lgnei gerokai insidegus

I
I

j

,i 
j

DU-KART NEDELIN18 LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŪTARNINKA IR PETNYCZIA.

PKBNUMKBATA KASZTDOJA:
AMERIKE: Ant vino meto $3.M. Ant puse* meto |1.M 

EUROPOJE: Ant Tiso meto $4.00.
MET* Lalesku* ir piningus visada siuskite tiktai ant nito adresd:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY, PA.

t'

W. I). HOCZKOWRKI, Frea. A Mfr
». W. BOCZKOWBKI, MlUr 34 METAS

-~3

Jonai ar
J I

No!”

atėjo prie žo- 
ymi už savo 

tai Jonas staezei 
Atsigryžes in 

bažny-
Visiems ap-

O gal lii-

a ui oinolii Iri

kaip szr 
galonu gazoli uos 

Kas metas skaitlis

Keli 
pasiliko br 

per iždegima mieste 
s imies nuo

I < la ho. 
žmoni u

irli ant dvieju 
'oriu.

locnasles isz

galėjo. Musze’ Maiga invyko didžiausias spro- 
ji per veidą, kando ir spardė, oį^*,llaM nu<) kurio gan stora ža

lia liepa tapo visai nulaužta ir 
kiek toliau mineszta, dalis visai

I girnas, nuo kurio gan stora ža-
kada mate kad tas nieko liepa-1

• n i • , . i
O !

Ejnantis |
adbi'go ir su-i vaiku piemenuku vienas 9, ki- 

vadiuasi 
metu, gv

gialbes,
gialbos.
iszgirdo riksmą, 
eme ižgama. kuris 
Juozas Stadala, 22 metu, gy-į nautoju, 
veliantis ant 10585 Indianapo-i nies I. 
lis avė.

Badai panaszei 
kitoms

prade, ji sznukti pa-i
palici jnntns Į ii’ skeveldras sudraskyta, o du

tas 1(1

Biskupas prisiegdino nauja 
prezidentą.

Kaunas. — Laiko Preziden
to prisiegos Seime, socialde
mokratu atstovai nedalyvavo. 
Prisiega davė Žemaicziu vys 
kūpąs, diilyaujant naujam ka
riuomenes vadui Žukauskui, 
ir'Prezidentas pabueziavo niū
ku ir Evangelija. Paskui Žu
kauskas parode Prezidentui ir 
svecziams Lietuvos kariuome
nes dalis:, raitarija,
valdžius, pestininkus ir arti
lerija. Ypatingai smarkiai at 
si žymėjo raitarija: būrys gra
žiu vyruku ant geru žirgu, nu
leistomis jotimis,. kaip audra 
prasiautė pro
Sziose iszkilmese dalyvavo vi 
si Seimo atstovai 
soe. deni, frakcija.

Lietuvos supuvia tiltai.
Vienas

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. f

k ui kuš

Boston, Mass. — Vakare, lio'*. 
pos 3 d. Juozas Vaina ėjo pas 
savo dranga. Einant skersai 19 
ta ir 4-ta Ave. So. Brooklyn*e 
sergėjosi automobilio isz vie
nos puses, bet atbėgo kitas isz 
kitos puses ir tapo mirtinai su
žeistas. Nuvežė ji in ligonbuti 
ir nelaimingas mire in 15 mR 
mitu laiko. Paliko savo moterį 
didžiame nuliūdime, kuri
vena Lietuvoje ir viena dukteri 
Amerikoje. Neteko pilnai suži
noti, rodos, kad dar yra duktė 
ir vienas ar du suniis. Velionis 
prigulėjo prie Apreiszkinio 
Paneles Szv. parapijos. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis. Palaidotas ant Szv. Trej
ybes
Antano Dr-ja.

K.v-

P rezidentą.

iszsk vii is

— Karo- 
likos nu

baustas ant szesziu menesiu 
in kalėjimą už laikymu prira- 
icyta pro stulpo savo keturiu 
metu sūneli tvarte. Per penkes 
pirmutines dienas savo baus
mes Grinseviczius daugiau ne
gaus kaip duona ir vandeni.

Vaikiukas pabėgo isz namu 
idant apsisaugot bausmes už 
sumuszima lampos ant auto- 

'mobiliaus ir už tai jiji tėvas 
teip rustai nubaudė. Palicije 

' dažinojo apie vaikiuko padėji
mą, paliuosavo, 
tavojo.

o tęva aresz-

šori u m 
jos, o 
savo pirmutines miszos, 
virtas suims, klierikas
patarnavo trims savo broliams 
laike misziu. Yra. tai pirmuti- 
ns atsitikimas ezion Amerike. 
idant tėvas su motina rastųsi 
ant misziu keturiu savo sunu.
Turi 20 vaiku — visi yra gyvi.

1*000110

Montona,

Seranton, Pa.
Lake gyvena , vedusi pora Ed- 
wardas Keiper, kurie likos ap
dovanotais dvideszimts vai
kais ir visi sziadien yra gyvi ir 
sveiki. Dvideszirntas juju 

džiaugsmas*’ atėjo ant svieto 
praejta sanvaitia. Szesziolika 
vaiku gyvena su tėvais, keturi 
yra vedia ir gyvena kitur. Kei- 
perei turi tiktai po 50 metu 
amžiaus. — Lai jiems buna ant 
sveikatos ir džiaugsmo!

Dvideszi nitas
i <

kas metas.
Pagal užbaig

ta. surasza, tai Suv. Valst. szia- 
lien randasi užregistravote 
13,048,128 v i so k i
lyg l Julajaus szio svieto, su
naudodami daugiau 
szis bilijonus 
ant nu to. 
automobiliu pasidaugina siivir
szum ant d\ ieju milijonu.'

Visas miestelis iždege.
\\ aIla<‘<‘, 

>ziml ai 
mist oges
!io Burke, septyne 
•ziomiis. 1'gnis padare Medes 

milijonu do- 
Ilangeli žmonių apdegė

gialbedami savo 
degusiu namu.

Kalinei sumusze dranga kuris 
spjovė ant vėliavos.

I*1 resno, Calif. — Kalinei 
czionaitiniam kalėjimo paėmė 
tiesas iii savo rankas ir baisei 
supliekė St(*pomi
svetimszali, kuris likos pašil
dytas in kalėjimu už spjovimą 
ant Amerikoniszkos vėliavos. 
Ant rytojaus stojo sūdo ant 
teismo su mėlynoms akimi ir 
isztinusiu veidu. Laike teismo 
pripažino sudžiui, jog yra sve- 
timžemiu, nekenezia szio lais
vo sklypo, jojo tiesu ir gyveni- 

' mo bilda ir tiž tai spjovė ant 
vėliavos, iszreikszdamas tokiu 
budu neapykanta prieszais 
Suv. Valst.

i Valdže jiji tuojaus paėmė po 
' savo apglobti ir nusiims adgal 

isz kur pribuvo.

kapiniu. Laidotas Szv.
■*<

Kaimas. — Vienas “Perva
žiuojantis skundžiasi kaunisz- 
kej “ Lietuvoj ”:

Birželio 10 d. man teko viesz- 
keliu važiuoti isz Skaudvilės in 
Kaltinėnų miesteli. Privažiavęs 
Vaidatoniu kainui Skaudvilės 
valscz. radau kliūti. Tarp dvie
ju aukszlu Alicijos upes kran
tu dar nuo rusu laiku pastaty
tas gan didelis ant geru mūri
niu stulpu geležiniu balkiu til
tas, bet virszus ir kitos medžio 
dalys taip siiĮuivusios, kad va
žiuojant iems, 
tiems per ji einantiems gresia 
gyvybei pavojus. Turėklai pa
daryti isz plonu geležies trube- 
liu nulaužytu Mjitomai 
reikalingi apylikes bravarnin
kams, nes tos trubeles atatinka 
j u dirbtuvėlėms.

Kad važiuojantiems aplen
kus ta pavojinga tilta, kad isz- 
vengus gresianezio pavojaus, 

aplink važiuoti maž
daug apie 20 kilometru, kas su
daro 
isztikus 
ir skubiems reikalams.

Indomu žinoti, kodėl Savival 
dvbes arba kokia nors valdisz- 
ka instaiga, kurios žinioje ran
dasi minėtas tiltas nekreipia in 
ta. domes ir netraukia, atsako
mybėn to tilto prižiūrėtojus.

Dvi meiles aukos.
Kupiszkis. 

diena, 
in\’v ko •
pat ies 
lis

an didelis ant goru

o net ir peks-

labai

Seranton, Pa. — Liepos 6 ęl. 
mirė Vincas Ramanauskas, .34 
metu amžiaus. Paliko paezia ir 
3 vaikuczius. Laidotuves buVd 
Liepos 10 d. su 
apeigomis Szv. Juozapo par. 
kapinėse. Kun. Kuras pasakė 
bažnžezioj gražu pamokslu. In 
kapus lydėjo apie 300 žmonių, 

mirė laisvi- 
Kriaucziunas.

priesz mirti, pasiszauke Kun. 
Lopata ir atlikęs iszpažinti mi
rė kaipo geras katalikas. Todėl 
palaidotas kataliku kapinėse.

— Ilvde Park 
manis

bažnytinėmis

Bet,

mainėri ant ,

met u p. Kri k ienos tar- 
, sėdėjusiu netoli ūg

li ko negyvai užmuszti. 
Vienam net smegenys isztiszko 
kitas jJ, užmusztas be kraujo

reikia

va.
ne.

į įasielge
aitems. iszliejimo, matosi, buvo kontn- 

l ž tai likos nubaustas ant 100 į zijuotas.
doleriu ir kasztus.

Dabar Ilinojui valstijų keti 
na už\’esti Sunkesnes tiesas del 
tokiu prasižengėliu, nes szia- 
dien sudže negali nubausti ka
lėjimu tokius rūkalius.

jaunoms mrr <r r,

SU

I

<r I b dideliu keblumu, ypacz 
dideliems, svarbiems

A
Bombos 
Krikie- 

už puse kilometro

Mire nuo miegamosios ligos.
M iegamoji 

liga paome ezionais pirmutinia 
auka, kada liūtą Xoviez, ketu 
rili.metu mirt* czionaitimje li- 
gonbuteje. Mergaite likos ai

Seranton, Pa. -

jonbuteje.
vežta in ligoiilmtia 6 Julajaus 
ir lyg smert nepabudo.

I sz.) >ti vašioje liepoje 
Imta bombos. Kas ja ten pasle
pi* irkada nėra žinios, 
skeveldra nukrito net 
IK'S sodne,
nuo sprogimo vietos.
Visi nori keliauti in Amerika. 
Kaunas. — Kasrvtas nuo 3 —■ 
I vai. lies Amerikos konsulatu 
stovi (‘iles 
važiuoti iii 
ginusia k'aimieeziai. Kasdien 
priimama apie 200 interesantu, 

laukia rvt dienos ir •
stoja iii eik* dar na k Ii. Dauge
lis lokiu nakvoja tiesiog konsu
lato kieme.

žmonių, norineziu 
A įnori ka. J u dau-

ginusia.

likusieji

— Birželii
Py ragi u 
sa iižud vst es.

kaimo vaikinas Boeziu- 
niižiidi* jauna, 17 

mergaite, paskui ant \ ietos ir 
(nusiszo-

sz. m.
dvi

ja ima,

Lietuve nubausta už 
piketavima.

Brockton, Mass. -
Triume tapo

valkatavime” ir

J ieVįl J II
kasiem* Distrikto 
rasta kalta 
pri leista

' užsimokėti $10 baudos, 
piketavo si rei kiiojanczia 

Douglas kompanijos czereiy- 
ku szapa. Ji buvo kaltinama 
apdraskyme policma.no, bet tas 
uebii\’o teismui inrodyta. Poli
cija. aresztavo 
ninku, bet naujos unijos vadas 
pareiszke, (tad piketavimas tol 
eis, kol bus žmonių. Ant poli- 

| vijos vėl pilasi akinimai, 
puodai ir 
bando minia skirstyti 
pi ket i n i 11 k us a reszt uot i.

4 4

.sodeli menesi kaleji-
me ir
Ji i

vėl 15 pikeli-

geliu
plytos, kuomet jie

arba

450,000 Italu geidže pribūti 
in Amerika.

/

- Italu imigracijosRymas.
bjuras aplaike 450 tukstan- 
czius praszymus nuo žmonių 
kurie geidžo apturėti prasz- 
partus ant iszkeliaviino in Su-
vienytas Valstijos, freeze dalis 

t likos atmesta.
, * » V‘"'

Kiek yra Lietuvoje spaus
tuvių.

V ienas Kaimo laikrasztis su
skaito, kiek yra spaustuvių Lie 
tuvoj. Pasirodo, kad isz 22 
Lietuvos apskrieziu tik devy
niose ju yra. spaustuves, Imtent siprieszino 
Biržu-Pasvalio apskirty L Kre
tingos I, Kauno 15, Marijampo
lės 3, Panevėžio 2, 
Sziauliu 2,

I *asi rodo,

Wilkes-Barre, Pa. — Stanius 
Buikas, 37 mottos. Empire St., 
W. B. buvo už
Stanton Colliery Lehigh-Wilke 
Barre Coal Co. Liepos 9 d. ryta 
tapo sužeistas — aptryne gal- 

Nuvežtas in miesto ligoni- 
Kiek jauezias jau geriaus.

Manoma iszgis.
— E. Market ir Sherman St. 

kampo saliune gere ir kortavo 
3 lietuviszki bernužėliai. Be- 
kortuojant 2 isz juju susipesze, 
vienas nu kramtė kito ausi. Po
licija juos suėmė ir jiedu turė
jo užsimokėti po 50 doleriu.

— Mirė Saudukas, 20 m. am
žiaus; nusinuodino per klaida.;

skaudėjo, eme vais- 
tus del sveikatos ir paėmė 
nuodus, ligonbuty iszpompavo,

viduriai 
del

19 
kaime bet neiszlaikes mirė.

>
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Pa.
met u

pats sa,ve nusižudė 
ve). Priežastis saužmlystes — 

'l’as vaikinas 
insimy Irjes

mei Ir.
smarkiai insimyIrjes ta 
gaite ir visa laika jis mane ja 
m\ lėti ir vesti.

Mergaite, būdama 
(e, norėjo to vaikino 
savo ukes, tacziau jai labai pa- 

jokiu 
ji imtu 

To
li kosi labai

buvo
mer-

vientur- 
vest i ant

Minersville, Pa. -r Nuo 
iarszczio staigai neteko pro
to Mare Szaukuviene, kuri 
pradėjo 
žmon i u. 
lataike

vienu metu mergaite, kaipo ir 
Emma Kabei ir Veronika Gra
jauskiene

apskundė.

Szaukuviene, 
met v t a k mena i s ant 

isz akmeniu 
Šlubeliu,

V ienas 
Magdute

kurios pamiszelia

Hoboken, N. J. — Du pasi
geria prohibiciios szpielėi ate- 
ja in salimui Martino Jurgevi- 
cziaus, pradėjo

motina, ii* 
budu nesutiko, 
ta vaikina ant savo rikes, 
kiu budu porele 
nepatenkinta, inpuole in nu
siminimą, ir susitari* nusižu- 

Pirmiau vai
sa vo drauge, o 

paskui pats sau paleido szuvi.
Vaikinas paliko paraszyta 

testamenta, kuriame nurodo, 
kam skiria savo turtą (dali.) 
Žinoma, buvo 
valios, bot czia 
te priguli tiems, kas 
ken k e bes i my 1 i n t i ems.

Kase i n i’i 4 
Telsziu I ir Vilka-

viszkio I —viso labo 30 spaus- sį 
tuviu, taigi 15, yra Kguu.-, ka- ,|v|i ,,|,u ’sykilL

yra dar 4 litografijos ir 5 
graviravimo instaigos. Be isz-

iii(k

M 
vardytųjų privatiniu instaigu 
Kaune yra dar va.lsybiue spau
stuve, litografija ir 
fiju-

■ .Klaipėdoj yra 6 spausdinimo 
instaigos.

Palyginus, tai Amerikos Lie 
tuva yra tuo žvilgsniu turtin- 

Pabaltiszke. Czia yra 
apie dvideszimts penki lietu
viu laikraszcziai ir didele ju di
džiuma turi nuosavas spaustu
ves, o kiek sziaip komerciniu 
spaustuvių spaustuvėliu. Vie
noj Chicago j j u yra apie tuji
nas ar dąugiau.

ciukogra-

gese u z

kad

kinas nuszove

numaudagei 
; pasielginet. Saliuninkas nore 

jo juosius iszpraszyt laukan, 
bet szpiclei pradėjo muszty- 
ne. Abudu likos nuvežti in Ii 
gonbute aut “sutaisymo.

f

žmones silpnos 
vyriausia kal

va rže ir

Tolimas gimine.

— Girdėjau, kad numirė ta
vo giminaitis. Artymu ar toly- 
mu gimine jis tau buvo!

— O, labai tolimu: gyveno 
net Aprikoje,

Akron, Ohio. — Da apie 
kun. Januszo nelaime Birže
lio 25 d. piktadariai trecziu 
valanda vidurnaktyj padege 
Lietuviu klebonija. Kun. Če
belis szokdamas nuo antru luj- 
bu susižeidė koja ir ranka, bet 
ne pavojingai; o tarnaite pul
dama nuo antru hibu labai su
sižeidė ir guli miesto ligoni
nėje. Kaip klebono rubai ir 
daug brangiu knygų be^artis* 
tiszku brangiu paveikslu ir ki- ‘ 
ti daiktai, 
yra daug.

Nuostoliti sakoma

t

policma.no
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KAS GIRDĖT

po,je

Kada Amerike vieszpatavo di
deli karszezei tai Europa dre
bėjo nuo szalczio, o kada czio
nais truputi atvėso tai Euro- 

dabar vieszpatauje toki
karszezei kad žmonis krinta 

• negyvi ant ulycziu.
Rhine aplinkinėje, Vokieti

joj arti szimtas žmonių nusken
do kada maudėsi idant apsi
saugo! nuo saules spinduliu. 
Anglijo! keli desetkai žmonių 
mirė nuo karszeziu, kokiu ne
pamena seniausi žmonis. Dau
geli laivu nuskendo pakrasz- 
cziuosia Chile ir Uragvoje, Pie
tiniam Amerike, laike tropika- 
liszku sztunnu.

Žodžiu, po visa
ėjo nepaprasti karszezei kokiu 
nepamena nuo daugeli pietų.

Europa už-

Norints Amerike turime pro- 
hibioije, bet czionais iszdirba 
geriausia arielka. Kamisije, 
susidedanti isz geriausiu ariel- 
kiniu žinunu ant szimtmetines 
iszkilmes Brazilijoj, pripažino 
pirma dovana del kompanijos 

Pittsbur- 
geriausia iszdirbima

arielka.

Large* Distilling isz 
glio už
arielke>s. Distilutoriai arielka 
isz viso svieto eme dalvbas 
tam ke)nte*ste bet Pennsvlva- •f
nijos firma laimėje).

Kas isz to, jeigu tosios ge
riausios arielkos neduoda žmo- 
nim, o turi gerti arsziausia!

Daugelis žmonių klauso kas 
yra tie jei ” kurie 

Fascistai
“Fascistai 

dabar valdo Italije 
susidedanti iszyra tai partije 

sąnariu pakrikusiu partijų, ku
ri susitvėrė 1920 mete tiksle 
užbėgti prasiplatinimui Rau
donųjų ir apsaugoti sklypą nuo 
komunistu ir socialistu.

menesiu
Valid, atsibuvo 100,421 

industrijaliszku nelaimiu. Ju- 
niaus menesije žuvo 1S8 dar
bininkai: 82 kasyklosia, 72 
fabrikuosią o 34 ant geležin
keliu ir kitur.

In klika szesziu 
Suv.

žuvo 
kasvklosia •r

sviete) yra neisz- 
apie ku- 

nežino‘ir nesu-

fas pats irrp

Daug ant 
aiszkinamu dalyku 
riuos žmogus 
pranta. Del tnju, kurie mėgs
ta apie tokius dalykus maus
tyti giliau, uždnodam keliolika 
klausymu, ant kuriu lyg sziai 
dienai mokslas nedavė užga- 
nadinanezio atsakymo, kaip:

Isz kur szuo ar kate žino, 
kaip surasti kelia namo, kad ir 
juos iszvežta isz namu szimtas 
myliu tolumo?

Kokiu budu bite* atranda ke
lia in savo avvli!
apie pacztini karveli.

Kokiu budu hipnotistai isz- 
ve*re savo valdže* ant kitu.

Isz kur kyla sukylimas lerp 
mvnios žmonių ?

Kas tai vra baime*! e
Del ko mylime viena ypata, 

o turime neapykanta priesz ki
tas !

Kuom yra elektriką, tiesos 
sunkenybes, del ko garas pra
siplatina, kuom ant galo yra 
musu gyvastis.’

Po tam 
apie

gerai apmanstykite 
musu padange, kurioje 

sukasi milijonai planietu, di
desni os už 
nuli.

Isz kur toji padange* atsira- 
josios ])radž<* ir 

Žmogaus 
neiszrisz

musu saule ir ine-

do, kur yra 
galas viso svieto! 
protas to niekados 
nes padange neturi pradžios ne 
pabaigos.

Argi tuosius klausymus ir 
slaptybes kas tszrisz — paro- 
,di« tik atejtis.

TūlasJLietuviszkas laikrasz- 
tis inyęde Angliszkoje kalboje 
“Vaiku Skyrių.” Del Ameri- 
kouiszko-Lietuviszkos gentkar- 
tes tas ąere i kalinga, 
dasi visokį laikraszczei ir ma
gazinai .del vaiku, bet Lietu- 
viszkam laikrasztije tok is sky
rius .nepritinka. Lietuviszko 
a . • J t 1 i, * • 14

I

Vaiku Skyrių.

nes ran-

laikraSsiczio užduotis yra mo
kyti fhusu jauna gentkarte mo- 
tiniwkos kklbos, kuria vaikai
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ISZGELBETOJAS RANDELL” TEIP PRAMYNĖ SZITA 
LAIVO KAPITONĄ UŽ JO NARSUMĄ.

4 4 
teip praminė* 
Kandell visi 
nininkai laivu Breme,
ampton ir czionais už jojo nar-

Iszgialbetojas Kandell 
kapitonu A. B. je (’ape Kace, 

ir loe
South- ebi laiko priplaukė*

laivoria i

dent Eillmore plauke urtimo- 
pamate raketa 

szaukenti pagialbos. In valan- 
prie skes- 

Kita M. Ulu-
suma gialbe*jimc gyvasezin ant <*lt ’ 

Kamh*ll yra kapitonu i ižba<h*jama riu. 
laivo 
prigulinezio 
States Lines.

Praeita

4 4 President 
prie

Fillmore

i.

I nite<l '

meta

u f
JUOKAI

KMMMte wr,

F
4 >

tanezio laivelio 
ant kurio 

laivoriai 
ii(‘l)ii\’o valgia
nu, nes maistas 
sus iszgialbejo 

kapitonas llalil’axa.
Kada laivas

4 4

stove*jo szeszi 
kurio jau 

nuo keliu die- 
iszsibaigė. Vi- 
ir iszsiunte iii

Randeli pamate* ant mariu ma | 
Re*i-i Breinn, kapitonas Kande*ll 

ga rbe*,
ža Francuziszka laiveli

Des Mors 
be žėgliu

ne 
skyle, 
skendo.

4 4

4 4

kuris 
ir kone

t ure*jo
nu

la aplaike 
sins iit'je'szk’o

Atsargus.
— Teveli, kas tai yra jauni

kaitis i?
— Tai v ra labai laimingas 

žmogus, tiktai motinai anie tai 
nepasakykie.

bus apie sze-

Teisme.
Teisėjas: Jonai 1’uputi, kada 

jus girnele*!
Jonas: O jau

szesdeszirntis kelis metus lai
ko. Tuomet dar, amžina atsilsi, 

■f 

mano motinėlė buvo gyva.

Sude.
Delko tvirtinate*Slidžia:

kad Motiejus isz n e ty ežiu in- 
puole in vandeni ir prigeri*? O 
gal jis tycziomis pasiskandino?

Liūdi tojus:
lieju isz vandenio, radome ke- 

ezia
>

nes jei

Iszgriebus Mo-

dejgtines;szoniui bunka 
aiszkus darodimas, kad inpuok 
in vandeni isz notycziu, 
but tyezia skandinesis, tai bu
tu pirmiaus • degtine* iszgeres.

Mokykloi.
Mokytojas rado 

lūs ii* iszaiszkines visa laipsni 
veisles gyvenimą ir 
klausia mokinio:

lapes kau-

Tas Teisybe.
Slidžia: T 

tas už tai, kad pavadinai 
kaimyną apgaviku, 
ir vagiu. Ar teisybe* ?

Apskustasis: 
pons Slidžia, bet asz ji teip ne
vadinau.

Pamišta esi apskus- 
savo 

su k ežiu m

1’as ’teisybe*,f|’

Baimingas.
— Ar nueitum viduryj nak

ties ant kapinyno?
— O, l)iev(* susimilk! 

budu neejeziau!
— Ar teip bijai numirėliu ?
— Galiu ten sutikti kapiny

no šurga 
kaip (*su 
Bijau!

jokiu

kuriam jau du metai 
skolingas 10 doleriu 1

Laikosi už ropes.
Laike didelio vėjo sodietis 

pamate 
kursai rove 
j<>j<):

— Ei, kaimyne, k a tu 
mano darže ?

— Laikausi 
idant numes
— atsak(* kaimvnas.

savo
ropes,

darže kaimynu, 
ir-užklausė

darai

už jusu ropių, 
vejas neimneszl u
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LOTI LAIDOTUVES ANT LAIVELIO.
la i< lot n V(*s rasztininko 

ant puikei
atsibuvo

Pie'iTe Lot i. Kena mirusiu raszi ininko nugabeno 
oleinu prie daiigeli<» pažiiistamu.

A IUI <li<■ i hi ga rsingo

pa piu’szt <» laiv eli<» aut

I
t t’s k

a

AMiX

sa l<»

’/!

4
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ūksiantis Nakh
irVienaKas sykis jaunesne.

704 Puslapiu.

I

loenininkas Dr. 11. K. Kailos isz Limo, Ohio pirko jiai medine 
koja, nes kitaip karvuke* buvo 
Sziandi(*n toji karvuke* szlubuoja ant 
same* užganėdinta.

Knygos Didumas 6% per 0%. ICO Aft
150 Paveikslu. 704 Puslapiu.

atplaukė in 
ve 

bet jisai jo- 
t ik t ai pildo su

einąs al
inusios mirt ies ant 

Kapitonas Kandell yra 
linksmo budo

‘S,

Kandell iszgialbejo j\ <» privalume gialbeeh 
sze*szis laivorius ir atgabeno in tyma nuo 

apie' tai pa- 
, už ka a p-1ž

■ nuo tos ! kent is jokios garbėj 
dienos kapitone praminė “Isz- vinis svietas jiji vis tiek

New Yorka. 
sklvdo 
laike didelia

Žino 
po svietu 

garbe ir
I

ma rui. 
žmogus

gialbetojas Bandeli.
April ia u s

1 )

3, laivas 4 4

mine
4 4Presi- ell.

jau pradeda užmirszti, o ir vi
sai nekalba.

Geriau butu kad tasai laik- 
rasztis invest u 
Lietuviszkoje 
galėtu lavintis 
prigimtąją kalba, nes Anglisz- 
kft ir teip iszmoks ant ulyezios 
ar mokslą i ne je.

Jeigu Lietuviszki
Ameri koniza vot i 
jauna

vaiku skyrių, 
» idant ■kalboje,

skaityti savo
n (*s

la i k rasz-
ez(‘i pradės
Lietuviszka jauna gentkarte* 
tai gud bai Lietuviszka kalba 
už keliolikos me-tu.

5

I szgia I belojus

nejesz-
bet lai-

pra-
Kand-

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumonojo.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryto.
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro.

i Tuom-laikinls ofisas randasi 
KAZUNO Al’TIEKOJE,

38 S. Jardin St. Shenandoah, Fa.

Akyva cerenioni 
Burme, jeigu

atsibuna 
nesu t i n kainoj i 

vedusi porele* geidže persiskirt.
Jeigu pore/le* tam sklype* nu

taria persiskirt, tai paprastai 
uždega dvi žvakes, ir lauke 
katra isz jnju pirma sude

Tas, kurio žvake*
■gs.

pirma, su
dega, turi apleisti narna, o ge- 
riause, kad jam nevalė pasiim
ti su savim nieko, tiktai drapa
nas ka turi ant pecziu, o tas, 
ka pasilieka namie, pasilie*ka 
locnininku viso turto kas na
mie* ar ant žemes randasi.

tiek mažaiUž tai Burme 
persisky rimu.

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotes". 
C UN A R1) linijos patarnavimas yra. 
greieziausias pasaulyje. Pasažicrei 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas koletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
Iszlaldas del to kad priveda pasa- 
žierius pr(c pat laivo, szitas patar- 

Dol tolesniu
Informacijų kreipkitos pas 
laivu agenta arba:
CUNARD LINE 
25 Broadnny, 
New York

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

isz Lietuvos
savo

navima.s yra dykai.

fl

sveika irdav niejo daug pieno, 
medines kojos ir yra vi-

Skaitlis kunigu Kosijoi lai
ke* jirispaudimo ir persekioji
mo pe*r bolszevikus milž.inisz- 
kai susimažino. Mohitovo die
cezijai, apimanti 15 džekona- 
tu, kuria. 1917 mete aptarna
vo 82 kunigai, sziadien turi 11 
visoje diecezijoj.

TyrapoHaus diecezija
džekonatu) mete 1917 turėjo 
140 kunigu, 
asztuonis.

Petrogradine-Mihilovo 
cezije,

i »t «. .»>«*

bilo

Gal turite d a 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus, 
skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcijo “Saules.” o darbas 
bus padalytas puikei ir ge
rai. (t. f.

Valgiu Gaminimas -- IR --
Namu Prižiūrėjimas

(27

o szi adieu tiktai

die- 
kuri 1917 mete aptar

naudavo 300 kunigai 
vos turi asztuonis.

sziadien

<♦ ♦> ❖

SKAITYKITE “SAULE”

ROYAL MAIL
Greitas 'J'ioNloginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON ' 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu '‘O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDCNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczla klesa Trcczią klosa 

Hambprgt 
Piliau 
Memol 
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00'

SKAITYKITE “SAULE”

26 Broadway, Mew»York.
arba pus vietinius agentus.

Prisiunskit 
o bus apdaryta in 

ne kaip

Sveikata

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata 3

a

I

c

r te

fll” -
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(P.511)Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žrpogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didolu puslapiu. Puikei • 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. ?< 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga’bus tuo jails. < 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite: c

rt

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pą. J

Griebė už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurio randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga j[ra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus isssiunsta 
per paczta. Mes užninkame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

MAHANOY CITY, PAW. D. BOCZKAUSKAS .. CO.



«

i

*

V

f
t'

I
I

[ ■

if' *'*' i.

Dvi Seserys

f

Nugerk savo piktumą su 
dėgtine, — sake ji 
s i tiko, 
vėliaus.

Jis dabar viską

— Kas al
tas atsitiko, ta atrasi

suprato, 
' keikdamas iszgere sznapsa iki 

dugno, paskui maste sau, jog 
sziandien nieko (langiaus jam 

kaip tiktai d i keži a i 
Velnias padare ma

inu rmejo

nelieka, 
pasigerti.
ne seneliu,” murmėjo jis po 
valandos pusgireziu balsu. Po 
geros valandos, dar kelias tau
res iszsitraukes, krito senis 
ant suolo prie szilto pecziaus 
ir teip iszsimiegojo iki antro 
ryto. Kada jis atsibudo, jautė
si visai serganeziu, buvo dar 
pusgirtis, pagiringas. Jis jau
tėsi teip silpnas, jog mažas 
vaikas pastūmės ji galėjo par
versti, teipgi neturėjo jokios 
drąsos ka norint gaspadorys- 
teje pradėti. Kiek sykiu senis 
teip pasigerdavo, paskui bū
davo labai minksztos valios, 
niekam nieko neturėjo sylos 
pasiprieszinti. Teip atsitiko ir 
szi karta. Jis gėdijosi Mares ir 
taikėsi visokiais budais jai Su
tikti, kad tik jos neužpykinti.

valanda teip po lauka 
namus

t ei p

Gera 
apie 
paszaukes
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JOS

at-

pavaikszeziojes, 
Mare klausė

apie Katre, ai- jis tiktai apie ja 
sapnavo, ar viskas teisybe, ka 
jis girdėjo.

— \ įskas yra teisybe,
sake Mare: — negalima nieko 
Užslėpti. Juk tu jau pirmians 
apie ta girdėjai.

girdėjau ?
klausė jis netvirtu balsu: — 
Ale juk. visgi yfh mano vaiku 
ir liks teipgi; juk silpni mes 
esam vini, ar szeip ar teip, vie
nas vienaip, kitas kitaip. Na o

• ka ? ar asz ne teisvbe kalbu ?
galėjo būti kitaip, ale Dievas 
Visagalis kibą teip norėjo. Asz 
savo padariau, sumusziau ja

• drueziai, iszvyjau isz savo na
mu, niekas man negali iszme- 
tineti, kad asz ta pagyriau, ak* 
kad ji sugryžo ir jai teip atsi
tiko, asz už ta nieko nekaltas. 
Asz noriu Katre matyti, ale asz 
jai nieko blogo nesakysiu, pa
kol ji serga. Na, o vaikas... kas 
jis ?

— Duktė, teveli.
— Mergaite, tai gerai, man 

vis tiek, asz noriu ir vaika ma
nau ;

vaikas vra svei-

— Ar asz nz-

tyti, juk asz vis jo tėvuku 
tikiuosi, jog 
kas. Jonas turi su Katre ženv- 
tis, tas turi būti, tada viskas 
bus vėl paredke, ar ne teip? tu 
jo norėjai, ir asz tau noriai pa- 
veseziau ūke.

— Nekalbėk apie ta, — sztil- 
de ji Mare: — apie ta asz viisai 
nemisliju.

Ta isztarus labai nusiminė.
— Jeigu tn< Katre nori ma

tyti, asz jai pranesziu, kad ne- 
iszsigastn.

— Teip, padalyk ta ; kas-žin, 
ka ji dabar mislija ? visiems, 
žinoma, nesmagu.

Mare, atsitaikius progai, nu
vedė seni in kamara pas Kat
re, kur ji lovoje gulėjo, ji isz
rode labai graži ir turėjo koki 
tai szelmiszka pat rauk ima prie 
saves. Perkūnas jautėsi labai 
sujudintas, jis pabueziavo .ja 
nei žodžio ne isz t a re, 
vaika pabueziavo,
lovos lopszyje gulėjo, ir tyliai 
iszspudino laukan. Sutikės ber
ną Matuti tiktai prabilo:

— Po teisybes gražus vai
kas; pakinkyk arklius, siunsi- 
me apkriksztyti.

Tas szvelnus
Perkūno su savo duktere nebu
vo labai ilgas. Nuo susiedu jis 
turėjo girdėti visokiu nesmaT 
giu jubku ir apkalbu. Jis tiktai 
kada-ne-kada murmėjo ir kei-

teipgi ir 
kurs prie

apsiejimas

tūlis. Teip Mare vėl turėjo 
daug vargo ir rupesezio netik
tai ukeje, bet ir su kūdikiu, 
kad jos sesuo turėjo gyvenimą 
visai lengva. Nebuvo 
lengvu daiktu kūdiki 
bonkūtes pripratinti,
nakti prižiūrėti ir sztildyti kad 
nerėktu, nes kitaip senis galė
tu isz kantrybes iszeiti. Ale su 
tuom viskuom ji gavo rodą 
tiktai

visai 
prie 

diena ir

BAULK

naujom drapanom apro-te
džius, nuprausus, pasiėmus ant 
rankos iszejo ant gatves in ku- 
siedija, kur žinojo, jog Jonas 
turės grįždamas sutikti ja su 
vaiku.

PROTISZKA HYGIENA IR 
KŪDIKYSTE

D r. AVilliams

ii

——-T——T

ke. Kada Katre pagijus atsi
kėlė, senis trak tavojo ja labai 
ruseziai, vaiko verkimo jis ne
galėjo klausyti be užpykimo, o 
jeigu kada viena stiklą (lan
giaus iszsigere, kas labai tan
kiai atsitikdavo, tada jau nieks 
jam in akis negalėjo rodytis. 
Jis keike, pliovojo visur, net 
Mare tada jo negalėjo sustab
dyti; ypaez tada jis kalbėda
vo, kad jis ukes niekam nega
lįs pavesti. Kas girdėjo, turėjo 
pamislyti, kad jis visa naszta 
gaspadorystes vienas ant savo 
peczin nesza.

— Dukterys jau galėjo seniai 
pasiredkavoti, ale vietoje to 
graži Katre pareina su vaiku 
kas-žin isz kur ant 
sprando, o antra 
vyro gauti.

Teip su juo kas dien darėsi 
arsziaus. Dar nepraslinko ko
kios trys sanvaites, jau jis ap- 
reiszke:

Ta pikta ypata, ta netiku
si dykaduone, turi prasiszalin- 
ti isz mano namu.

Katrės padėjimas, žinoma, 
buvo nepavydėtinas. Mare, jos 
sesuo, ir su 
sznltai; pas Marike lankytis ir 
jai nelabai buvo smagu, nes 
žmones apie ja daug kalbėjo. 
Tokis gyvenimas jai visai nu
sibodo.

— Jau negaliu dauginus da- 
sakydavo pati Kat- 

— eisiu kibą in Liepoja ant 
tarnvstos.

— O vaikas?

r

mano
negali jokio

ja elgesi visai

laikyti 
re:

— užklauso

o ka asz su

asz negalėsiu visai
Asz ant

galiu

1 
jai pikta darėsi, kad 

Katre teip linksmas gromatas 
rasze, girdamasi, kaip jai ge
rai pas tuos ponus esą, kaip ji 
ciola diena neturi ka veikti tik
tai savo pasipuoszimui
szvenezia, kaip ant jos žmones 
ant gatvių dairosi, kad ji nuo 
turgavietes' su gražiam krep- 
sziuku po pažaste namon grįž
ta, kokioje ji gražioje villioje 

“Kibą jau
teip turi būti,“ mislijo sau Ma- 

“vienam niekas ant svieto 
nesiseka, o kitam laime tary* 
turn staeziai in akis lenda.“ 

sau, kad ji

Be

pamarese gyvena.

re:

in 
Vienok ji mislijo 
su Katre nesimainvtu.

Prieg tani buvo vienas labai 
stebėtinas dalykas, kad 
kinis didžiausiame piktume ji 
niekados vaika nebarė, jokia 
tikra motina ne butu tokio pri- 
siriszimo parodžius. Kiek syk 
ja nakti pabudina, niekados ji 
neparodė jokio piktumo. Tėvo 
keiksmus, kad ji del vaiko ap
leidžia ukes reikalus, nukentė
jo kantriai. Kad syki vaikas 
susirgo, ji nenusiramino, pakol 
daktaro neparszauke, ir beveik 
aszarodama vaikszcziojo, pakol 
vaikas nepasveiko.

Diena nuo dienos

s v-

votes; ne dėlto,

skaitė.

Mare vis 
(langiaus prisiriszo prie Jie- 

kad ji sesers 
vaikas buvo, ne dėlto, kad Jo
nas szviežiai jos atmintyje bu
vo, ale vienatiniai dėlto, kad ji 
tarytum Jievuti' už savo vaika 

Ji sau vis perstoto,
jog ta sieratele neturėjo ne tė
vo, ne motinos arti ir ji skaito 
už mielaszirdinga darbo apie- 
kavotis tai naszlaite.

Teip praslinko cieli metai. 
Katre vis dar tarnavo senoj 
vietoje,’kuri jai labai patiko ir 
apie atmaina, visai nemislijo. 
Ponai del jos neperstojanezio 
linksmumo labai ja pamylėjo, 

ja nuolat baikaVo, 
gimines vaiko, kuri ji prižiūrė
jo, apdovanodavo ja ivairiaiš 

Gerinus
nesitikėjo rasti, mažiausiai sa
vo gimtinėje.

svecziai su

prozelitais. ji niekur

Jis savo kariumenes tar- 
ir dabar buvoužbaigė

galėsiu ’

8.
Viena gražia diena pareina 

Jonas Vėžaitis namo in Perkū
nus.
nvste
ponas pats ant saves. Per laisz- 
kns jis jau seniai dasižinojo, 
kas .namieje atsitiko, taigi at- 
raszydamas Katrei užtvirtino, 
jog jis savo prižadėjimu iszpil- 
dys. Norint .Jonas su tuom pat 
drutu pastanavijimu sugryžo, 
kad su Katre greit apsivesti, 
ale brolis ir szvogeriene viso
kiais budais stengėsi ji nuo to 
žingsnio atkalbinti.

negu jo

li ž k a 
visai 

Perkūnas

Mare.
— Tai jau vai kits, — atsake: 

— paliksiu pas ka norint, ga
les užauginti ji su pleezkele.

— Ar tu galėsi nuo savo kū
dikio teip lengvai atsiskirti?

— Na, kad reikia, kad asz 
czionai ilginus negaliu likti, ta 
jau seniai matau,
kūdikiu veiksiu, jeigu asz kur 
pasirendavosiu, o pati in dar
bu eisiu, 
ant rendos uždirbti, 
paskutines tarnystes biski isz-
simokinau Vokiszkai, ta 
labai gražiai Liepojaje sunau
doti. Man kas-žin kas pasako
jo, kad tenai tūlas profesorius 
Lietuviszkos mergaites už tar
naite reikalauje. Asz žinau, 
kur jis gyvena. Gavus tarnyste 
pas bagota žmogų, tai
kas dien iszeiti pasivaikszczio- 
ti apsiredžius nedeldieniniais 
rubais.

Mare nieko priesz ta viską 
neturėjo, tiktai jai buvo gaila 
kūdikio. Ji turėjo kas-žin del
ko dideli prisiriszima prie to 
kūdikio, didesni net, 
locna motina.

Kad Perkūnas viena kart 
vėl pradėjo perdaug rėkauti 
namuose, tada Katre apreisz- 
ke, jog ji ryto iszeis ant tarnys
tes. Iszeidama melde Mares, 
kad jos kūdiki atiduotu del 
auginimo pas Kubiliene, 
ji su ja atsilygins. Mare 
tam nesiprieszino.
teip-gi sutiko ant visko. Katre 
verkdama atsisvei k i no 
miaus su kūdikiu, o paskui su 
kitais ir iszvažiavo ant tarnvs
tos. Kad Mare jam apreiszke, 
jog ji pati ta kūdiki angis, tė
vas tiktai ja iszdurnino už toki 
pasiszventima del sesers.

—Juk pinigus, kuriuos pri
žadėjo už auginimą prisiunstij 
galėsime mes priimti.

Tuomi tiktai norėjo tęva su- 
minksztinti, ir 
žiūrėtu ant 
kreiva akia.

pir-

kad tėvas ne
to naszlaiczio

7.
Kūdikis ant krikszto gavp 

varda Jieva. Kriksztu tėvais 
buvo pati Mare ir bernas Ma

sake Marike susiraukus.

riuom mažu 
tu kaltas?

Pas Per-
Ne tiek

Fra.nkwood
Protiszkos llygienos Toutiszko 
Komiteto direktorius, pagami- 

Ji visai tame neklydo. Susi-|no sekanti straipsni. Jis bando 
tiko teip arti, jog Jonas jokiu 
budu egalejo isžsisukti i#z ke
lio. Kad jis ja su vaiku pama
te, tuojaus sustojo, visas isz- 
raudes kaip kepamos bulves. 
Bet czionai jau reikėjo sa vo vy- 
riszkuma parodyti. Dar pora 
žingsniu ženges, juokdamasis 
tarė:

— Laba diena, Maro! Kaip 
tau einasi ? ar czionai lanki ko?

— Teip, tavos, 
asztriai.

— Manos? tas man patinka,
— bando 
iszversti.

♦Jis su ypatinga atyda žiurė
jo ant vaiko kurs baimingai 
nuo svetimo žmogaus atsisuko 
ir bando vystykluose pasislėp
ti.

parodyti kaip yra svarbu pa
gelbėti kudikiuiu ingyti svei
kus protiszkus papratimus.

Kasdien ”, 
mums tenka susidurti

sako D r. Wil-

atsakė ji

jis viską ant juoku

— Czionai Perkūnuose, kaip 
asz temiju, daug yra permai
nų, apie ka asz kasdien szi bei 
ta iszgirstu, — kalbėjo Jonas:
— Ka tu su tuom vaiku veiki 
ar tai tavo?

Ji pažvelgė ant jo nuo gal- 
rodes norėjo už- 

jo begediszkumas 
tikrai reikalauja atsakymo.

— Teip, — ji tada isztare su 
paniekinimu szypsodamasi: — 
jis priguli man. Jis man prigu
li, — paantrino ji, iszsiauksz- 
tindama.

Paskui drebaneziu balsu pri
dūrė:

— Kadangi motina del savo 
gyvenimo turi dirbti, o tėvas 
teip prastas, jog nenori to su
prasti.

Matrosas nuleido akis:
Jeigu tu apie mane kalbi...

— sznibždojo.
— Apie tave kalbu, 

liljpe jį: — apie tave, Joną Ve-

vos iki kojų; 
klausti, ar

atsi-

žaiti.‘Win, him tavęs niekados 
to nesitikėjau, kaip seniai tave 
pažinsiu. Asz slėiviu czionai no 
del saves;
kįo,-|aigi

Ji iszvvste r

— ale del to kudi- 
maiie labinus apeina 

tavo nežmon iszKumas.
J ievute ir paso

dino ant ranku.
— Žiūrėk czionai! ar ne gra

žus miebrn vaikas? To neturi 
niekas gedintis, o kad asz ji 
myliu, taigi nenoriu jo apleis
ti ir užimu motinos vieta.

Jonas szypsojosi susigėdi
nęs.

— Ka tu žinai apie mano ne- 
žmogiszkuma ? — užklausė jis 
pusbalsiai. — Nevienas turėjo 
geriausius mielins, ale... 
czionai dar 
misliju...

—Delko ne ateini pas mus in 
namus?

— Teip, ale ar asz žinau, ka 
tavo tėvas mislija. — Teisy- 

gražus vaikas — tarė jis 
vaiko skruostu-

szypsojosi

mierius, ale... ir
ant gatves... asz

be, 
glostydamas 
kus pirsztais.

Jis kuteno 
vote juokėsi 
tęs prie Jono.

ja pirsztais, Jie- 
tiesdama ranku-

— Matai, ji nori pas tave, — 
tarė Mare paduodama jam 
vaika.

Jonas paėmė kūdiki abiem 
rankom, pasupo pora syk ne- 
kemežnai ir phbucziavo ja. Jo
nas isz džiaugsmo tirpo kaip 
vaszkas nuo saules. Jis su vai
ku glėbyje, Maro greta jo, abu
du artinosi prie namu. Netoli 
namu sutiko Perkūną.

— Asz ka tik norėjau pas 
tave eiti, — tarė Perkūnas: — 
tegul• gorinus visi žino, kaip 
dalykai stovi.

— Juk asz galiu ir pas tave 
iszgirsti, ka tu man nori pa
sakyti — atsake matrosas.

, Tolinus bus.*
GERA PROGA PLIKIAMS!

“ Kasžin 
ka ji visa ta laika mieste vei
kė,“ 
“Ji visados turėjo akis ant vi- 
soko atdarytas, taigi ir mie's- 
te galėjo neviena rasti, su ku- 

mylisi. Kuom-gi 
asz galiu liudyti,

kad ji tave norėjo in spąstus 
intraukti, kad asz bueziau ta 
žinojusi, bueziau niekados ne- 
pavelyjusi su ja draugauti.“

Jonas su tuom nesutiko, ale 
paskyrė dar laukti, 
kimus jis teipgi nėjo,
jis bijojosi tėvo, kaip Mares, 
kuri, kaip jis numano, turėjo 
būti labai užpykusi. Ir kaip jis 
pamatęs vaika galės elgtis? 
Žingeidumas pamatyti vaika 
buvo didelis, ale didesnis iszsi- 
gandimas, kaip jis turės pasi
elgti, kad ji vaikas pamatęs ne
pažintu kaipo savo tęva. Juo 
ilginus apie tai mislijo, juo di
desne baime darėsi.

Mare, norėdama Joną per
tikrinti, kaip sažiniszkai kudL 
kini motinos vieta užstoja, lau
ke kelias dienas Jono atsilan
kymo, ale dovanai. Galop su
mišti jo ji prievartom Joną su
tikti. Viena karta Mare Jicvu-|kiai arba visai yra nuplikia.

Auabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga, ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys tuja arabiszku gy
duolių 'dykai. Raszykito ant
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 

‘N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli-
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liams “
su žmonoms, kuyiuoš yra sunku 
suprasti. Jie greitai inerzinu- 
mi, neiszinintingį, sjaumylingi, 
gudrus ir neisztikimi, arba jiė 
nesupranta atsakomybes reika 
Javinius, ir bando kaltinti 
del ju nepasisekimo. Bet ir mus 
kiti negali suprasti, nes mes 
perdaug apie save misliname. 
arba negalime suprasti kitu 
žmonių norus.

Žmones taip negimsta.
Ypatiszkuma’

. 1a

Prisipažino buk nužudo 8 
žmonis.

( ’aIi f.

' • X 
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willg TARADAIKA

Už Mahanojaus mažam 
pleise,

Ji<4 4

taip iszlavinti.
prasideda kūdikystėj. Žmogus 
ingysta protiszkus papratimus 
kaip ingysta fiziszkus papra
timus. Kaikurie geri, kiti blo 
gi. Mes sziomis atsargiai ban 
dome pripratinti musiųkuji- 
kius prie geru l’iziszku pripra 
timu. Bet mes beveik visIHzkai 
apleidžiame tuos susijudinimo 
pripratimus kurie galėtu iszsi 
vysttyti, ir tie pripratimai 
yra daug svarbesni 
vaiko laime ir pasisekimą.

“Kiekviena valanda vaikai 
jauezia. invairius susijudini 
mus, artai mokykloj, namuost 
ar pa-sibovinimo vietose. Per j< 
patyrimus jis ingyja susijudi 
nimo pripratimus, jis iszmisli 
na budus užbaigti nelinksmus 
padėjimus, kaip žiureti in daly 

Jeigu tie priprati 
mai blogus, kuomet vaikai už 
anga, veda juos prie nelinksmu 
mo ir įienaudingumo ir tik to 
del jog 
kuomet buvo vaikai.
tas viskas priveda prie 
ku ligų.

Žmogus
apkalbeti visus daly 

kus kurie lieczia sveika vaiki 
galima pa 

kelius svarbus dalv

Los Augele#, 
zas Bucklev Laurii1, 
prisipažino palicijei 

asztuon is
15 metu adgal Ken- 

Laurie buvo

Juo- 
28 metu, 
buk jisai 

va Id iszkusnužudo
agentus, 
hrnky kainuosią.
vienas isz penkiolikos vaiku 

nuolatos kovojo 
jeszkojo

ISZ
tėvas 

agentais

ir
žiūriu ir

namie, 
su 
lirbamosios munszaines ir kur 
tik juos užejdavo tai nuszau- 
davo. Jisai buvo aresztavotas 
■iž važiavinia ant 1‘reito, o kada 
ii pardėjo palicije kvosti, pri- 

žudinseziu, ku- 
papildo ant prispyrimo sa

ro tėvo.

upazmo prie 
ias

i n va irius

kus, ir 1.1.
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kalboje

kurie

gerus fiziszkus 
tai

niekas juos nepagelbejo 
Kartais 
nervisz-

ncgali trumpoji

iszsi vyst i ji ma. Tik 
žymėti 
kus.

“Nereikia vaikus gazdinti 
Yra rimtas dalvkas kad nors 
daugumas augusiu mano, jog 
juokais gazdina. Kudikiszki 
iszgazdymai kartais blogai už
sibaigia.

“Įteikia nuo pat mažens vai
kus mokinti apsieiti, b<>t ta tin
kamai daryti ne per sarmata.

neveikas susijudini- 
nnžeminimas ar

Nereikia

štame ingyti 
pripeniiinns, tni svarbu atsi
minti viena pamatini dalyka — 
pavėlinti vaikui pareikszti su

gulima ; pavelin- 
savo norus kas- 

link jo pasilxMinimo, jo darbo 
ir susinoszant su kitais sze i my
lios nariais. Jeigu jo iszreiszki- 
mas net inkamas ar neprotingas 
tėvas baiidy> 
kitus ir geiv-aiius pripratimus. 
Bet gražumu ir ne 
mu.

4 4

Jojimo saves.
do kūdiki, iižsmiaugiant jo en
ergija, nėra tinkamas levas.

*uir.i.oo atsiminti 
nors bando invest i 

protiszkus priprati- 
reikalinga paežiam

vo norus kiek 
ti parrikszt i

vesti kūdiki in

prispaudi-

Vaikui reikia jaust i pasigo- 
Tevas kuris val-

Galutinai turime 
jeigu kas 
sv<‘i kus, 
mus, jog 
pirmians priprasti sveiku, pro- 
tiszku pripratimu.

—Foreign language Infor. Service.

Teisme.
Kaip

meluoti.

Teisėjas: 
sai užpuolikas?

Liudytojas: 
džiūsna, 
teise jas.

ANT PARDAVIMO.

iszrode ta-

tok isBuvo 
iszrode kaip tamsta

kuriu

atsakyti kūdikio vi-

geras kaip ir kiti. 
Onyte labai gerai

žinotu koki bledi

Sarmata 
mas, kaip ir 
nesmagus padėjimas.

“Nereikia vaikams 
Jie kada nors suras jog jiems
meluota ir tas blogai atsiliepia 
ant vaiko. Ypatingai nereikia 
meluoti lyties klausymais. Dau 
gumas nesmagumo, susirūpini
mo ir nepasisekimo mokyklo
se ir daugumas nerviszku ligų 
yra pasekmes nesupratimo kai

riai vku ar kokiu melu.
Keikia teisingai ir be jokio pa
slėpimo 
sus užklausimus.

“ Reikia dėti pastangas jog 
vaikas nemanytu jog jis men
kesnis už kitus vaikus. Tėvai 
ir mokytojai kartais pravar- 
džioja vaikus ir taip darydami 
rodo, jog jie mano jog tas vai
kas netoks 
Kaip tai — “
mokinasi, bet Jonas visai neži- 
nelis.“ Tėvas ar mokytoja ne
turėtu taip sakyti, ir taip nesa
kytu jeigu 
padaro.

“Žinoma kada 
vaikus bausti, bet galima nau
dingai bausti. Reikia greitai, 
tinkamai ir teissingai nubau
sti. Tas nubaudimas neturėtu 
reikszti tėvu ar mokytoju pik
tumą. Taip darant, tėvas ar 
mokytoja pameta valdymu sa
ves ir arsziaus elgiasi už vaika 
ir vaikas ta žino. Paprasti nu
baudimas iszgazdina vaika ir 
jis tapsta daug goresnis, bet 
per augszta kaina, nes jis nuo 
mažens pripras baisiai nekošti 
vyriausybe.

‘ ‘ Jeigu mes norime jog vai- 
kai ingytu sveikus, protiszkus 
pripratimus, kaip mes phgelb-

nors reikia

Vienas mūrinis namas, dide
lis sztoro ruimas 
del gyvenimo

ir 8 ruimai 
su naujausiais 

intaisymais, ant N. Centre St. 
Freelund, Pa. A t si sza ilki te ant 
adreso. (t. f.)

A. P. Mavberrv
Freeland, Pa.
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagclba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Porsiszku, Gralklszku, 
Arabiszku Ir Cigoniszku burtiniku; 
lazguldinejinias to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamopo Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų..

yjęos tris knygutes n r _ • 
TIKTAI Už . . ... . £3C.
.Prisiusklte mumis 25c., Gausite t 
vlsąs tris1 knygutes per paeita. ,

-Pinigus galite siusti stempomis.
W. D* BOCXKOWSKI-CO.

MAHANOY CITY PA. i

Iszvažiavima isztaiso, 
In giria troku iszkeliavo, 
Per visa diena leibavo.

Kada visi pakauszius gerai 
užliejo,

Visi in pulką suėjo, 
Pradėjo konferencije ka da

bar daryt,
Kokius juokus turi padaryt.
Nusirėdė visi kaip kudikelei 

Iszrode kaip padūkelei, 
Kaip Adomas su .Ieva, 
Kada užrūstino Dieva.

Ka maeziau nekalbėsiu dau
giau,

I žsilaikvsiu ant toliau.
Oj buvo... kliksmo buvo, 
Tada Taradaika pribuvo, 
Užtikau visus

buvo kliksmu

Adomiszkam 
parode,

Kad jus vilkai butu suede, 
Nusigando —

Ir motorėliu riksmu.
Moteriukes kaip 

akmenis palindo,
Vyrai in krumus greitai su

lindo.
ka turėjau 
daryti ?

Pradėjau alų atidaryti, 
Kėlės bonkas iszgurklinau 

Su visztukia suėjau, 
Pasidrūtinau, 

Iszsineszdinau.
Tuosius Adomus ir Jevas 

palikau.
jau nosngryžau.

Apsidairiau —

re

varles po 
tfio, 
ilai su-

Daugiai*
J u bet, ka'd pažinau visus, 

Buvo tai smarkus 
Szinkorelei, 

Szto rnin kolei, 
Ir kiti pasiutėlei.

Isz kur?
O tai mano slaptybe, 
Ir žinystos galybe!• • •

Oj, nekurie Džiulaju szvente, 
Vienas kita labai nekente, 

Liejosi baisei kraujes, 
Už plauku visi raujes.

Ant atminties Bull Run,
Dideliu musztyniu Warrior 

Run, 
Kirvukai buvo darbe,

Kraujas isz gaivu varve, 
Buvo tai musztyne brangi, 
Ba kasztavo daug diengi, 

Vienas 15 užmokėjo, 
Kitas 30 padėjo.

Ne Amerikoniszkai apsiėjo, 
Už ka bausmes užmokėjo.

Tai tau Džiulajus,
I ndųpapondendcnt krajus!• •
Mahanojaus Lietuvaites ant 

nieko nežiūri,
Bile szioki toki 'jauniki turi 
O kokis? Ar ithlrjonukas, 

Ar szuniukas, 
Bile vaikinukas,

Kad ir kas ant ju žiuri,
Po rodhauzius valkiojosi, 

Bambileis po pakampes važi
nėjasi.

Mat Italas ar Žydelis, 
Tai groise ponelis.

Neužilgio nauja veisle atsi
ras,

Kokis Fanateli ar Bėrukas.
Gerai mergeles, 

Jog žydelis, 
Kad ir kugeliu penes, 

Bile tik ji mylės.• * * •
Szonadorije girtuokliu yra, 
Kurie munszaine sriaubė ir 

byra,
N e reiko - jiems ne ■ bhžnyczios, 

Ne spaviednyczios.
Ateja Subatomis namon, 
Pridirba purvyno stttbon, 

Jog net bjauru žiūrėti.
Reike už juosius kentėti, 

Oj kvailei, 
Nėiszmaneloi, 
No turi godos,

Tik pridirba bėdos. 
Bus gana jau, 

Ųždaug kalbėjau!
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Ant. J. Sakalauskas
LI F. r u VIS Z K A S G K A RO KI (J B 

IR RALM.OfUOTOJA.H

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA tai krelp- 
kitoe pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml E. Pine BU Mahanoy City. Pa.

ŽINIOS VIETINES.
—I' II*------------

— Utarninke,
sui'jo penki metai kaip Ame
rikonai

LIETUVIU DIENA.
I

17 Liepos,

Vokiecziussulaikė 
prie Manio — 1918 mete.

-— .Jonas Dumczius,
Market ulyczios,

1232 
likos 

ga-

Lake Side

SAULE

Isz Shenandoah, Pa.
Kazimieras m *

GYVENO DRAUGE PER 65 METUS.

M uskevi- 
zius 1208 N. Bowers uli., ap- 
laike sužeidimą, in ranka per 
nupuolimą aglies Packer No. 2 
kasyk losi a. >

— Teodoras Lubis, klarne- 
cistas ir saksofonistas Strand 
teatre, instojo in garsinga. Sau
so bena. Tomis dienomis iszko- 
liavo su pacziuh“ in Xejorka.

Pacztoris Moyeris nuo 
gromat ne

va kare

be-

kai st 
apdegintas per eksplozijų 
zo Bukmauto kasvklosia.

Stasiukas Smolikns, ku
ris luina pas savo tęva, kuris 
laiko salimui 600 bloke aut E. 
Mahanoy avė., likos nubaus
tas per burmistrą už sumuszi- 
ma savo levo.

Už rėksminga 
ma ir nedavimu

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka-Į . ..

Geriausia, stambi trajanka 60c P11) nams otllsis Hadauekas, 11- 
arba 6 pakelei už $3.30. Puplaiszkai kos uždą lytas kozoje. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei

su pamoktu imu
pasielgi

mui v bes kai-
ine.

Truk- 
už $1.40.

Daktaras Namuose

met ežia
nes
nandoali,

minios isz She- 
Mt.

ir Coal
nuo

Schuylkill Apskritys (Penn
sylvania) sziais metais kels isz 
eiles devinta Lietuviu Diena 15 
Kugp. (August) 
Park. Tai tradicine szios apie-
linkes Lietuviu iszkilme. Kas 

susitelkia, tukstanti- 
Lietuviu

Mahanoy City, 
Carmel, Tamaqua, Girardville,
Frackville, Hazleton, 
Dale. Svecziu privažiuoja 
Didžiojo New Yorko, Philadel- 
pbijos, ir Wilkes-Barre.

Kas ezionai taip masina 
Lietuvius? O-gi žalioji giruže- 
ežerelis 
(■zia tai
Lietuvio szirdis atsigauna. Ža
lioj girelėj, ar tai laivelyj ant 
ežerėlio jam malonu savo szei- 
mynele pasidžiaugti, sutikt se
niai
jais szirdingai 
ti, džiaugsmais bei 
pasidalyti.
M^a diena Lietuvis ežia szven- timore ir kitur, bet komp. Pel-

puoszniais krantais 
gamtos prii'globstyj

I

P. Ambrazas liepos

jau Phila-

Knyga “Daktaras Namuose'’ $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c.

Aukso 
Altorius Maldų Knygele. senovės 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Colu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $125. Laiszkains 
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Gyvenimas Szventuju $6 50.
Maldų Knygele.

•>

Tvtrcelaaaia Lletvvleika 
B A H K A

Dilele kaucija sudetA Valnd- 
)o« Banko Departamento. 
Kalu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
muL Siunčiu pinigus in vi
gas dalis srieto, pagal dienos 
kursą. Parduoda Istlvakor- 
taa kompanijų nustatytam s 

kainoms. Parūpina Pasiper
tas keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Rantykite apie 
kalnas o
atseikima. Ad r ©sąvoki t*:

V. LAPINSKAS
Ml TT. Mahaany Ava^ 

MAHANOY CITY,*

rausite telain ra

PA.

--------------------------------------------------- -------------------------------------

JONAS M. CISARIKAS i
t.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Innzurinla) Namus, j 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

115 W. Mahanoy .

M

E c B E c c
I 

% Mahanoy City 2

l

Uetnylaika* Graborla*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagalbininke moters.

Prieinamos prekes.

pagal

ild West Sprue* Street 
MAHANOY CITY, PA.

Boll Telephones No. 149

CAPITAL STOCK SllS.Bee.ee 
■arvlaa Ir Profit* |5S(,14l.5ė

Makame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneesat parodyt knygute 
ar ne. Mes perlai kad ir Jus turė
tumėt reiksią su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryt* Iki 1 
peplot. Bubėtomis B ryto Iki 12 va).

~ ~ ” t

ne-

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez.
Job. E. FERGUSON, Kantorius.

,W. TRASKAUSKA8
. FmMUTUriS LFETUVISZKAa 

IUM1IUI MAMANOT CITY, PA.
■ t—

Laido ja Kūnas Numinu ei a. Pasamdo 
AatomobiUua del Laldotarlu Krik* 
Bitiniu, Vesellja, Pasivažinėjimo

IM W. Centre SU Mahanoy City, Pa.
Jbl» yt # 
s—ib ■ Į iiimii II » II m II ■■ ■

CI1S. S. PABMIET 
Beal Esteto Areat Notary Public

Jeigu Borlte pirkti ar parduoti Stubaa, 
met galima jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

' randas ir toip toliaus.
B38 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

misiunstas 
I la ven

Radauskas \ ra 
ir bus 
kili
paikszn.

r 11 • • •
Ilejei 

džiiires

Badai 
nepilno proto 

iii Schuyl- 
priglauda del

lerius.
vo I iklai |

szr

kurio
’ 9 9

t arnaujo 
aplaikines (Li
po ket u ris do- 

aplaik ineda
Iii dolerius.

pasi ra

ant 
bar ant dienos

K i t ados
)O (

(I u bei na t ori us
ant bilos kuri sugrąžys vi

sičius saluninkams pinigus iii-
mokei US 

ji uos pinigus 

elne vaisi is 

leri n.

HZ laisnius. f pTiktai 
sugrąžys k a pa 

51) dtai v ra t >

I 'i jnsziis J iiodeszka 
ko minia 
k io 
į m rko.

pir-
M ikoh» Sa Lols 

ant . ('cnt re uh ežios art i
111 K >

Daugeli žmonių isz Pi 
ladell’i j< is 

pažystamus ir 
Iskskursije susidėjo isz trijų
sekcijų kuria parengi“ Readin- 
Lf< t

at lanke
sa v o

N eilei iojc 
gimines.

griežk el is.

Sėli iivlkill
I ion kompaiiije
.jus bosus ant gabenimo pasa- 
žieriu isz miesto in Lakewood 
ir 'Tamaqua.
<

Tra nsport a 
pirko du nau

r I

Nauji bosai yra 
laug parankesnius ir sauges

nius.

Kranas Smith, 
is*z l’jimakves likos arekžtavii- 
tas ir uždarytas pavietavam 
kalėjimo. 'Tasai ižgama užklu
po ant dvieju mergaieziu Mar- 
garietos ir Onutės Blumn, 8 ir 
U) melu senumo 

a rt i

52 motu.

i r

kada tosios
Pleasant. Hill.

namo verk-
uoga vo
Mergaites atbėgo 

apsakydamos apie sa-
Tuojaus

<lam<»s, 
\<> nelaimia.
rinko keliolika

SUSl- 
vyru ir pradė

jo vytis paskui ižgama
i Readingo stoties, 
butu

neapsisaugot u.

kuri
art isi mine

Kad tai 
nuo virvutes

ant West u tai

įkalus j .si ngas
musztas

Žini“

Nedėliojo pasklydo
Imk .Jack Ilempsey 

muszt ūkas 
automobiliams nelai-

1 i kos

pas- 
gar-

II z-

meje. Žane yra ni'teisinga nes 
Dempsey yra gyvas ir sveikas. 
Tasai paskalas prasidėjo New 
Yorke ir telegramai tuojaus 
apie tai pranesze.

i r

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Susi rinkimas vra sziaukia 
mas Sz. Juozapo Liet uviszkos 
Rimo Kataliku Parapijos 161a 
diena Liepos, 
landa vakare, Liet. Mokykloje 
Pa l apijos. Szitas bus svarbus 
susirinkimas; 
k iekvienas parapijomis 
lankyti, nes Ims pianeszla vi
siems parapijonams nuspren- 
dimas provos anksztesnio kor- 
h>. lt.
Prez. Parap. Vincas Kriczimi. 
Sek rotorius Jonas Miliūnas.

v ra

"■y
i valandų va

už tai privalo 
ai si-

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
už prienania preke.
ir inveda visokias paipas, pa
taiso stogus ir 1.1. Kreipki tęs 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St, Mahanoy City

Pataiso

bemat vtas 
pasznekucziuo- 

vargeliais

gimines, su

Panedelio, paliepė 
sziams rinkti paezta 
idant del biznierių butu paran
kiau. Paeztas surinktas vakare 
ant rytojaus, buna
delfijoi ir Xew Yorke.

— K.ompositoriiis Petrauc- 
kas praleis savo vakaeijes Lie
tu viszkoje sostapyleji* Szena- 
dorije, kur pastatys ant scenos 
kėlės muzikaliszkas 
komedijos.
talento nestokuoje ir tame m 
Petrauckas ne lures bėdos. Xo- 
rinls ji kvietė in Detroitą, Bai

Juk
operas ir 

Szenadorije 
ir tame p.

Chicago. — Pereita, panedeli 
apie pirma valanda ryto Povi
las Ambrazas, prie Halsted ir 
19 gat. garažo savininkas, mir
tinai paszove Joną Sonnorų.

Atsitiko taip. Ambazui
dirbant garažu,jo, atėjės vienas 
vyras ir papraszes jo leist i jam 
telefonu pakalbėtajam telefo
nu bekalbant atėjo kiti du vy
rukai, būtent, Jonas Sonnoras 
ir koks ten Sladakas. Vienas 
ju priėjės prie to žmogaus, ku
ris telefonu kalbėjos, szere jam 
veidan.
jam atsitraukt nuo to žmogaus, 
bet szis nepaklausęs jo. Tuo tar 
pu invažiavo Julis Savickas su 
dviem vyrukais ir jie visi omo 
tuos bomus varyti laukan. Bet 
szie tuojaus szoko juos muszti 
ir jiems prieszintis. Vienas bu
mu ju iszmuszes dantis ir per
kirtos veidą, J. Savickas pama
tęs, kad ežia jau nebebaikos in- 
beges iii ofisą užsidaro duris ir 
baudi“ apie tai praneszti polici
jai, bet vienas plesziku pribė
ga | 
szes.e ? i

cV<i,a Žolynes gamtos Didžiulia
me Szvent-namyj tarp žalimui 
po atveru dangum 
ežiai žibanezios i 
klauso szviudu 
mokslo. Ta diena Lietuvis gro 
žejasi koncerlu 
kės chorai pridainuoja, daine
lių, o
apie Lietuva ir Amerikos Lie
tuviu reikalus. Ta diena jauni
mas invairiii žaislu iszdaro 
virves 
tynos, 
nenuostabu kad 
Lietuviai 
szvenb'S laukia.

Szios dienos

prie skais- 
saulutes isz 

Misziu, ir pa-

>

kalbėtojai

kur apieliii

nupasakoja

traukimas, bulviu lenk- 
base-ball ir l.t.

lyg

Tai nei 
szios dienos 
didžiausios

pelnas sziais
inetais skiriamas Vilniui va- 
'duotl. — rTai 
Scbuvlkillas ta

rauckas buvo tosios nuomones, 
jog Szenadoris yra pirmutinis 
ir privalo priimti in 

M oi (‘reles 
ga ant visokiu 
ir privalo 
gy< I nolcs.
rili Kazmin, o jisai jums < 
rodą 
kata ir amžina patogumą.

Szcnadoi ierziai atsiduso 
lengviau kada
kenybia kuri jiems 
spra nd 
Imi (‘s a nl kalno, 
aukas, sienojo 
auku, bot 
kedamiesi 
Pi apžiotas

4 4 

t u rrl i 

Hjkit r

czioiia is.
lankei* apsor- 
slobnasczi n ’ ’ 
alsakanezes 

pas aptieko- 
lno\<

kaip užlaikei i jusu svei

t > ĮX‘r

užbaiga smi
gu lojo ant 

pastai y ma ligoii
I )irbo, kiliko 

i r keidejp nuo
užbaigė užduot e Ii 
j(,kr prohibici.įcjs

. >' « <.. •

Ims ant tiek geras:reiszkia- kail 
diena szvOn.s ir paskirs metinia apropriaciji* 

„sykiu ir (jOO melu nuo Vilniau/! ant užlaikymo 
Imtos kuri 
ga ezionais. 
I ’ineziotas 
nes 
ūžia i k vmo 
gonbut es.

iii kūrimo sukaktuves.
—. P. K. X.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J, G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

naujos ligon- 
labai reikalin- 

B(d viltis dingo, 
supiiiczino

nepaskyrė 
musu I

via

ir tai, 
ne skal iko ant

naujos
Taigi ant užlaikymo 

pi’ohibieijos sznipu valstis iž- 
(lųoda tukstanezins o ant mie- 

užinan vmo

Ii-
n1

laszi rd i ngo 
ga, ’ ’

4 k szpi-

..... ....... ,, ................................

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------*-----7
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prie toliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$— .

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

ir szita

D. F. GUINAN, Sok. Kanljortu*

T

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sau vai tos
«i

duosime jumis dykai 
25 rekordus, justi pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirkaite pas
grofonola $125-$150.

mus

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST

prie tu duru ir jas iszmu-
. Tada P. Agibrazas paemes 

revolveri szove svki iii virszu. 
rusindamas pleszikus, bet jie 

nepabūgę ir tuojaus 
szoke prie jo. Jis liepos 
a t si t raukt i, o 
peš jam padėti revolveri.
kiek pasiginczijiis, J. Sonnoras 
szokes prie Ambrazo, o Ambra
zas tuosvk 

a

taikės jam szonan.
Sonnoras kiek vėliau nužaiz 

dos mires, o jo

<r 
nei kiek

jieins
J. Sonnoras palio-

Dar

szoves m ji ir pa-

l’r(‘ntas ’ ’ 
dak pasodintas kalėjimam

Savaile algai tas 
buvo užpultas plesziku, kurie
paėmė isz kasos $.‘18 ir labai su 
musze savininko broli.

4 4 Sla-

ga rąžius

Scranton, Pa. — Ona Spols- 
kiute, 17 metu' ir Onn Kauto- 
riute 14 metu,

liam Bay Parke,
i m vargi a. Vaiku d

Parke ir

kurios pabėgo 
isz Dixon City, idant pamaty
ti stebuklus Coonev Island, Ii- 
kos surastos per palieije Pel- 

iszalkia
rauguve pa

milę pabegelias po savo apglo
bė ir pranesze tėvams apie su
rastas mergaites.

— Povvlas Stakoviez isz 
Dickson City likos 
tas už snpliekima
ros. Turi
vaikus Detroite,

r'

areszta vė
savo mote- 

jisai paezia ir tris 
boT tvirtina

kad su ja ja persiskyrė, mokė
damas jai po 12 doleriu ant 
sau vaitos. Tebyre 
skunde ji už panaudojimu ant 
josios skurinio diržo ir padary
mą smarku žaiduli ant

rp motore ap-

galvos.

Neseniai 
angliakasy k losi“ kai

Wyoming, Pa. — 
užnmsze 
varda /Krlauska, 20 m. amžiaus 
nevedus. Per ji pervažiavo mo
toras ir 10 karu. Po sužeidimo 
gyveno apie 20 minueziu. Pa
laidojo su bažnytinėmis apei
gomis.

Tvanas padare daug bledes.
Saragossa, Iszpauije. 

tuonesdeszimts namu 
SI. Jean' i r

’•ossa likos nuneszti per tvana 
aplinkinia. 

nuplauti, per 
(‘jii in

--- 71SZ- 
kainu? 

pi'iemiestije Sara-
<>’ 
kuris užliejo visa 
Geležkelei likos 
ka jokis trūkis 
Bareelonije.

negali

Reading

IN PAMARES 
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY ir 1.1, 
16-Dienu Ekskurcijos 

KETVERGAIS 
Julajaus 19 

Augusto 2, 16 ir 30 
Septemberio 13 

Dubfliltavas *P • Tlkieta.
(Ttklotai gori ir ant Pullman karu 
užmokant rogulariszka Pullman 
preke.) 

ISZ MAHANOY CITY 
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoj ekskursijos. Galima sustot 
Philadolphijol važiuojant ir grįž
tant. Apie dauginus informacijos 
pasiklauskite ant stacijos.

Siras Palmer rTomkins ir jo motore, 
met u sėmimo, isz Matawan, N. J, ana 

.savo 65 metines sukakime 
nierium, padirbdamas kelia isz Dover 

mukai da >\ eiki ir drūti.

65 mot i nes
J-
\ ėst n viii.

iii

abudu turinti po !HI 
diena apvaiksztinejo 
Tomkinfc’as vra inži

Hackettstown 1H51
mete. Abudu
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.... ’ Kiimi
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f ūllį. .4 1
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į / v, fl|jį

Nepagialbejo karaliszkos

K J
M

■- fe

peczetis.
New York. — Kada amrli>z, 

n . . |
ki laivai Baltic ir Bcrengari:i|

*

4
c

atplauki* in New Yoi ka. probi-j GYDIS ISZPANIJOS KARA-
bicijos agentai atp)e>ze 
užjieczety tas 
pėjczetiRi-s,
ri&iie radosi daug visokio 
ryml), kuri.

šu
nuo

sp\na s 

karali>zkom<

magazino ku-

. g"l 
laike ant keliones1 

kada sugryž adgal iii Angliję 
Agentai visus gerynni> užgrn 
be.

LIAUS SUNU.
Brookl\ n. X. Y.— 

nomis
Tomis db*- e 

iszplauke in Iszpanija'

rp

garsingas daktaras (’uitis Mūri 
eie kuris gydis Iszpanijos ka-

■ • B ■ _ . a V »

ra liaus sunn kuris nuo užgiuiL
• ino \ ra kurczias. Tasai dakta-

:-|ras’ ■■ ■
i mentu nei peilio prie gydimo.

nenaudoja jokiu instru-

V, 
I h ir

Į i

f

IR JAUNIEJI PASILINKSMINA ANT LAIVU KELIAU
JANT IN EUROPA.

vra tosiosDaugelis žmonių 
nuomones, jog jaunieji kėliau 
jentieji in 
nuobodu laika

neteisybe, nes ant laivu 
President Arthur, kuris 

United States 
Lines kuris plauke isz New 
Yorko in Bromą, jaunumene 
praleidže linksmai savo laika 
giedodami, žaisdami visokius 
szposus, szokdami ir t.t.

Buris merginu kurios rado
si aut laivo Prezident Arthur 
buvo akyvos pamatyti kaip pa
gamina maista ant tojo laivo, 
kaip kloja lovas

Kuropa praleįdže 
ant laivu. Bet

ta.s
kaip
priguli prie

nes

ir užlaiko

isz ko visosvisiszka paredka 
buvo labai užgamulytos. Vyrai 
biivo akyvi 
varomas didelis 
Rydami laivo i

valdo. Virsziuinkai 
laivo noringai viską jiems isz- 
ajszkino.
- Vakarais*-jmmuftiono 
rinkdavo in muzikaliszka kam
barį kur praleisdavo linksmai 
vakarus, giedbdami senovisz- 
kas ir naujauses dainas ir žo
džiu turėdavo gorus laikus ir 
ne nepajuto kaip nuobodus lai
kas praslinko ant laivo ir ke
lione per mares buvo užgana- 
dinta.

kaip jiji

žinoti kaip yra 
> laivas, atlan- 
maszinerijes ir

4
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