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Isz Amerikos

joju mažiau 
o priek tam ir neužsi-

Ji ji buvo priežaste baisios ne
laimes ir 24 mireziu.

Los Angeles, (’alif. — Juze- 
fina Barthelemv, 16 melu mer
gaite, kuri radosi prieglaudoje 
del nepilnaproeziii mergaieziu 
Hope School, prisipažino, buk 
tai jiji tyczia padegė prieglau- 
(
viena dažiuretoja. 
jog 
ežiu, nes 
kente, o 
uždegs,

linosvbes ir
kaip ir kitos mergai-

la, kur sudegi* 23 mergaites ir 
Juze sake, 

nemano atimti tiek gyvas- 
prieglaudos labai ne
manydama jeigu jaja 
tai mergaites gausis 

turės laisva
David 
jums

ant 
gy venima 
tos.
r>.

ne-
pa regėjus

Szimet bus milijonai kiaulių 
mažiau.

Washington, D. (’. — Pagal 
ukystes bjura, tai Snv. Valst. 
szimet bus asztuoni milijonai 
kiauliu mažiau no kaip praejta 
meta. Farmcrei neaplaike už- 
ganadinanezios prekes už kiau
les, todėl nutarė 
auginti, 
mokėjo.

58 metu žentas apsivedė su 
savo 72 metu uoszvia.

Los Angelos, Calif. - 
tas virsta augsztyn kojom, jei
gu 58 metu žentas apsivedė su 
savo 72 metiniu iioszvie. Juom 
yra .James F. Burke, tėvas sze- 
sziu vaiku, gyvena n lis Santa 
Monica, kuris apsivedė su mo
tina savo paezios Mrs. Sara K. 
Malonev.

Tokiu budu motoro dabar 
pasiliko moezeka del savo anū
ku, o kad ir jiji turi keturis 
sūnūs, tai Burke yra patėviu 
del savo keturi u szvogeriu, o 
szvogeroi yra dedos ir posnueis 
del Burko vaiku.
Sapnas iszsipilde— pinigai pa

sipylė nežine isz kur.
Milwaukee, Wis. — Jeigu 

netikite, jog sapnai iszsipildo, 
tai užklauskite Mrs. 
Greensburgienes, kuri
posakis jog sapnai tikrai iszsi
pildo. Moterėlė sapnavo, buk 
josios tėvas, kuris yra mires 
jau keliolika metu, atėjo pas 
jaja, užklausė kaip jai ejnasi, 
ant ko atsake, jog nelabai ge
ra t' "Tadn' joBloirtovn^ imulojo 
jai pilti in žiurstą daug pinigu 
— bumaszku ir sidabriniu, pa
liepdamas jai naudoti juos kur 
jai patinka.

(i r ee n s be r g i o n e p a b u d u s, 
mažai nusistebėjo
pinigus ant paduszkos kuriu 
buvo suvirszum asztiloni szim- 
tai doleriu.

Motore tvirtįna, buk ne- 
vaikszczioje laike miego ir ne
padaro kratos vyro kelnesia, 
nes vyras apie tai nerugoje. 
Kaip buvo, teip buvo, bet sap
nas iszsipilde ir moterėlė yra 
sziadien turtingesne ant asz- 
tuoniu szimtu doleriu per sap
nu mirusio tėvo.

Pamiszelio sunaus nelabas 
darbas.

Fitchburg, N. II. — Baisaus 
darbo dasileido George B. Fol- 
ley, kuris nuo tankaus naudoji
mo morfinus staiga i 
Pagriebęs kirvi, szoko ant 
vo senos motinos kuri gulėjo 
ant sofkos kukniojo, kirsdamas 
jai per galva. Nelaiminga su
klikus, griuvo ant grindų. Isz- 
gama norėdamas 
gyvastį, perpjovė 
bet užmanvma's nepasiseko.

Ant kli'l<smo motinos subėgo 
kaimynai, atome kirvi nuo pa
miszelio, suriszo ir atidavė in 
raukais palicijos o motina nu
vežė in ligonbutia.

Pamiszelis turi apie 28 mo
tus, buvo vienatiniu motinos 
kūdikiu apie kuri labai rūpino
si ir mylėjo. — Tokis tai atsi- 
mokejimas alko už motiniszka 
meile.
Mergaite mirszta privalgius 

parako.
Chester, Pa. — Dvieju motu 

Krosu! Skindžiute suvalgo po
ra skrymiežiu fajerverku, ku
rie buvo ruoszti ketvirtai Lie
pos, ir dabar ligonbuty mirsz
ta. Miesto majoras dėlei to už
draudė pardavinejima keistu 
fajerverku, panasziu in saldai
nius, nes ir Skindžiutes suval
gytieji buvo panaszus in sal-

si ir mylėjo. —

dfiinHHHzditfes*'

buk

vvro kelnesia 
tai

papaiko.
sa-

at imti sau 
sau gerkle

IĮ C
!-

Nubaustas ant tukstanezio 
metu. 
Tex. — 

užsibaigė
Walden, 

Cherokee, 
(’hariešo Bowen, kuris sukuuc- 
veike jauna moteriszke. O kad 
tonais nesiranda bausmes mir
ties, todėl sūdąs nubaudė isz- 
gama ant tukstanezio metu ka
lėjimo, kas reiszke, jog neap
leis jojo lyg smerl.

>

Paviete 
teismas

vardu Marks

Už penktuką atėmė jam 
gyvastį.

Chicago. — Kokis tai apdris
kęs žmogelis
Sheehan, nuėjo in restauracije 
pavalgyt. Pavalgias vargingus 
pii'tus, tarnas pareikalavo nuo 
jo 35 centus, o kad Sheehan tu-

v
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Nužudo paczia kuri ji apleido 
ir pats save.

Na ne v
23 metu, duktė (Miso Arnold
iszdnotojaus 
kongresmeno 
likos miszaula ant 
savo vyra Kdwarda,

(’hicago. Walers,

irkiikra.szezio
isz (Juiney, III., 

smerl p<»r 
25 metu, 

kuris po tam pals sau paleido 
kulka in k nil i n in.

Watersai gyveno 
tik keturis menesius po szliu- 
bui po tam jauna ir patogi pa- 
eziule pamoti' savo vyra isz ne
žinomos priežast ios 
jo pas jaja vakare 
szuvius, o kada motore sukri t 
negyva, pats sau a leme 
(i.

su savim

. Vyras a te
pabudo du

o
įi-vvas-

Tėvas gauna 10 metu už 
sunaus nužudymą.

New Brunswick, N. J. — 
Teismas davė Juozui Lukszai 
10 metu kalėjimo už nužudymą 
savo 21-mu metu sunaus Vla- 
deko Geg. 11. Tėvas mat girtas 
susipyko su paczia. ir suims 
szoko ginti. Tada tėvas szove 
in ji du sykiu. Svarbiausiu liu
dininku priosz tęva buvo kitas 
sūnūs 19-kos metu Mikola. Kiti 
liudininkai inrode, kad tėvas 
szovos save gindamas, nes \’la- 
dekas rengėsi tęva primuszti. 
Todėl jam ir tokia maža baus
me paskyrė.
Rado 6000 doleriu kurie prigu
lėjo prie seno szyksztuoliaus.

Po inir-
czei Pheniuszo Warner, 88 me
lu senumo szyksztuoliaus, 
ris gyveno ant 
mos ari i Finzelo,
(.’alvin Paul, kuriam pasiliko
farma ir sena sugriuvusi bakū
žėlė, sugriovė bakuželia, pasi
imdamas goresnes- lentas ant 
pataisymo savo namo, o likusi 
medi sudegino, 
va i ežiu alėjas 
pradėjo su
terp pelenu, apverto akmeni 
po kuriuom rado pundą pusiau 
sudegusiu bumaszku. Pradėjo 
karsztai toliaus jeszkoti, nes 
suprato, jog užtiko slaptinga 
vieta kur jojo diedukas buvo 
paslepiąs savo turtą. Viso su
rado apie 6000 doleriu — dau- 

idabru. Bu- 
‘ banke Ma-

Frostburg Md. —

ku
bo margu far- 

jojo anūkas

Po keliu san- 
ant los vietos, 

lazda krapszlyti
J

giause auksu ir 
rojo tiktai 30 centu, prižadėjo maszkas permaino 
atneszti vėliaus penktuką. Tar
nas teip perpyko ant Sheehano, 
jog pagriebęs 
iszmeto laukan.
laike ant akmens su galva ir 
ant vietos užsimiisze. Pamalęs 
tarnas k a 
miesto.

Argi tai nelabas žmogus? Ne 
yra verias vadintis žmogum 
nes

ji už kaliiioriaus, 
Žmogelis pa

su

padare, dingo isz 
Palicije jo nesueme.

vadintis .........
parodi', jog pas ji nėra jo

kiu žmogiszku pajautimu ir ar- 
t v m o m i e 1 a sz i r d v s t e s.

I )auge-

Buvo danguje ir kalbėjo su 
pažystamais.

Kalamazoo, Mich.
Ii žmonių atlanko narna Elzbie
tos Williams, kuri praejta sau- 
vaite buvo užmigus letargisz- 
ku miegu, o kada pabudo, ap-t 
reiszke, buk laiko tojo miego, 
josios buvodusze buvo nuėjus in 
dangų ir kalbėjosi su pažysta
mais kurie mirė keliolika metu 
adgal.

Danguje (?) sutiko sena gy
ventoja tojo miesto, kuris mi
re 45 metai adgal 
pasakojo kas tada 
kokie žmonis tame laike gyve
no toje aplinkinėje — kas bu- 

i užtvirtino 
kurie d a te

v o teisvbe, nes tai

S

ir kuris jai 
atsitiko ir

seniausi žmonis 
nais gyvėna.

Elzbieta teipgi pradėjo in- 
speti atejte ir praejte žmonių 
ir kaip kada gerai atmena. Da
bar lengvati'kei sudeda jai ne
mažai doleruku idant jiems in-

. Įspėtu atejte.
(f ll/Fiins j

ersdale, Pa.
Senukas nieko 

paslėptus pinig

gimines apie

nesako apie 
us priosz smerl, 

liktai surasta po jojo mirezei 
apie septynis dolerius. Mirė ji
sai isz bado“ nes
j’iji visai nesirūpino, nes buvo 
persiskyre.s daugeli metu su 
savo paezia, kuri ne norėjo su 

gyventi kad buvo per 
skupus.
Drebėjimas žemes per valanda 

laiko.
Washington, I). C.

mografai pa rodi', buk Nedėlio
jo atsibuvo drebėjimas žemes 
per viena valanda apie 2300 
myliu nuo Washingtono. Ma

il re liejimas davėsi

juom

Sois-

noma buk
jaust aplinkinėje Japonijos.

Iszvažiuoja ir sugryžta 
kuningai.

vasara iszvažiavo in
Lietuva ir negryžysz szie kuni-

Szia
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Miestas Milwaukee, \\ is., turėjo nepaprasta orą Jnniaus menesije. Viena diena nurnio-
is ir ledai ant dvieju pėdu. Paveikslas 

jo miesto.
gana ajszkei parodo kaip iszrode ulyczios to-

ISZ VISU SZALIO

dvasiszkiejoms

Uždarineja bažnyczes nes nie
kas in jeis ne ejna.

Leningradas. — Bolszevi- 
kiszkoje Rosijoj žmonis visai 
no ejna in bažnyczes, nesuszel- 
pineja juju aukomis ir nemoka 

jokios algos,
todėl turi joszkotis kitokiu už
siėmimu.

Szvento Izaoko katedra ku
rios pastatymas kasztavo su- 
virsznm vienuolika milijonu 
doleriu, teipgi likos uždaryta 
ir bus permainyta 
jos.

Fonografas — laikrodėlio 
didumo.

Paryžius, — Vienas vengru 
iszradojas Paryžiuj nori par
duoti patentą 
mažycziam,

• •

ant muzc-

šavo iszrastam 
kaip kiszeninis 

laikrodėlis fonografui. Tas fo
nografas neturi jokio rago, bet 
padėtas
pusėtinai stipru baisa.

didumo (dėžutėj 
sudėta dvvlika 
kordu.

Revoliucije Brazilijoi.

■ f
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Isz Lietuvos.
Užmusztas per perkūną.

-v Gegužes 16 d.
d. perkūnas užmusze piI. Igną 
Pogodina, kuris sh kitais dar
bininkais dirbo piliete 
mienes kieme.
kai liko sveiki.

Oj, kad tai butu Amerike!
Kaunas. — Visi užsienio gė

ralai, kaip konjakai, 
romai ir kt., iszskyrus spiritą 
ir alų, leista i n vožti Lietuvon 
be tam tikru 
terijos leidimu.
Koks gyvenimas tokia mirtis.

Sugincziai, Utenos apskr. — 
Balandžio 21 ii. baronkininkas 
Pel ra u ska s,

nei is nustojo tikėjos in 
nelis nustojo tikėjos in 
Antano macia.”

Pilviszkiai.

.'s Kro-
Kiti darbinin-

likeriai,

Fmansu Minis-

prekiavęs visa 
diena, vakare pradėjo gerti Ir 
kortomis loszti. Jo arklys, ne
sulaukęs sze.imvninko ir 
kai suszales 
vienas namo 
siklydo,, 
baronkomis, knygomis ir sach
arinu ir patsai pigere baloje.
Prigėrė 5-tos kl. gimnazistas, 

m. Gegužes 
besimaudv- 

damas Juroje Rietavo gimna
zijos 5-tos kl. mokinys Alek
sandras Petrauskas. Kartu su 

dar keturi drau- 
tebuves su-

gero-
, patsai
gryžti, kelyje pa- 

prigiitle

su mano

vežimą su

ant stiklo iszduoda, 
Kitoj

Rietavas. — Sz 
men 31 d. prigėrė

juo maudėsi 
gai, kuriu vienas 
angos, kiti mažesni. Didesny
sis dar mėginės skęstanti gel
bėti, bet veltui — szis slinkęs 
vis gilyn ir pagaliau dar, isz- 
mestas iii pavirsziu, suszukes 
Dievo varda ir nugrimzdęs iii 

Tuo tarpu mažesnieji
paszauke isz miesto pagalbos. 
Pats g' 
ges pirmas 
vandeni.
ežiu, dideliu vargu jam pasise
ko prigerusis isztraukti. Vioni- 
sako, kad jis (prigerusis) 
pusvalandžio 
buvęs, kiti net

dugną.

pnmazijos vedėjas at he
ir tuoj puolės in 

Po keliolikos minti

ne 
neisz-vandeny 

valanda 
priskaito. Atvyko ir abu Rie- 

ydytoju. Juodu tuojtavo

visa

k 4
prie 

kuris pra-

džiausią nelaime: musu klebo-
4 ’ /• \ •

Pirma, būda
vo, kad kas nors kam pražū
davo, tai musu klebonėlis pa
tardavo duoti miszeles

Szv. Antanėlio,” 
žuvusius daiktus padedąs at
rasti. Jo ir giesmelėj esą ra-

Pražutus daiktus Tu 
patsai atrandi.”*'
kitaip. Pats klebonas būdamas 
artimiausias prie

v i soje
(dar gi ir jis pats yra 

neatlaiko ne vienu 
brang var-

szonia: 4 4

.() dabar visai

“Szv. An- 
Sziaulenu para-

1’
ne vieno sa- 

szventojo

tai
, >

atlaikęs bent 
“Szv. An- 

“Szv. Antanas” 
butu drobe su visu 

staeziai in

> f

meistrai” Apie

jos kapai nuo senu
palaidota 

jau nebėra
Tie kapai,

manoma padidinti, tik

gai:
Kun. Kaminskas.

ding, Pa.
Kun. Taszkuuas 

wood, Mass.
Kun. Cziuberskis, isz India

na Harbor, Ind.
Kun. F. Kcnieszis 

baigės.
Kun. Czesaitjs, isz Chicago,

isz Rea-

isz Nor-

mokslus

g> . .. 
ėmėsi prigėrusi gaivinti, bet 
deja, atgaivinti nepasiseko.

“Didele nelaime.
Sziaulenu klebonas Birželio 

1 d. pa^elbo isz sakyklos, kad 
jam pavogė apie 100 uolckcziu 
drobes, ir kaip bemokėdamas 
melde, prasze parūpi jonu, kad

tano” 
pijuje 
A n tanas,) 
miszeliu prie savo “ 
džio patrono, Szv. Antano” del
pavogtosios drobes. Bet klebo
nas nebot i kedinas, 
vo “pažinstaino, 
gailia, kuogreieziausiai prane- 
sze Sziaulenu Įiolicijai, kad ji 
imtųsi griežeziausiu premoniu, 
suradimui vagies. Dabar poli
cija deda visas pastngas, sura
dimui pavogtos drobes. O kad 
klebonėlis butu
vienas miszeles prie 
tano,” 
“tik ra i 
vagimi atvilkes 
klebonija...

Ucdeginei “propesorei.
Sziauliecziai, Sziaulenu vai.

— Uodegų “ 
mus atsirado iki sziolei negir
dėti amatninkai, kuriuos žmo
nes praminė uodegų meistrais,
— nakti, isz 4 in 5 Birželio d. 
nežinomi asmenys, 
visu arkliu, kuriuos 
pakelini iii T
25 arkliams), uodegas. Dar to
kiu “baiku”
dėjo ikisziol; piktadariai dar 
nesurasti, kas juos sužinotu — 
praneszkit in 
per Sziaulenus.

Gražus bažnytkiemis.
Skaisgiris. (Sziauliu apsjer.) 

G v vena keletas ūkininku 
biednuomenes szeimu yra gerai 
suorganizuotas kooperatyvas. 
Žydu gyventoju, nei ju krantu- 
viu nėra. Prie pat bažnytkie
mio yra dvikomplekatine mo-

nu pjausto 
tik rado 

r.\ tavomis (apie

pas mus nesigir-

Szianlaiezius,

kykla. Paeziamo bažnytkiemio 
centro, puikioje vietoje yra ka
taliku bažnyczia, 
gražiai

kuri szimct 
atremontuota isz vi

daus ir isz oro. Kol kas beveik 
visai nėra vargonų choro. In 
bažnvezia žmonelių susirenka

Ilk, Tėvu Marijonu kongrega
cijos narys.

Kun. J. Jaksztys, 
ord,‘IU.

isz Rock-

Kun. J. Žindžius, isz Eliza
beth, N. J.

* e * |l» «jam sunesztu kiek kuris gali
, vys- 

o gobusia 
jsz ko komžu siūti. Mat, iszdry- 
so vagis ir “dvasiszka teveli” 
nuskriausti.

rodos, nobutu nieko 
nuostabaus, bet sztai kame di-

drobes masteliu. Girdi 
kūpąs atvažiuosias,

dvasiszka teveli

Czia,

szvontadieniais nemaža. Szyeip
torius apaugos szimtamoeziais 
medžiais. Bet ant szventoriaus 
laidojami iiaba'szninkai, ir pro
cesijų laiko einant apie bažhy- 
czia l)oi kalvarijos apvai'ksz- 
cziojant,r,roik per kapus žargy
tis szokineti. Prie pat bažny- 
czios szventoriaus yra parapi

laikrodėliolaiku, bet 
naten tiek 

baszninku, 
I uszczios 
girdot, 
vargu bau tikslingas butu dar
bas, lies kapai yra vidury mies- 

gyvena žmones, 
iszkasti szulinini.

yra didelis sklypas že- 
esanezios apskrities Žc- 

l'varky tojo žinioje.
vadovas 
parapijos kapiny-

daug 
kad 

vieteles.

tolio; aplink

kiemio 
mes, 
mi’s T 
ha žn vežios 
gauti žemos 
nui.

mažvcziu re-

žmones 
Už bažnyt-

Ten 
galėtu

Kersztas ir atgaila.
Sziomis dienomis sztai Pane

munes miszkely buvo sureng
ta Gegužėle, kurion buvo prisi
rinkę apylinkes 
Tarp sziu jaunuoliu 
vienas pil. K., 
žiaus, su savo sena pažystama. 
Gegužinėj pilietis K. susipaži
no su kita panele; su ja pralei
do ir gegužine. Toks jo pasiel
gimas labai papiktino senąją V • . r X • • •

jaunuoliu, 
atsirado 

20 metu am

Pastaroji neisz-pazinstama.
kente, nubėgus in namus pasi
enio peili, pavijo juos beeinan- 
czius in namus ir peiliu indure 
in kakla konkurentei. Tuom 
paežiu peiliu pil. K. sena pa
žystama irgi sužeidė. Pagaliau, 
matydamas, kad isz jo priežas
ties atsirado dvi aukos, pats 
tave persidūrė tuom paežiu 
peiliu ir nubėgės iii miszka pa
sirodė.

Perszove vaikina.
Szilenai, Szakiu ap.

Gegužes 28 d. pas ūkininką 
Mot. Martinkevicziu apie 20— 
21 \ al. n'kio reikalais atjojo jo 
giminaitis J. Czesnaviezius. 
Kieme susitiko ūkininko seserį 
Ona Martinkeviczaite ir su ja 
eme kalbėtis. Staiga mergina 
iszsitrauke b ra įminga ir szove

Szisai krito, 
buvo besi-

Sz. m.

J.

in Czesnavicziu.
Martinkeviczaite
szaujanti ir pati, bet nepavyko.
Ji jau daugiau kaip deszimt 
metu buvusi praradusi su tuo
vaikinu savo nekaltybe, 
szio laiko ji vis tikėjosi, kad 
Czesnaviezius ja vos, bet, kada, 
kienie besikalbant, 
jog jis kita mergina žadas ves
ti; ryžosi vereziau ji nužudyti. 
Nužudžiusi ji ne nesislėpė; pa
ti pasidavė policijai ir pasisa
ko ji nuszovusi. Velionis buvo 
32 metu vyras, vienas kiek 
daugiau prasi mokinusiu.

Amerike tai no naujena kad 
patinka gihiki ne viena, bet ne
žino, ar hnt to dinsto tiks, bile 
tik iszrinktu pasiliks. — Tcip 
ir su musu Lietuviszkais poli
tikieriais kurie skverbėsi ant 
visokiu urėdu, po tam ausis 
suglaudęs sėdi kaip varle po 
lapu.

Lygi

sužinojo,

Buenos Aires. — Revoliucije 
kilo Sao Paulo, Brazilijoi, pra
ėjiu Potnyczia, kuri sukeleliai 
paėmė. Valdže nusiuntė in to
nais kariszkus laivus ant ap- 
malszinimo pasikeleliu. Badai 
gana didelis skaitlius kareiviu 
likos iižmnszta ir sužeista.

Seno žmogaus dvase rodosi 
kožna nakti.

London. — Dvase seno žmo
gaus, su ilga barzda, suplysziu 
sioms drapanom* ir^ilgabi 
plaukais pasirodo senam nnj 
me, kuris kitados buvo kliosz- 
toriu ant Upper John ulyczios, 
artimojo Piccaflilly Circus. Na
mas buvo statytas 200 metu 
adgal ant vietos kur stovėjo 
kitados senos kapines, o szian- 
dien jame talpinusi Dailies 
Akademije, 
daugeli visokiu paveikslu.

Dvase senio pasirodo ant 
trepu kožna nakti kuria mato 
pana Konstancije Wright, 
dažiuretoja akademijos. Apie 
savo regėjimą prancsze virszi- 
ninkams, kurie geisdami isz- 
tyrineti teisingumą, ana diena 
susirinko apie deszimts ypatų 
in atmsu kambarį laukdami 
pasirodimo naktinio sveczio.

Apie dvylekta valanda nak
ti davėsi girdėt tris baladiji- 
mai, po tam szvieša, kuri pra- 

prie sedin- 
cziu ant galo užtemino veidą 
seno žmogaus. Nežino kas bu
tu atsitikus, kad nobutu sukly
kus viena motoro ir dvase tuo 
dingo.

Po tuom namu randasi slap
tingi skiepai kurie likos senei 
užmurinti o teipgi ir slaptin
gas kambaris apie kuri niekas 
nežino kokioje dalijo namo ji
sai randasi.

Jaunas, bet turi milžino 
pajėgas.

London. — Devyniolokos 
metu senumo Henrikis Brown, 
parode ana dieno kitiems dru- 
tuoliams ka jisai gali padary
ti. Pirmiause sutrynė obuoli 

pirsztais, iškalė vini per 
__ i khmszczia, per

laužo lenciūgą su dantimis, ant 
krutinės pakele priekalą sve- , 
renti czvertes tono 
writs.

Isz jaunu dienu vaikas sirgo 
bet motina jam paliepė lavintis 
džiova, nuo ko jojo tėvas mirė, 
gimnastikoi ir įavint iszpur- 
thna krutinės ir nuo to laiko 
pradėjo gauti geresnes pajė
gas. Su aušo pakele jisai viena 
"n šunį

drapanom* ir .ilgais
>

kurioje randasi

dėjo prisiartinet

en ]
stora lenta su kUmszczia, por-

ir penkis

upcjje sunkumo kas 
ku padaryti. _

*
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Jau tiejei laikai praėjo kada 
mustv novos teip prasiminia 

ant žmonelių valo

Įį
4

I

Suvienytosia Valstijosia pra
siplatino stebėtinai darbinin- 
kiszki bankai kuriu sziadien 
jau randasi suvirszum trisdo- 
szimts in kuriuos darbininkai 
turi sutaupinia daugiau kaip 
szimta milijonu doleriu.

Einansistai pranaszauje buk 
neužilgo*dnrbininkiszku banku 
bus in tūkstantis, 
koi kovos prieszais

< < 
turėjo!
gus,

aul sprando 
isznaudoli, nes

globojai”
Sziadien kožnas žmo- 

kad ir vargingiausio luo
mo, nesiduos sau
jodyti ir •save 
sziadien katras mokytesnis, tas 
suktesnis ir niekesnis.

Szi 
ant <

iadien mokslas 
tiktai ant suktv- 
ir irrafto. Szia- 

ve-

i

i
I
I
I

I
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/

I
n
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k|i

nesi romia

kurie smar- 
pininguo- 

ozins ant Wall Street.

Tomis dienomis likos paleis
tas isz kalėjimo Italijoj žmo
gus, kuris nekaltai 
54 metus kalėjimo už žudinsta 
kurios nepapildo, nes kalte pa
siėmė ant savos 
dranga apsaugot 
tos.

Tokis pasiszvontimas 
retas, bet neužsimoka koiiteti 
už kito griokus. Sziadien toki 
žmogų pavadina kvailiu.

persėdėjo

idant savo
nuo sanna-

v ra

ajrrsziu

lory bes, 
bes, latrybes ir grafto. S 
dien kožuas paskui pinigą 
jesi, apmauda dangstosi — vis
kas biznis!

graft o.
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PASZTO ŽENKLELIAI. 
I 

. III !!.■■*— *

Kiokvienafi žino paszto ženk- NUMAS KENKIA VALGIUI, 
lėlius, bet ar daugelis nusima
no, kaip jie gaminami.

Iszdirbiinas paszto ženkleliu 
(stamps) yra daug didesnis už 
davinys negu sziaip žmonos in- 
sivaizduoja. Amerikos Paszto 
Departamentas kas motai 
spausdina daugiau kaip dvyli
ka bilijonu paszto ženkleliu. .Tu 
kaina yra lino vieno cento ligi, 
pi n kiu doleriu. Pastarųjų pa
prastai maža, tomiltyt, vienok 
jn yra parduodama suvirszum 

tukstaneziai per motus, 
ženklelis koki

Anierikoj(? buvo iszleido, buvo 
szimto doleriu, 
ra szcz i a n is žen k l<» I i s.
kad nebuvo siuneziamas pasz- 
tu. Kai szimto dol. vertes laik- 
raszezins pasztu buvo atsiustos 
paszto virszininkas i lipdydavo 
ženkeJi iii savo knyga ir ton ji 
užbraukdavo. Dabar tu ženk
leliu nob(kvartojama.

Paszto ženkelis palyginamai 
yra naujuju laiku 
Pirmiausiai jis buvo 
mas Anglijoje4, 1840 m., nuo ta
da jo vartojimas iszsiplotojo

SZILUMA, SZALTIS, SZVIE- 
SA, SAUSUMAS IR DREG- LietuviszlcaA Graberius

K. RĖKLAITIS
rj

Rzviesa ir 
gelbsti

f ,3 iW.&. ? K & 1
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagclbininke moterių.

Prieinamos prekes.

Sz i I u ma ‘h• szrt 11 i s, 
daug gelbsti val

giams g(‘šti ir tas gedimas ski
riasi nuo 
bakterijų 
pelejimo.

Daug szviežiu vaisiu greitai 
insirpsta net 
peraturoje, 
vyzdiu obuolius kurie ilgai be
stovėdami blindelyje pasidaro 
miltingi. RiosziUiii ir kiti rie
bumynai jei laikomi sziltoje 
vietojo greitai sugaiszta. Ir jei 
valgis laikomas 
vietoje, kad 
niausiai sugadina kaip iszftuz-

1

sausumas

nuo
ruginio ir

to* kuris paeina 
augimo,

paprastoje t em
ir galima imti pa-

>

616 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

J. G. BOGDEN
IK'

322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas BankieriuB 
ir Laivakorcziu Agentag

-------------------------------- ---------------- L--------------------- . —....  1- --------------------------< ... ,a.

Tūlas profesoris Now Yorke 
apgarsino, buk jam reikalinga 
Uosis del vieno turi ingo žmo
gaus, kuris tosios dalios kūno 
neteko automobiliatis nelaimė
jo 
szauke suvirszum tuksiantis 
kandidatu kurie su mielu noru 
norOjo paaukaut noses už tru
puti aukso — penkis tuksian
čius doleriu. — Ponas ])rofe- 
sotis butu gavės už dyka kėlės 
Uosis jeigu pribūtu in Skulkill 
pfiVieta po pėdei.

Ant pareikalavimo 
suvirszum

a t si-

Louis \V. Kolliirs ir Elzbieta Dart isz Hampton, N. II., li
kos aresztavoti už peržengimą ženybu tiesas tojo yalstijo. Mo-

savo dukters
Louisas ir Elzbieta buvo josios vaikai —

t TVS
*

Brangiausias

Lai buvo Jaik-
Jis nie-

rp
taip szaltoje 

jis suszala dhž-

da taip ir jp skoni. Pavyzdžiui 
suszulusios bulves yra vande- 
niuotos ir turi nemalonu saldu 
skoni.

Szviesa taip pat. pagreitina 
ir daržovių insirpima.

Dažnai iszvirti vaisiai 
žoves laikomos tamsiose vinto 
se palaiko savo iszvaizda daug 
geriau. Kartais szviesa ir szi- 
luma kenkia aliejų 
riebumynams.

Per daug didele oro cirkulis 
cija kartais gali valgiams pa
kenkti. Salotos ir kitos suit in

dą ržoves nuvysta,
savo

d regu nrn
- - <

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St 
TAMAQUA, PA.

4

•I
'I I

vaisiu

PARDUODA VISOKIUS NAMUS Į 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ f

h 
fINSURANCE AGENTU. I

ir darImkkuri prisicge
brolis ir sesuo.. Elz

bieta likos atiduota in prieglauda del paipestn vaiku kada bu- ,

tina merginos liudijo del y

padaras, 
va rloja-i žmonis kuriu

■ ir bežinojo kad apsivedė su bro- 
neprisipažino, buk jaja turėjo priesz apsi-

kunigas 
, prabasz- 
bažny ežios 

kuris turėjo

M irusis
Rov. P. C. McEnroe, 

St. Canicus I
Mahano.v City, 
apie 80 metu, paliko turto ant 
szimto tukstnnczin

ezius

nes ir baŽnyezin 
turtą gauti in 
Brolei

Apie doszimts

siege gyventi “ubagystėje

doleriu už* e 
kuriuos dabar ojna nesuprati
mas Pottsville* sude, nes gimi-

kovoje idant 
savo rankas,

gyvenanti Iriandijoi, 
Australijoi ir gimines Ameri
ke stengėsi visom pajėgom 
idant turtas nesigautu in baž- 
nvezios rankas.
advokatu kovoje už milžinisz
ka turtą.

Senukas kunigas surinko 
milžiniszka turtą, norints pri-

po smert dabar gimines ir baž- 
nyczia kovoje už ji. Kokia nau
da turėjo, kunigas isz teip mil- 
žinrszko turto kuri taupino per 
tiek metu, be kurio galėjo ap- 
siejt!

Gaston B. Means, agentas 
teisingystes prie Teisingystes 
departamento Washingtonc ir 
jojo, pagialbininkns Elmer W. 
Jarnecki, likos nubausti in ka
lėjimą po du metus ir užmokė
jimo deszimts tukstanezius do
leriu bausmes už apgavysta ir 
perlaužyma prehibicijos tiesu. 

Norints Means giresi, jog ji 
negales nubausti už tai, bet li
kos iszraStas kaltu ir nubaus
tas.

neat-

Laike darymo operacijos ant 
tūlos motėres Brooklyno ligon- 
buteje, staigai kilo ugnis, kuri 
stebėtinai pradėjo platintis po 
visa ligonbutia. O kad ligone 
buvo dideliam pavojuje, todėl 
operacijos negalima buvo per
traukti jokiu budu.

Vyriatisos daktaras
kreipdamas jokios atydos ant 
grasi nanezio jam 
malszei ir su szaltu krauju už
baigė pasekmingai operacije ir 
apžiurėjas prigulinczei ligonia, 
irfznosze jaja Mū pagialbn dvie
ju m in i saku per liepsna. Dak
taras ir mlniszkos apdege ga
na smarkei/bet ligonei isžgial- 
bejo gyvasti. f
- Tokis vyras užsitarnauja ant 
didžiausios garbes kuris nete- 
mindamas ant pavojaus savo 
gyvasties, nesza pagialba savo 
artimam.

pavojaus,

Teip vadinami fersztorei ar
ba Chain Stores czion Amerike 
daro milžiniszka bizni kuriu 
inejga daejna ant meto kone 
ant 400 milijonu doleriu. Great
Atlantic ir Pacific Tea kompa
nija turi net 10,000 sztoim, 
Woolworth 1260, Penney 475, 
Ghilds l03 United Cigar‘2440, 
Liggett 279 ir 1.1.

A. and P. sztorai praejta me
ta padare biznio ant $302,888,- 
a' , aJr.. d __ A-__ Ah _ * _ ''1---- -

000, Woolworth ant $193,447,-
000, Penney ant $62,189,000 ir 
i.t., o locnininkai pradėjo vary-
ii bizni isz mažo kapitalo.
« mi # ■rl| ,,

Jeigu žmonių ne erzinsime, 
tada in vienybe suejsime.

4

Su
purszkavimn nieko nepadary-

prie ba-
vo'kūdikiu. Jaja paėmė ant iszauginimo kili 
pravarde mergina prisiėmė i 
liti, pakol motina i 
vedima.

ir kitiems

nas y

Tūlame mieste!ije 
viirinio rubežians, gyvena kup- 
czius, kuris turi pas save tris 
uoszves ir tris juju senas moti-

— turi teipgi savo motina,
trėczia naczia ir ketures suau- 
gnses (lukterės — viso dvylika 
moterių. — Kaip rodos, tai ta
sai žmogelis ne turi tidžies, jei
gu užlaiko tiek bobų po viena 
pastogia, o terp kuriu yra trys 
uoszves! ______

Brotanijoi yra

Teip visada apturėsi, 
” Bet po

— Puikus paprotis.
priesz
rimbą

papratimas, 
jog kada kunigas snrisza maz
gu moterystes pora, tada vyras 
atsisuka in savo paeziule, duo
da su delnu per veidą tarda
mas : ‘ ‘
jeigu mane užpykinsi.
tam tuojaus paszauke bueziuo- 
damas jaja: “O sziteip visados 
turėsi, jeigu gera busi ir mane 
mylėsi.”

O Lietuvei turėtu 
szliuba intaisyti gera 
kuri turėtu korezioje pakabin
ti ir sakyti savo jaunai paeziu- 
lei:

“Jeigu ne busi man gera ir 
prie kito glamonėsiėšii tai su 
tuom rimbu gausi kiek tik iii 
tave tilps ir gailėsiesi.”

pirma 
žurnalo

Aplai kerne 
mėnesinio 
kuri leidže kas menesi 
dies Zinyczia,” 
metu. Adresas: 
University, 
Evanston, Ill.

mimari
‘ Vadovas’ 

“Liau- 
kaina $2.00 ant

Northwestern 
Hatfield Uįall 1

Lietuviszkos knygos 
dien labai pabrango, 
katrų visai nespaudina ypatin
gai maldaknygių. Todėl jeigu 
turite senas knygas ar tai mal
daknyges ar istorines, tai pri- 
siunskite in redakcije, o bus 
apdarytos puikei ir druezei in 
skūra ar audeklu su auksinois 
papuoszais. Knyga yra jusu ge
ru draugu, todėl jaja reikė pa- 
guodoti. (t. f.

o
szia- 
kaip

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku. PereUzku. G r alki s zk u, 
Arabiszku Ir Cigoniszku burtlniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAUSZKA KABALA
Katra* leždėda* imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

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

VfSOB TRIS KNYGUTES HE. 
TIKTAI UŽ f '................

PrlsiuekJte mumis 25c. Gausite 
visas trik knygutes per paczta. 
Pinigus galite' siusti etendpomls.

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

t t '

•UTEa 25c.

visas tris1 knygutes i)er paczta.
i. m * . ■ r 1 ... *

APSAUGOJANT MOTERIS 
SUVIENYTU VASTYBIU 

PRAMONĖSE.

Kas fabriku 
kad die- 

be-

rvt kuomet 
sz v i 1 py na i a že n k 1 i n a 
uos darbas jau prasidejes 
veik du milijonai moterių ima 
savo vietas prie maszinu, stak
lių ir dirbamu staleliu Suvie
nytu 
kambariuose 
Prie tu dvieju

Va 1 st v bin d i rba muose 
ir fabrikuose, 
milijonu nepri- 

skaitytos tos moterys
dirba ant ukiu arba kaipo tar
naites, stenografes, 
arba 
kės.

kurios

kurie turi peržiureti vietas kur 
moterys 
gulaeijas kad tos 
butu sveikesnes ir geresnes.

Fabrikinis darbas ir regu
liuotas ar uždraustas daugely
je valstijų, 
dirba namie 
plunksnas, ^iu.hvuv»uuo 

labai ilgai dirba už mažai mo
kėsi ies; turėjo pristatyti visa 
szeimyna prie darbo pagelbeti 
joms kad darbas butu atliktas. 
Ir aplinkybes^ nesanitariszkos 
tiems kurie tuos daigtus dirbo 
ir tiems kurie juos vartojo.

Algos nustatytos daugeli me
tu po nustatymu 
darbo aplinkybių. 191.

dirba ir padaryti rc- 
aplinkybes

Moterys, 
padarydamos 

guzikuczius ir 1.1.

kurios

valandų ir
2 m. pir

mas algų instatymas priimtas 
valstijoje, ir

pramones

typistes, 
profesionales darbiu i n- 

Tik inima moteris kurios 
mezga, prižiūri maszinas, per
žiuro darbu, vynioja paklotus, 
supakuoja, ir abelnai, atlieka 
tūkstanti ir viena darba kurie 
sudaro dabartines 
judėjimą.

Suvirsz 250,000 moterių dir- 
bil Dibrikuoso kurie daro dra- 
anas, ir beveik 150,000 randasi 
vatu fabrikuose. Ir labai daug 
moterių dirba cigaru, laboko, 
mezginiu, czeveryku, szilko, 
maisto, vilnonio audeklo fabri
kuose, ir geležies ir plieno pra
monėse.

Bet jos atlieka ne tik pramo
nes darbus. Dirbanczios mote
rys yra jaunos, paprastai, be
veik puse isz ju mažinus 25 
metu amžiaus, kuomet treczia 
dalis yra tarp 25 ir 45 metu 
amžiaus. Beveik ketvirta dalis 
isztekejusios ir 
ežius yra naszles.
sios ir naszles visuomet gyve
na namie ir apart savo darbo 
dirbtuvėse turi atlikti savo da
li naminio darbo.

Jeigu mes norime stipria ir 
drūta- pilietyste, turime apsau
goti dirbanezias moteres. Mo- 

ncorganiziiotos ir pri- 
paduoti 

savo sąlygas. Jos turi imti bi
te koki darba, bile kokias va
landas, bile koki užmokesti 
ir bile okias sąlygas tik gauti 
darbo kuris joms būtinai rei
kalingas. Suprasdami ta, dau
geli metu atgal, 
rios valstijos pradėjo reguliuo
ti aplinkybes sulig kuriu mote
rys turėjo dirbti.

Pirmiausia valstijos turėjo 
kreipti atyda in darbo valan
das.

Asztuonias-deszimts

y

czeveryku,

didelis skai-
Isztckejn-

te rys, 
verstos dirbti negali

musu i n vai-

metu 
atgal pirmas instatymas lie- 
cziantis darbo valandas mote
rims buvo priimtas, ik sziol 
visos valstijos, apart ko turiu, 
turi kokius nors instatymus 
del darbo valandų moterims.

Keliose valstijose moterys 
negali dirbti kai kuriose nak
ties valandose, nes buvo rasta 
jog tos moterys kurios nakezia 
dirba dirbo per diena, prižiū
rėdamos savo vaikus ir namini 
datba, ir per aplinkybes atsar
giai prižiūrėtos kaikuriose vai-
stijose. Kiliku rios valstijos tu
ri specialius moterių’ biurus *

vartojimas 
visame osanlv. * •

Iszdirbiinui paszto ženkleliu 
valdžia vartoja 
sarguma ir 
kaip ir prie 
spausdinimo.

didžiausi at- 
priežiūra, lygiai 
popieriniupinigu

o pirą- 
trupu

i
Kitaip sakant, reikia

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Pirmas žingsnis prie iszdir- 
bimo žonkoliu yra graviravi
mas sztempclio, su kuriuo pas- 

spausdinami. 
vartoja-

ruszies plienas.
. gra viruotoja s a t sargia i

gos 
gaieziai netenka 
nio suimdami 
isz oro.
saugoti kad drėgni valgiai ne- . . M * • . . .sudziutu o sausi valgiai nesu 
dregt u. — P.L.I.S.

ženkleliai

visa

Laidoja kunua numirusiu. Pasaado 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t.L 
520 W. C«ntr« St. Mahanoy City Pa.

i

Massachusetts 
sziadien daugelis valstijų nu
statė moterių algas. Kelios 
valstijos nustatė alga ir insa- 
ke, kad joms negalima mažiaus 
mokėti; kitos valstijos pasky
rė komitetus tyrinėti visa rei- 
ka la,
111 b J

kreipiant speciale atyda 
iii gyvenimo iszlaidas ir tie ko- 
mitetaai paskyrė mažiausia al
ga kuri gali bu t i niokota in- 
vairiose pramonėse.

Tie budai pasirodo gana pa
sekmingi nes dabar jos uždirba 
algas, sulyg kuriu gali gyven
ti. Bet neseniai Su v. Valstybė
se Augszcziausias Teismas nu
tarė kad toks instatymas Dist
rict of Columbia nėra konstitu-. 
tionaliszkas. Bet. nepaisant to 
nutarimo, valstijos prisilaiko 
prie mažiausios algos instaty
mo, bet negalima sakyti kokia 
reikszme turės Augszcziausio 
Te ismo n usp re nd ima s.

Invairiu instatynųi svarbiau
si aprūpinimai yra, pirma — 
paskyrimas valandų, uždraudi
mas naktinio darbo; antra — 
uždraudimas arba reguliavi
mas naminio darbo; treczia — 
reguliavimas aplinkybių fabri
kuose; ketvirtas — reguliavi
mas algų. —F.L.I.S.

i kuri gali būti niokota in-

reguliavi-

"'onim.»N^mWiMfVMU-tarwMrait r i jrrimTu■■r- HM.aMHfMMNUKM''' 

KAZUNO

GUMBO-KŪRA
Szita Gyduole yra atsakau- 
ežiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu fcOc.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiakoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75?.,"pafipaeita 
reikia dadet ant niažo’ pakuczio 6cZ

j*

reikia d adė t ant mažo paluicxio 
o ant didelio 10c.

Teipgi importubjame ifiž Euro-*
' - ' it U - kpos visokias žoles, szaknis, laBzu,' 

Pinigus siuskite v

f . - . ■ ,• ... J

tai reikia užregistruoti laiszku su# 
’ * ", Stempunepriimame.

" STORE’

aliejaus ir t. L 
per Paežio aiįba Express Money 
Orderi, o jeigu norite pinigus siųst.

pinigiHsi Sterilu nejiėiiriuin®.
KAZUNAS’ DRUG lr 
'38 SOUTH JAkDIN STREET

SHENANDOAH, PA
X

Ii

-

t

kui
Sztempcliui padirbti 
ma geriausios 
Ant. jo-g 
kerta bruoželi pagal bruoželi 
reikalaujamojo paveikslo arba 
simbolo. Kai tas yra pa,daryta, 
sztempeli užgrūdina ir deda in

Po galingo spaudimo 
braižinys nuo sztompelio atsis- 
paudžia ant plieno volo.- 
procesas 
aplinkui tampa tuo braižiniu 
apdengtas.
užgrūdinamas, kad butu 
ma nuo jo dar karta inspausti

, nuo 
kuriu paskui tik rasa i spausdi
nimo darbiu atliekamas. Po to 
kai trys patenkinamos lentos 
yra padarytos, jas deda in mil
žiniszka maszina specialiai pa
dirbta paszto žOii'kjfliams 
spausdinti. Ta maszina Spaus
dina, klija uždeda, iszdžiovi- 
na, skylutes iszbado ir supjaus
tė in lapus 
szuples —— <
paszto ženkleliu per viena mi- 

Kai apleidžia maszina, 
yra gatavi Vartoti,

PAJESZKOJIMAI.

presą.

Tas
kartojam k 81 volas

Paskui volas esti 
gal L

ant tam tikru plieno lentų

i arba jmvynijo in 
dvvlika tukstaneziu

mite.
ženkleliai
siusti in visas pasaulio dalis.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

---------------------- ------------------------------rMIIII

144 akeriu farma kuri randa-
___ . _...ey, 2si Ldvust Valle

Tuscarora ir ih Lakeside, 6 mi
les in Tamakve 
'Mahanoy City, 
šiam padėjimo, 
parduos pigiai isz

proga pirkti 
(t.56

miles nuo

Sztai

ir tiek pat in 
Viskas geriau- 

Locniniilkas 
priežasties

senatvės.
gera farma.

Geo. S. Deem,
Barnesville, Pa.

■ y

1

i

J
f

i

ė

giminiu
Joną ir Agota Yan- 

isz Prans-

Pran-Pajeszkau 
ciszkaus, t 
szaieziai, paeinanti 
kabudžio Kaimo, Naumiesczio 
Para., Szakiu Red., 

Girdėjau g y 
Mahanoy City, Pa. 
siszaukia ant adreso.

M., Staugaitis
203 Johnson St., 
Naugatuck, Conn.

CAPITAL STOCK $125,000.00 » 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS f023,368.62

I

rld

Valscz.
Bubleliu 

gyvena apie 
Tegul at-

savo dėdienės 
*18 metu

Pajeszkau
UrszuJ(‘ Szaideri(‘iie, 
atgal persiskyrė su savo vyru
So. Fork, Pa., ir pasiėmė vie
na vaika 11 metu. Kas apie jia 
žino, meldžiu praneszt ant ad
reso.
Ona Masai tiem*
(t.57)

Box 813
So. Pork, Pa.

dona Y u ra jauPajeszkau *. iu<«,
daugiau 20 metu kaip atvažia- 

paeiliautis isz 
Vilkaviszkio 

Bartnvku Kaimo. B

vo in Amerika, 
Suvaiko 
Apskr.

Red.,
Te

gul atsiszaukia ant adreso.
Juozas Burnockis 

Now Philadelphia, Pa.Bož 61

Valgiu Gaminimas
----- IRI----- srJ)

Namu Prižiūrėjimas
w »4ii.« 1^1

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

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

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

? A "kV-f **L

t.

Mokame 3-czia procentą ant į 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir /1 
Liepos. Mes norim kad Ir Jui * 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. *.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriui. •! 

■R SS MB <S> SB' mS» M

T*

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galia ja- 
mis pigiau geriaus parduoti negu IdtL 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS. :

Bavusle daktaras kartamoMiX, 
Gydo Tiaoklae Ilgaa.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.'
J12 Iki 2 popiet 6 ik! 2 vakare, 

210 N. Mirin St Shenandoah
. , • .i u '’k

/

«A

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szuknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tycz.ia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. Vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrukimp 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimp, 
■nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Taipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir Lt. 
Goriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popioros su 
kvietkomis, drūkuotos tuzinas 76c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu Žolių ir 
knygų katalogo. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
<51 Hudson’Avė,

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU p
gggfiHKHSL. • Su 283 Naujais Paveikslais.

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5į4 col. ploczio

J i'..

NAUJAg DIDELIS
B

■ 'z %** ■Ii
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SAPNORIUS

J- >.
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y x,«
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4 Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gndynas astro
logus ir įsitrauktas isz viso-* 
kiu sonraszczin. Iszgnldanti 
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1
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu* burtu. :

Knyga i tpuikiai drueziai 
apda ryta. J<,iet a is a udėklinois _ liLOli iSf Si?
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. PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co.

♦ , 1 / " • " h* 1 J

Mahanoy City, Pa.
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apdarais.

visuose aplinkinėse.

Rochester, N. Y,
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szmule’in mus kaip inmanyda- 
Bet, aeziu Dievui, nors 

kiekviena, minute poszkcjo ir 
sproginėjo mums sinncziamos 

nuostolio mažai 
-musu

mi.

■»

.1

Kita Vakaro Vincas klausi
nėjo apie lenku fronto invy- 
kius, praddlamas:

— O su lenkais ar teko arti 
jnatytis? — pradėjo Vincas.

— Patekus man isz N. szta- 
bo in N. pulko N. kuopos rasz- 
tininkus, kol musu batalionas 
ilsėjosi po musziu su bolszevi
kais viskas buvo ramiai. Dir
bau rasztineje be jokio pavo
jaus, kaip ir tu laike pamoku. 
Bet, kai bolszevikai, gerai ne- 
bepamonu kuriuo laiku tas bu
vo, artinosi prie Vilniaus, kas- 

lenkus, ir
pasiuntė ar- 

, kad užėmus 
Vilnių, neleisti 

insigalel i.
bolszevikais 
tuokart tarp

kart atstumdami 
mus vadovybe 
cziau Vilniaus, 
bolszevikams 
jiems tenai 
mes draugo 
užememo Vilnių, 
musu ir bolszoviku vadovybių 
buvo pasiraszyta taika. Karino 
menes laikosi viena nuo kitos 
kaip galima atokiau. Bet nors 
vadovybes buvo 
abiem kariuomenėm, 
bineti vieni kitu ir 
bet nežiūrint in tai bolszevikai 

agitavo inusu 
ragino mesti 

ir stoti in 
armija. Bet mnsiszkiai, maty
dami bolszoviku tvarka ir lais
ve, ne manyti nemano to daly
ti. Asz gi patekės pirma karta 
savo tikrojon sostinen, nors ir 
labai keistu laiku, 
eiti jos apžiūrėti.
Didžiąją gatve, paskiau pasu
kau kiton — reikia gryžti at
gal,— neberandu savo dalies 
stovvklos. O “tovariszcziu 
visur pilna: pešti ja, 
raitija, artilerija 
susimaisze ir sudaro toki keis
ta vaizda, kad negali besusi
vokti ar ežia reguliare kariuo
mene, ar ginkluotu valstiecziu 
minia. Pinna eidamas asz taip 

nes la- 
Vilniumi, 

bet gryždamas ir ieszkodamas 
priverstas 

daugiau stebėtis 
stovyklomis. Kartais praei
nant bolszoviku kareiviai taip 
smalsiai in mane žiurėjo, o pa
mato mano rnbus, tiesiog lai
žosi. Kiti einant pro szali saky
davo: —

* pagonu” 
petines.

Pagaliau klaidžiojęs ir prisi
žiūrėjęs in beskaitlines bolsze- 
viku gaujas sugryžau — atra
dau saviszkiu^. Dulke — pa-

Kai
su

insakiusios 
neužka- 

neagituoti,

klaidžiojan-

visuo-

I

ju, granatos, 
tepadarė, mat musu vienas i 
szarvuotas automobilis sulai
kė kuri laika lenku dcsziniojo 
sparno veržimosi, kuris norė
jo mus apeiti. Nežiūrint tu ke
blumu mums 
k ingai atsitraukti.

— O kad ne szarvuotas auto
mobilis visa gurgole butu pa
tekusi lenku belaisvei)! — ne
ramiai suszuko Vincas.

— Nors ir ne visa, bet dalis 
butu patekus, — pastebėjo 
Stasvs.

—* Tik

pasiseke tvar-

važiu o-

klausyti ' to

, gaila, kad 
jaut musu gurgolei per Berži
ninku miesteli, —- 
pasakojimu Stasys, 
vieno 
'Lenkai 

< 4
oio!” tai 
lenkams .su

ginklu
szauke:

prie visu progų 
kareivius. Jie 
musu kariuomene

užmaniau 
Kinu, einu

O « 4 J > 
gurgole, 

betvarkiai

^ęerai-ju nepastebėjau, 
biau indomavausi

saviszkiu buvau 
kariuomenes 

Kartais

“Tovariszcz suima,J 
— drauge nusiimk

buvusia musu 
bet visgi ta

maniau in ten 
kariuomene - 
pati dulke laikėsi priesz tuos 
paežius dar nesenai — galvo
jau.

— Tikrai kaip ,giliojo Lietu
vos kariuomene laižytis priesz 
1uos skėrius? — paklausė Vin
cas. t

—Uzia tai paikas 
mas. Mat lietuviams

seknnczjo
Jis norėjo žinoti ka

sidurdavome su 
ežiais lenku raiteliu burials ir 
juos nuginkluodavome. Gryž- 
tant mus persekiojo kaip imna- 
nydami lenku partizanai, ku
riems mes nuoszirdžiai 
met atsilygindavome.

Sugryžes Kaunan musu ba
talionas vėl gavo sziek tiek at
silsėti. Bet, deja, neilgai. Greit 
gavo musu pulkas vėl insaky
ma traukais lenku frontai) Sei
nų linkui. Apie nuotikius, in- 
vykusius lenku fronto asz pa
pasakosiu tau kita syki, o da
bar laikas sapnuoti.

— Asz galeeziau
tokiu pergyvenimu iki pat ry
to, — gėrėjosi Vincas.

— Migkiva, — pabaigė abu.
• to

Vincas tik lauke 
vakaro.
jaute ir mate jo brolis lenku 
fronte, bekovojant 
riuomenei su lenkais Seinų a- 
piclinkeje. Viena vakaru užsi
rakė abu ir atsigulė. Vincas 
matydamas gera brolio upa pa
klausė:

— Stasy, papasakok ka pa- 
tvrei lenku fronte?

— Tu’ vis su savo pasakoji
mais!.. Na, gerai. O apie ka ir 
kur sustojau ana vakaru ?

— Kad justi pulkas sugryžo 
isz Vilniaus Kaunan, o Kaune 
valandėlė pasilsėjus buvo isz- 
siustas lenku frontai) Seinų 
apielinken, — tese Vincas.

— Aha, atsimenu,
Stasys. — Taigi musu N. pul- 

žygiuoti 
Bara jis Į Na, tai

musu ka-

tese toliau
— suluže 

vežimo ratas.
netoli jau

panic sdavaitos! panic ostav- 
vežima

visais
Vežikas papiauste

ir paliko 
ginklais, 

sztra ngus 
užszoko ant vieno arklio ir nu
lėkė drauge su gurgole. Paga
liau mos sustojome
nuo fronto ir nebejausdami pa
vojaus galėjome rainiai pas i Įso

gana toli

Kiek

kas gavo insakyma 
lenku fronto linkui.
užėmė Seinų apielinkeje už 
Beržininku miestelio. Kad su
prasti visa tat kodėl taip invy- 
ko, reikia atsiminti, 
laiku lenkams labai blogai se
kėsi kariauti .su bolszevikais. 
Norėdami lenkai užeiti bolsze- 

užpakalio, jie 
traukti su ka-

Seinų

Iti. Kiek vėliau sužinojome 
kad ir szia vieta lenkai puolė 
I i rszczia nsiomis
Per tatai jiems pasisukę sziek 
tiek mus inveikti. Reikia pa
žymėti, kad mnsiszkiai neimtu 
pritruko szoviniu, galbūt il
giau butu lenkus sulaikė.

— t) kad mnsiszkiai nobutn 
pritruko szoviniu, gal visai bu- 
tu atlaiko lenkus? — Užklausė 
Vincas.

— Ne, broliuk, tada vistiek 
nebūtume mes ju atlaike.
•pudle in mus su penkiomis di- 

— tarė | vizijomis pėstininku, 2 divizi
jom raiteliu, o musu nedaugiau 
buvo nž dvi divizijas iszviso. 

matai szi karta mus 
lenkai inveike. Kita syki papa
sakosiu musu laimejima, — už
baigė Stasys.

pajėgomis.

kad tuo

viku frontą isz 
priversti buvo 
riuomene per Lietuva ir su vi-Į 
som iogom pulti juos isz kai
riojo szono. Musu vadovybe in- 
sitikinusi lenku imperializmu, 
nenorėjo leisti lenkams ne pė
dos inlysti in musu kraszta, ir 
kai]) jau sakiau užtraukė 
prieš juos frontą. Į

— Kaikuri laika kovojom, Į 
viena gražu ryta asz iszgirdau

ja u

' kad emc pasiutusiai szaudyti. 
Gal žingeidumo, ar atsargumo 
vedamas asz iszejau 
kitu i

atsaky- 
isz pra

džių padėjo ir vokiecziai. O kai 
bolszovikai užėmė beveik visa 
vasaros rytu Lietuva, žmones 
inflitikino kas do laisves nesze- 
jai “raudonieji,” nes žiauriau' 
už vokiecziu okupantus plc- 
szc ir .alino užimtąsias žemes. 
Tada žmones patys, kaip sava
noriai, stojo pricszais juos ir 
pagaliau iszgnido isz savo že
mes.

— Taip ir buvo, — patvirti
no Vincas.

— Palauk, asz dar nebaigiau 
apie Vilnių. Nors mus Vilniaus 
gyventojai priėmė barstydami 
po ikoju gėles ir aszarodami 
iftž*džiaugsmo, tacziau neilgai 
iritims ten tebuvo dėmia būti. 
Nebepamonu, axijdos, trecziu, 
diena, gavome 
insakyma, apleisti Vilnių. Ka 
ir* padarėme. Traukinys tarp 
Vilniaus ir Kauno buvo tada 
pagadintas, aimims grasė isž

i su pora 
rasžtininku pažvelgti 

kaip einasi kova. Gi žiūriu ei
tose pasidarė judėjimas. Asz 
supratęs, kad mums jau <nebe
gera i, leidausi greit atgal, f Per
bėgdamas pamaeziau, kad pa-i 
fronto j visas kareiviu pulkelis 
apstojęs su katiliukais virtu
ve ir belaukia pietų. Jis buvo 
atsargoje. Tuo tarpu granatos 

įkartas nuo karto 
apie virtuve, 
lenku artilerija, 
taiko ir paliepiau .kuogrei- 
cziausia važiuoti isz ežia-atgal 
prie gurgėlos'vuoros. Vos’tik 

kareiviai'iszsi-
SZU-8ZU-8ZU — 

pofff! — armotos’szovinys nu- 
vieton kur

sproginėjo 
Supratau, kad 
ja pastebėjus

szoviniu

Jie

i • e

Vos sekanti 
suėjo miegama jin ir atsigulė, 
Vincas noužmirszo paklausti:

— Stasiuk, vakar vakaru 
žadėjai dar ka nors isz savo 
patyrimu papasakoti ?

— Nepameluosi n 
jau ir iszpildysiu, 

Į Stasys ju: pradėjo pasakoti:
— Turbut jau laikraszcziuo- 

se skaitei kaip mos sukuleme 
ties Szirvin ta is-Gied ra iezia is 
lenku generolo Želikovskio ka
riuomene. Man ir-gi teko tam 
muszyj dalyvauti. Neminėda
mas baisiu to muszio pasekmių 
asz noriu tau priminti viena 

muszio

vakaru juodu

ka žade- 
atsake

pavažiavo 
Skirstė tuoj:

ir

kirto kaip tik'ton 
stovėjo virtuve.

— Staseli, tu iszgelbejai; ka
reiviu pulkeli, virtuve ir ark
lius! — nustebės suszuko ‘Vin
cas.

— Be abejones jei nebueziau 
paskubinęs, gal anuotos szovi- 
nysbntu juos visus isztaszkes, 
— pastebėjo Stasys ir tese kal
ba toliau.

— Kai parbėgau imrasztine,

v rodos, trecziu 
isz vadovybes

Zygiiio-lenku puses pavojus.
dami Kauno linkui dažnai nu

DAULft
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?Norssena bet da pilna

f

.b

gyvasdzio.
Now York. — Mrs.

vra

Peshe 
Malke l’rdaug/norints jau su
silaukė .113 metu, bet dn pilna 

gyvasties. Ji ji pradėjo 
rinkti aukas ant statymo nau
jos prieglaudos Harlem Home 
of the Daughters of Israel del 
senu Žydu ir turėjo prakalba 
ant susirinkimo veikėju del to
sios organizacijos.

dvieirukulkom

—- Oho, kad ji butif sueziupe, 
ar nudėjo! —džiūgavo Vincas.

—Kad musu k arei via i bu tu 
pažine, gal ir butu nuszove.' Ge
ra paukszti
szauna, —juokėsi Stasys.

— Ar velnias ji isz ten beisz- 
nosze, kad butu ant vietos nu
dėjo ?

— Vist i k szi muszi mesi pil
nai laimėjome. Musziu lauke ta 
liudijo lenku lavonu krūvos... 
Žinoma, ir musiszkiu nevienas 
užmigo amžinu miegu...

Ozia Stasys• • sziam muszyj
prisiminė, kad 
žuvo vienas jo 

geras- draugas, gilia i 
ir skausmingai 
Vincui:

— Vincnti, gana 
baisenybes bekalbėti,

atsiduso 
prasznabždejo

apie tas 
szi va-!

karu asz nebenoriu apie jas be
pasakoti. Kita syki paklausk 
— vėl papasakosiu.

Czia Stasys visai pert rauke 
pasakojima apie tolimesne to 
muszio eiga, padaręs bendra 
iszvuda, pasipasakojo, kaip jis 
isz N. pulko N. kuopos rasztj- 
nes, persikėle in N pulko ūkio 
dalios rasztine, kaip dabar ge
rai ten jaueziasi, beveik lais
viau už gimnazistą — ji.

l?askiaii klausinėjo
apie mokyklos gyvenimą, apie 
mokslo draugus su kuriais.kar 
tu jis buvo i n stojęs Lietuvos 
savanoriu armijon tarnauti...

Vinco

noriu
juokinga muszio momenta. 
Kai prasidėjo szaudymas, len
ku raiteliu keturi eskadronai,

klupti, ome gintis. Kad pasek-1 ’szauszo 30-toji diena, kuomet 
mingiau gynęsis jie nusėdo' ^^asvs atsisveikinęs su savo 
nuo arkliu ir snriszo juos už- 
pakaly vienos daubos krmne- 
lyj. Patys užtiesė mus grandi- 

Kaip tik prasidėjo szis 
orlaiviu

zirzimas. Neilgai trukus jie jau 
skraidė virsz kovojaneziu. Dar 
valandėlė
dumpf!.. sprogo keltas numes
tu isz orlaiviu t
bu visai arti lenku raiteliu su-Į 
risztuju arkliu. Arkliai iszsil 
gaude bombų trenksmo, suj 
trauke kamanas ir pasileidę. . A1 ■ *. 
betvarkiai bėgioti ir maiszytis • ^zvėinaus 
po muszio lauka...

I — Cha, cha, cha! Tai ir ge
rai, — saldžiai nusikvatojo

netikėtai musu pėstininku už- stogos ir kaip

radau jau gurgole pasirengu
sia ir susitvarkiusia, važiuoti. Į 
Greitu laiku parlėkė apdulkė
jusiu raiteliu.pulkelis ir.parne- 
sze insakyma trauktis-kuogrei- 
cziaitsia atgal. Važiuoti mums 
buvo labai nepatogu, nes ke
lias ėjo per tyrlaukius in: ilga 
nestaezia aiiksztuma. Lefrkai,nestaezia aiiksztuma. Lefrkai 
būdami netoliau 2-3-j u varstu,

»

ne.
szaudymas pasigirdo

praleidus dumpf!

Kaip sapnas prabėgo Stasiui 
Gaigalui tos dvi savaitines a te

sekantis rytas

Stasys atsisveikinęs 
tėveliais, sesute ir broliu Jur
giuku, vėl gryžo Vinco lydi
mas tuo paežiu keliu in Skuo
do stoti. Namiszkiai visi paliko 
beverkia, Stasys irgi važiuo
damas aszarojo, nes nežinojo 
ar belemta jam bus gryžti pas 
saviszkius — numylėtus. Apie 
1.1 valanda ryto juodu jau’bu- 

iiipęrbc-granatu-bom- vo s(.ot5?Jr žiurojo
ganti, užilsusi, nuo .Kretingos 
traukini, po valandėlės abu
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Goriause sau “Saule” nžsi- 
raszyt,

1 r inalszei naibie skaityt• y

Ne kaip nuo kaim/no skolyt 
Jr dykai skaityt.

Viena mot eroje nuėjo in baž- 
. Ayczia.

Vyra paliko st n boję kaip ty- 
czia,

Nubodo vyrui naniie sėdėti 
pas kaimyną unšidave, 

Nuo stalo uSaUle” pasiėmė.
Tuom laik vagis in jo stuba 

insigavo, 
Keliolika doleriu ir žiegorcli 

pagavo, 
Saule” mėgstate,Taigi, jeiguI “

' Ir užsiraszyti gdlite, 
Tai namieje nebus nubodo 

sėdėt, 
in kur kitur iszęjtinet;

‘Manės pa k laus5vk i t e, 
4‘SaulO ”

O nuo vagiu apsisaugosite!
• # •

Terp mus turime lokiu gy
vuliu,

Kurie nesigaili savo vaiku ir 
paeziuliu, 

Pragėrė savo uždarbi visa, 
Arba teip imkur prUkisza.
Pati su mažais vaikeleis 

Lietuvoje, 
Badauje, verkė ir bėdavojo.

Vienas tokis bijūnas, 
Girtuoklisi ir palaidūnas, 

Pėdo pusėtina gavo, 
Su bodem in urvą nuvandravo.

užsiraszykito, *

•Pragėrė keliolika-doleriu 
Mat fundino del visu, 

'Paskiii da skolas užsimokėjo, 
‘Kbkias kur turėjo.

In kėlės dienas po tam isz 
krajaus gromata gavo, 

-Kurioje pati su*vaikais pini
gu maldavo, 

Kad aiit joju susimylėtu, 
Nors įtiek prisiunštu,

O tas bestije viską pragėrė, 
Praszvilpe visa pe'de. 
O tu bejauslas bijūne, 
Tu verszi — palaidūne, 

Kad tu gala gautum, 
Ant svieto negyventum!

•••# < e *

Oj tam Szventamjurge 
Tegul Dievas apsaugoje, 

Girtavimui atsidavė, 
/Uždarbius savo praradę. 

Bedarbe, drabužio gero ne turi 
Ant giltinių iszžiuri,

Moteres vyrus pavaro, su 
jei s negyvena,

Kitus prie saves prisiima.
Pro v o josi, 
Muszasi, 
Ir tąsosi.

Szinlėlės negražei dfi’ote, , 
Jeigu tokius gyvenimus va-

t

r

, Į broliu su aszaromis atsisveiki^ Į 
no ir Stasys y ei sėdėjo vagone . -B < B B B B B ‘

Vincas.
— Ir tokiu budy ju purėje 

pasidarė didele betvarko. Vie
ni lenkai bego savo arklhngau- 
dyti, kiti dar szaude, bct taip I 
nevykusiai, o dar kiti slopes 
nuo tu “dhlžiuju pnukszokiu/’ 
kurio galėjo ir ju grandine itž- 
pnlti. Betvarke daug jau am- 

į žjnai užmigdo, o dar daugiau 
i in musu rankas atidave.

— Buvo;girdėtis, ka'd ir pat
sai' Želigovskis beveik ^pateko | 

I in imusiazkiu rankas?
— SznėkejoJ buk musiszkiai 

, bot gerai

finitiii-Afstiitb Stasys.
*;I1 ■ /

ji kulkom palydėjo,
nežinodamas tvirtinti •negaliu,

to

svajoniųilgesio
Iioliuojamas. Tik viena mintis, 
kad)jis teberado sveikus ir gy
vus savo tovucziūs ir- broliu-'

f rote
Po velniu

Ant tokiu bobų 
Jau tai turi būti padlina, 
Jeigu vyrais uiepasi’dalina,

>

Jau jeigu tokia sarmatos ne 
’ turi,

— - ' - “ ‘ . •

J • jfSavo iszvaroį o kita .prisikal- 
’ Uina,

Tai jau su tokia .gana.
Viska prižadingje, 

• I B 41 ' •

<kus, ta mintis, kaskart it gai*
vingusis balzamas, atgaivinjda- 
,vo jo szirdi, pratusia -ilgėtis, 
kentėti ir vargti...

—.GALAS:-

Kad geriause mimšžaine da- 
A’inęjjo, 

Szvarei novos stuba užlaiko,
Jr visattie pritaiko.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAt I 
b i

I * I

Asz parduodu fatmns. Esmiu czin l
Į pragyvenęs 11 .motu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu Inisnus 

Į pafdavimn farmu. Pardtukhi visokias 
į formas au bddinkois. sodaisdrinrie 
Į ežeriu. Parduodu ant visokiu težino* 
Įkescžiu. Tęjpgi turiu daug nauju. 
I netsždirbtu farmu. ' Kreipkitės Ant

~ , Wp^2'
Antanas iMacuhąs, I* 

Irons, Mich.

reikalus apie formas. Turiu letenusį 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su bddinkote, sodais 4rjptie;

kęse žiu. Tęjpgi turiu daug nauju.

(k0pi2’adreAo. t
R. 1, Box 51.
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Amerika virsZįja visas kitas 
szalis geležies ir plieno iszdir- 
bysteje. .

Ji gamina beveik penkiasde- 
szimt mioszirncziu viso kiėk 
pasatlly naudojama. Amerikoje 
kasmet ga m i 11 ama penk i asde- 
szimt milijonu tonu geležies ir 
beveik szvsziasdeszimt milijo
nu‘plieno. Aukszcziausi namai 
Amerikos miestuose 
koturiasdesžimt
szimt augsztu yra statomi isz 
geležiniu balkiu ir stulpu. Au
tomobiliai 
tukstaneziais kas

GALVOSIMUS.

‘Senelįiir 'čigonas.
i

iEjo per tiltai bėdinas senelis. 
Atsisėdo .pasilsėti ant tilto »ir 
dūsauja. Šztni eina čigonui Jr 
klausia:

.Ko taip dūsauji,'toVui / 
Ka nediisausiu, kad var- 

spaudžia. Tuojau reikia

• •

siekiant 
ir ponkiasde-

kurie

1

rnatenjo-

padaromi 
savaite, ir 

kuriu Jungtinėse Valstybėse 
randasi apie trylika milijonu 
remiasi aht plieno iszdirbystes 
jiems rdlkinniiems
lams. Ir ’taip nuo didžiausiu 
maszinu iki smulkiausiu apli
kuosiu Amerikoje jau insigy- 
venusi pasaulio didžiausia me
talu iszdirbyste.

Jungtines Valstybes
pirma vieta geležies ir plieno 
industrijoj nes szi szalis turtin
ga anglimis kurios szildo tir- 
piminczius peczius, ir yra daug 
geležies, kalkamenu

i ma

ir kitu 
tuos pe- 

artimiau-
rnatėriohi pripildyti 
ežius. Pit’tsburgas, 
siu prie anglių randeliu, buvo 
pirmueziausias geležies ir plie
no centras, ir dabar užima pir
ma vi^t a toje industrijoje. Ki
ti centrai greit atsirado, kaip 
Clevelandas ir• Chicago,.ir szie 
miestai stovi labai parankioje 
vietoje tarpe angliakasykliu 
rvtnose ir rudžiu mainu Minne- 
sotos valstijoj. Kiti mažesni 
metalo iszdirbystes centrai isz- 
sisklaide pietinėse ir vakariuo
se valstijose.

Isz v i so yra apie 3300 atskiru 
plieno pramonių. Jose dirba 
apie 400,000 darbininku. Pro
duktai szin .pramonių siekia 
$2,750,000,000 kasmet.

Skaitant visas instaigas ku
riose isz geležies ir plieno da
roma visokie materijolai, kaip 
maszinerijos ir ju dalys, szian- 
die, Jungtinėse Valstybėse yra 
15,000 invairiu pramonių ku
rios artimai riszasi su geležies 
ir plieno iszdirbystemis. Jose 
dirba apie .1.030,000 darbinin-

• vil!'

/j

'i

i/"

gas 
skola mokėti,>o nei:pusesiptoi- 
gn .neturiu kiszeniuje.
Dieve, kitiems skatikas pigiai 
pareina... Žinrck, kiszeniuje 
doszimtiikas, už valandėles mi
tras, dar>už valandėlės treczias 
ir vis anga ir auga turtai.

pareina...

Tai,

Zin rok, kiszeniuje

ir vis anga ir auga turtai.
— Nenusimiilk, tėvai. Asz 

gliliu ir tave pamokyti,įkas da
ryti, kad kiszeniuje vis dvigu
bai pinigai augtn... Ar nori?

— Noriu, kur nenorėsi, — 
atsake senelis ir iszsixiqjesspra
dėjo klausyti, ka jam čigonas 
pasakys.

— Gerai, iszmokysiu. Ma
tau, kad bėdoje esi. Bet ir tn, 
seneli, manes neužmirtozk. >€) 
dabar daryk taip, kaip liepsiu. 
Eik per tilta, paskui sugryžk, 
o asz eisiu paskui tave. Kai 
pereisi per tilta ir supilsi pini
gus in kepure, tai tuojau kepu-

(Jerai, iszmokysiu.

tave. Kai

reje rasi dvigubai pinigu,‘j^aip 
indejes. Ir visada, kaip tik eisi 
per tilta, vis dvigubai daugiau 
rasi kepurėje.pinigu.

— Ar gali būti?

ku kuriu produktai kasmet sie
kia beveik-szeszis milijonus do
leriu.

Darbininkai 
kos plieno . iszdirbystese 
(raukti isz kitu szaliu. Daug ju 
atvažiavo isz Pietines Europoj, 
ir kiti isz Meksiko.

Amerikos geležies i r . plieno 
industrija turi dvejopa reiksz- 
me. Ji užima pirma vieta pa
matiniai kaip iszdirbystej taip 
ir tuansportacijoj Jungtinėse 
Valstybėse. Ji gaminiu reika
lingus materijolus arba maszi- 
nerijas statymui ir iszdirbys
tes procesams; parūpina visus 
plieninius 'karus vartojamus 
ant 260,000 myliu geležkeliu 
Jungtinėse Valstybėse. Boto, 
.duoda nuolatini darba geromis 
algomis daugiau negu milijo
nu darbininku, 
szeimynas kuriu visas skaitlius 
siekia beveik penkis milijonus 
žmonių. Trumpai sakant, yra 
tai viena isz svarbiausiu jėgai'! 
kurios. Amerika padaro pažan- r 
ginusia ir. pasėkmingiausia ko- L 
inercijos szalimi. L

visose Ameri- 
su-

kurie užlaiko
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— susznko 
senelis. Strakt tuoj ir atkistojo 
isz džiaugsmo.

— Ar nori, kad asz prįsic- 
gavoeziau? Sakau, kad^buty tai 
ir bus. Duok szian ranka. Bet 
pirmiau turi pažadėti, kad už 
mano pamokinimą kiekviena 
karta, kaip pereisi per tilta ir 
rasi dvigubai pinigu‘kepurėje, 
duosi man po 8 kapeikas.

— Prieteliau, duosiu,
szuko linksmas senelis, Juok
damasis savo szirdyje isz. čigo
no, kad tiek mažai tepsasao.

— - Tai eik per tilta, — sako 
čigonas.

Perėjo žmogelis, per tilta. Su
pylė savo pinigus in kepure. 
Čigonas paemes sukrėtė irdic- 
pia seneliui skaityti. Žiuri‘Se
nelis, isztikro dvigubai tiek 
yra pinigu kepurėje, kiek-buvo 
inde jos.

— Tikri stebuklai, sušząko 
senelis ir atskaitė cigonuWka- 
pcikas.

Perejes antru kartu per41Rta 
vėl dvigubai pinigu kepurėje 
rado. Atidavęs eigonm’8 kapei
kas, vėl ėjo. Kepurėje ir-treetiu 
kartu rado dvigubai pinigu. 
Bet suskaites pamate, kad isz 
viso yra kepurėje tik 8 kape i* 
kos,’kurias ir turėjo -atiduoti 
čigonui pagal sutarties. •

Senelis liko be pinigu. Muis
to, kaip tai galėjo tai atsitikti; 
Jam begalvojant čigonas nuėjo 
savais keliais, pamokinęs souc- 

i Ii, kad nereikia būti perdaug 
godžiom.

Kiek senelis turėjo isztyJc 
pinigu kiszeniuje!

METUVISZKAS

<a ir atsiranda tokiu,
Su asilo protu kvailiu, 

Katrie miifhiasi pas boba sp 
punguliu, ’

Ir viskas pasilieka aiit nieko
K O tik buna iszjuoktu nuo vi

so svieto.
, i

PUf KI MALDA3CNYGKLE 
“AN1OLAS SARGAS”
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, LVĄm. < JUtanijes,
Llaa to' to 2 ai L^wOmAja•Ir t .t. ”,
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Mtoto ‘prialuutinwi tiktai $1 .SO. 
W. D. BOC1KAU9WA9-CO.
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Ta industrija duoda svarbia [< 
reikszme > visam -pasauliui, 
Amerikos geležis ir plienas pl’i- 
gelbsti ir kitoms szalims labai 
prieinama ii r’ pigia i 
Ir tarp iszlengvo plecziasi ra
mumas i ir linksmybe po visa 
pasauly. —L. I. S.

nes

vvstvtis.

ROYAL MAIL
IN IR IBZ LIETUVOS.

“ORBITA”
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‘fORBUNA”
__________

‘ Tito .lahtof yv« nauji ir modar-j 
atoki vtoma. Guriausi del jura : 
kėlionea, ilnomi del gero patar-

1^

“ORCA”

ntoki vtomto. Geriausi del juru.

natoimo ir vifadoa visame. Gertą 
ir. toiMitiiio valgio paduedeniM 

i; aut toliai utoestotu etalu. Saei-. 
. mielos, motares ir vaikai, gauna j

Ii

< SZOKIU ALBŪMAS lio. l. 
C MUZIKE ARBA NOTOS j 
f DEL r PI ANO <

5 TURYNIS: ]
J Secįta.* Polka '
S Lietuviu Mantas į
C Suktinis Polka
> Lastucza Polka
<Tu Mano Mieliausia Polka 
A Vamzdelis ‘Polka 
zDucaty Polka 
(Griež Polka 
SSzVilpis M ar s z as 

I< JUumpakojis Polka 
[J Marcele Polka 
I# 1'ade-Espen * Valcas 

Noriu Miego Polka 
IJlIUona Polka 
f< Mojavos Vainikas Polka 
ĮlRasluca Valcas 
|< Moja va Veszna 
ĮjAuffonele Polka 
15 Ilgėjimas Tėvynės Manzas 
|< Lietuviu Vestuvių Polka 
|> Lietuviu ,Galopas 
rrl^jon kėlės Valcas 
1J Pampilionas Polka 
Į> Nekaltybe Valcas 
|< Lietuviu Kadrilius 
|< Muzike , atoku bud u sptaisyjtaijr 
Į S lengvai grajyti.
į C Preke «u , prteiurtltaudtikftal ,
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ŽINIOS VIETINES.
<writ j* .
— Džiulajus praėjo gana 

triukszmingai. Daugelis apsi
degino ir likos sužeistais.,

— Adele Galinskiute, 
W. Mahanoy Avė., likos skau- 
džei apdeginta szaudama fajer-

Daktaras palengvino 
sopulius mergaitei.

— Juozas Akstanaviezius, 
sūnūs Edvardas ir duktė EI z-* 
bieta isz Jersey Cit v, lankėsi 
pas szvogeri .Juozą Žali ir prie 
tos progos atlankė rėdysią. Po
nas Akstanaviezius apleido 
miestą daugeli metu adgal ir 
sziadien turi užsiėmimą meka- 
niko lenais.

— Mieste teip malszu ir ra
mu, jog ne žinneziu negalima 
surinkti. Labai gerai butu kad 
moterėliu liežuvei truputi nu
stotu khbeja, o tada butu dan- 
giszkas gyvenimas Mahanojui.

534

verkus.

■f Nedėlios vakaru mire Mi
kolas Poczinkonis gyvenantis 
ant W. Centre uli. Velionio mo
tore mirė metas laiko. Paliko 
tris sūnus ir dvi dukteres. Lai
dotuves atsibus Ketverge ryta 
]>o direkcijų graberiaus 
kancko.

l'ras-r ii

— Jeigu kada busite Lake
wood parke tai atlankykite sa
vo tautieti Joną Jarasziu kuris 
turi stendą giraitėje szale kelio 
einanti nuo geležinkelio staci
jos isz E. Mahanoy Junction in 
Lakewood parka. Pas ji gausi
te visokiu gėry m u ir užkan
džiu. (t.56

— Dėlei rengimo lOtos Lie
tuviu dienos vra szaūkiamas 
visos apylinkes draugijų dele
gatu suvažiavimas ekstra svar- 
bum reikalu, luvyks 13 d., Lie
pos 1924 m. Mahanoy City, Pa. 
Szv. Juozapo parapijos mokyk
loj 500 W. NIahanoy St. 3:00 
vai. po pietų. Malonėkit pri
siims! ie delegatus;
spėjate
siuskite draugijų Valdybas.

Kvieczia Valdvba.

iszrinktie
jeigu ne- 
delegat u

ANT PARDAVIMO

Namai ant viso loto, ant N. 
Main St. Mahanoy (’ity, geroj 
vietoj. Dn namai isz fronto, 
ant kito galo loto

isz fronto 
szt obelis.

Parsiduos visas ar pusiau. At- 
siszaukite tuojaus pas 

Petra Kaspara

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Cumbola, Pa. Szesziu me-
Margariota Druželis likostu

mirtinai sužeista per automo
biliu kadn bego per ulyczia.

baimes pabėgo, 
bet palicije badai aplaike jojo
numeri. Mergaite likos tuo nu
vežta in Pottsvilles ligonbuti, 
bet po trumpai valandėlei mirė 
nuo sužeidimu.

Dreiveris isz

Girardville, Pa. — Darbai 
kasyklosia ejna gerai, žmone
lei užimti darbeleis ir savo na- 
mineis užsiėmimais.

— Parapijos veikalai ejna 
sparezei, nes nauja bažnyczia 
pradės kaip girdėt statyt szia 
sanvaitia kontraktoris isz 
Pottstown, kuri bus murino ir 
kasztuos apie 
Lietuviu czion 
szeszi szimtai terp kuriu yra 
apie 200 szeimynu. Kožnas su 
mielu noru geidže užmokėti pa
skirta duoklių ant garbes Die
vo, laukdami su nekantrumu 
užbaigimo bažnytėlės. Negana 
ka reikė darbuotis visom spė
kom, bet reike sutikimo ir vie
nybes o kur vienybe ten ir ga
lybe. Priek tam kun. Valan- 
cziunas be pasilsiu darbuojesi 
idant bažnytėlė stotu kanuo- 
greieziause. Su k raskime visi, o 
savo tikslą pasieksime be jokio 
vargo.

kontraktoris

(t .56

22 X. Main St., 
Mahanoy City, Pa.

DIDELIS 99 PARDAVIMAS.

Subatoj 12 Liepos, ant viso
kiu blokiniu, madiniu iv gele
žiniu daigtu del namo. Visi 
daigtai vertes nuo 10c. iki 50c. 
persiduos po 10c.
anksti ir pirkite kas jums rei
kalinga. (t.56

Ateikite

LOUIS WASCH
Lietuvis

1139 £. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

• Upholstering & Hardware

Nedeline Ekskurcija in 
IN

NEW YORKA
15 JUNIAUS IR 13 JULY

> Specialia Ekskurainia Treinaa
r Isz Ryte
% Shamokin.................................12:01
#Mt. Carmel........................... 12:10
C Ashland .............................. 12:47
> Girardville ......................... 12:55

' c Shenandoah.........................  12:35
> Mahanoy City....................... 1:16
J Tamaqua ................................ 1:45
jNew Yorke (Liberty St) .. 6:35 
rNew Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40

< GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
>nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
f Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
(vakaru In virsz-minetas stacijas.

$4.00 IN TEN IR 
A DG ALIOS

Ant Readingo Geležinkelio
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70 tukstaneziu. 
randasi apie

man

Worcester, Mass. — Lenkas, 
Jonas Szutowiez skunde teis

tiną Poeeviczinte, kuri 
buvo Įdavus jam prižada teket
už jo, bet kiek palaukus, susi
tuokė su lietuviu Stasiu Ainin- 
gin. Už suvlima Szutowiez rei
kalavo atlyginimo $2000.

teismo 
Asz niekad už Szu-

Po-

a
M

SAULEI. DARBAS NEŽEMINA.

ksMj

f

O szviesi, meili ir skaisti 
saulyte 

Musu vargingos žemes mo
tinyte!

Sut vėrimam tu duodi gyve
nimą

Visiems siunti lygiai palai
mi n ima.

Pas tave žiedeliai tęsia gal
vytes,

Tavim džiaugias vandens 
szaltos žuvytes;

Tau gimus gieda sparnuoti 
paukszteliai

Ir tau skamba banguodami 
- tipeliai.

Tiktai tu viena teiki žemei

f

1

Vincukas buvo turtingo dak-> 
taro sūnūs. Tėvai ji leido in 
mokslus ir gražiai rodė. Vincu
kas didžiavos ir isz augszto 
žiurėjo in savo kaimyną dran
ga, kalvio sūnūs, kuris suodi
nas, surukęs dirbo buk tai 
prasta darba. Seniau Vincukas 
dar su juo draugavo, bet dabar 
jau nenori su juo nei susitikti.

, o szis

bai naudingai ir reikalinga. 
Kad nebūtu kalvio, kas pada- 
rytu <ta^.,i|^a)>u?lr|iMkleu- 
das, kas apkausiytu ratus, ku
riais taip mėgsti važinėtis, pa
galios ir arklys nekaustytas 
negalėtu toli bėgti. Taigi atsi
mink, Vinceli, kad kiekvienas 
darbas yra tai atlikimas savo 
priedermiu, pildymas
paskyrimo. Ir nėra joks darbas 
žeminantis žmogų, nebent tik 
blogi darbai žemina, nebent tik 
puikybe ir pasiputimas žmogų 
žemina. Angsztai kilsi — ze- 
mai krisi, sako patarle. Insite- 
myk ja, Vinceli.

Vincukas suprato
singai kalba ir kad jis negerai 
daro, tai padėkojęs už patari
mu, 
ryti daugiau.

Dievo

Franeiszkus Jenkins isz Washington, iszrado priotaisa su 
kurio pagialba galima siunsti paveikslus per radio aparate. 
Yra tai stebėtinas iszradimas, nes paveikslai yra sinneziami 
per orą be jdkiu d ra t n.

JUOKAI ISZ MOKSLAINIU 
LIETUVOJE.

Mokytojas: - 
sakyk man kokie yra Septyni 
Dydiejei Griekai.*

— Puik v be, Godulvste, Ne- 
czystatų, Užvydejimas, Apsiri- 

Tinginysta, 
Litu pageidi-

Rust y be, 
Szmuglerysta 
man.

Mokytojas: -
jau iszskaitei visus 

kam da daugiau

j imas,

Mot iejuk! pa-

T

Gana! Sus

Japonai praszo Dievu bausti 
Amerikonus.

i r.’-- --. - 

Tokio. — Pyktis ant
tautos i n žeidimą” 

nesiliauja. Pirma diena Liepos 
invyko po visa szali “protesto 
diena”, kuri 
sijomis iii bažnyezias. 
taneziai 
savo

T - - 
komi už 4 4

a mori- 
in žeidimą

prasidėjo proce- 
Tuks- 

japonu meldėsi prie 
dievu pagelbos priesz 

amerikonus. Po visus miestus
buvo iszklijuota plakatai, ku
riuose raginamu

pono prapeso- 
, nes Lietuvo- 

sep-

tėvo draugas, 
Vincuką

cevicziute-Ainingiene 
pasakė: “
towicz’o neb u ežia tekėjus, vie
na dėlto, kad jis fiziszkai neti
kės, o antra, ir nugalėjau tekėt 
už jo, kadangi jis lenkas, o asz 
lietuve.” r
zuinu susitaikyt ir byla panai
kino. Lenkas nieko nelaimėjo.

tok!Juk 
septynis — 
pridėjai ?

— Praszau
riaus, ejnn toliau 
je sziadien randasi ne tik 
tyni, bet septyncsdeszimts sep
tini Diedieje (1 viekai!

Pvofesovius palingavo su 
galva ant ženklo teisybi's iv 
daugiau jau neklausinėjo.

— Rex.

palingavo

Peismas paliepė gra-

— Mare Adomaicziute, ku- • *ri prigėrė Ouinsigamond eže
re, tapo iszkilmingai palaidota 
praėjusioje Petny ežioje, su 
bažnytinėmis apeigomis lietu
viu Szv. Kazimiero bažnvezio- 
je. Laidotuvių apeigas atliko 
kunigas Longinas Kavaliaus
kas. In kapus palydėjo ir ten 
amžinai užkasė graborius Juo
zas Dirsa. — A. M.

Sugar Notch, Pa. — Diena 
pirmos Liepos, 
d ž i o v o s, po r si s k y re 
svietu Marijona,
Juozo Stankovicziaus, palikda- 

vyra, 
o

Ministeris apszvietos apva
žiuodamas lietuviszkas moks- 
lainos Lietuvoje, atėjo iii viena 
mokslaine Kaune klausinėda
mas vaiku kur vra Dievas.

Vaikai pakele rankas in vir- 
szu, ant ženklo, jog žino atsa
kymą ant tojo klausymo.

Inspektoris insiteminias in 
viena mokini, užklausi* jojo:

— Ar Dievas vra ant lauko?
— Yra.
— () girrioje ar yra ?
*.. i ra.
— Ir stuboje ?
— Teip yra'.
—O skiepe ar randasi!

1S c!
— Kodėl Jojo ten norą?
— Ba tėvulis 

bulvių in sklejia, 
tos ten nesiranda.

suvožė daug 
tai Jam vie-

po ilgai ligai 
su sziom 

myleina pati

ma dideliam nnliudimia 
dn snnolu ir viena dukrelių, 
Lietuvoje paliko du brolius ir 
viena seseria. Velione paėjo isz 
kaimo Margimin, parapijos 
Pakoniu, Suvalkų gubernijos. 
Buvo tai malszaus gyvenimo 
motore, Dievobaiminga ir my
lėta per visus kurie ja ja paži
nojo. Nuo daugelio metu skaitė 
“Saule” kuria ir kitiems pri
kalbinėjo. Lai Dievas surami
na likusia szeimvnelia.

Chicago. — Jaunas automo- 
Reitz, 18 m., 
Avė., kuris 

pereita sekmadieni automobi-1 
Ii u užmusze lietuvi Gabrielių 
M ik uloną, 32 m., 639 E. 90 St., 
liko koronerio teismo apkaltin
tas užmuszejisteje.

bilistas Joseph
8335 University

Užvakar automobiliu 
auka krito ir vienas jaunas lie
tuvis, Donald Paguckus, 9 me
tu amžiaus, !
Place. Jis liko sunkiai sužeis
tas automobilio einant skersai 
AVestern Avė., prie 23 gatves. 
Bevežant in Szv. Antano ligo
nine jis pasimirė. Ji Užmusze 
trokas, kuriuo važiavo Soamn 
Gaylord, 1712 Fulton St. Kaf'tu 
važiavo troku jo sunns Milton 
ir John Cannon. Visi trys tapo 
aresztuoti ir bus laikomi kale-Į 
jimo iki koronerio teismo.

) t

su pavie-
Naujas

‘‘nekęsti vis
ko kas yra amerikoniszka, bet 
mandagiai apsieiti 
niais amerikonais.
seimas, kuris atidarė ta diena 
posėdžius perleido protesto re
zoliucijas. Amerikos 
kuri plevėsavo
amerikonu ambasadoriaus 
mo, 
ir supjaustė.
Amerikos atsiprasze.

vėliava, 
ant buvusio 

na 
koks tai japonas sudraskė

Valdžia del to

PIKNIKAS! PIKNIKAS!

' r» J v J

Ir tolimam dangui duodi gra-
?'ybo’ 

Visiems žiedelems suteiki
dievyste

Ir kiekvienam pavasariui — 
jaunyste.

Tu — motina vargingu su
tvėrimu

Be tavęs nebūt u ir gyveni
mo ;

Nebūtu ir szio pasaulio ga-
ling°,

Nei verkianezio žmogaus 
nelaimingo.

—Ign. Lapienis.

>

j

PADEKAVONE.

Prisiuneziu prenumerata 
Saule ’ ’

I

J kad tei-
kad tu di- 

o

Mat, geda. Jis ponaitis 
juodas praseziokas.

Ta nedora Vincuko pasielgi
mą pamate Jo 
kuris pasiszaukos
sziaip jam kalbėjo:

— Pamacziau, 
džiuojies savo turtu ?r kilme, 

I niekini savo gera dranga Juo
zuką, su kuriuo isz mažens 
taip dailiai sutikote.

— Tai kas — atsake Vincu
kas — kad jis pajuodęs, kaip 
žydukas, ir dirba toki bjauru 
darbu. Tfiu, asz nekeneziu lo
kio darbo.

— Ta i 
vaikeli.

žadėjo griežtai taip neda-

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

negerai protauji, 
Dirbti Devas insalce. 

O vėl jis taipgi dirba darba nei 
kiek ne žemesni už tavo, o la-

------ A. ------ - -- _ . ---------

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.
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Szv. Kazimiero Lietuviu Pa
rapija isz St. Clair, Pa. rengia 
dideli pikniką Liepos 12 ir 13 
dienas. Bus visokiu gorymu ir 
užkandžiu. Orkestrą griesz lie- 
tnviszkus ir angliszkus szo- 
kins. Tarp visokiu pasilinks
minimu bus virves traukimas 
St. Clair su Aruac addition 

lenktynes, 
giraitei! už Aruac.

su Aruac 
taipgi bus moterų 
lit si bus 
Szird ingai užpraszo visus 
(t.56) Rengėjai.

Opium paslėptas szepecziuosia.

Ana diena inspektorei pada
re* krata ant laivo President 
Roosevelt, surasdami dužia 
szepeuziu k u viliosią buvo pa
slepia opium ant dvieju milijo
nu doleriu. Inspektorei aplaike 
žino nuo agentu, buk opium 

ir kad jojo

uz 
“Saule” ir dekavoju nuošzir- 
džei kad nesulaiket. Linkiu ju
mis idant be paliovos darbuo- 
tnmetes del labo žmonijos ge
ro ir szvieezial tuos prastus 
darbininkėlius k a t,a i apszvies- 
tlinai vadina “mulkius” o isž* 
kuriu ranku darbo gyvena. Lai 
už tai jums Dievas pina jums 
lauru vainiku, o skaitytojum 

nepaliausiu būtie pa-

mulkius

lis
<1 lakstantis Naktį 

irMena
k J/5F1

Saujes” 
kol gyvensiu ant szio pasaulio. 
Buczia prisiuntęs greieziau 
prenumerata, bet pas mus ma
žai dirba. Da karta Sudedu 
jums szirdinginusia padekavo- 
ne nes ja u ežiu kad esate pasi- 
szvOnte del lal>o žmonijos ge
roves. Ne esmių jokiu poetu 
kad galeezia suejliuot jums 
garbes ejles, bet szirdis ta su
pranta ir no kožna garbina pa
saulis po 
del geroves 
priskiriu jus ir jusu mirusi te
veli kuris mirė paszventes sa
vo darba ir gyvenimą 1 dėl kitu 

Į žmonių o kurio atmintis ir szia- 
dien pasiliko szirdysia visu. 
Lieku su pagarba No. 9213. —

W. J. M., DuBois, Pa.

PARSIDUODA BIGEI.
Dviejos st ūbos po No. 510 

AV. Spruee Si. Du arklui, 5 ve
žimai, roges, dump-wagon, 
sztobelei ir maža farmnke. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mano, po No. (t.f.

510 W. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.
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, Ka raižo apie knyra “Tukatantlz
Naktų Ir Viena"
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Knygos Didumas 6% per 9%. *nPilrt*Hl ftfl 
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. * ipfti»vV
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agent u, 
randasi ant laivo 
jeszkot u.
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2243 W. 23iM S" .
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

. ■ ’ - -----  S------ • ' ‘ -
3-ozias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra gerinus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
i - £ - »a * • * i « 1« W t . 4 t „auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

_  ____ — ' — * A M ' * A _ ' • M

dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. ‘A

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tukatan- 
tls Naktų Ir Viena" kuria man pri
siuntė!^ norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prlslunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož
nas turėti jla namuos^ ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebe- 
tinus apraszymus senovei žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laljno szlame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku "Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville. Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite |2 
in "Saules" iszlelstuvea o gausite tuo* 
lauš per paeita. .
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Qriobe už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiuntcme daugybe szitu milžiuiszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin*
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuo jaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte:

W. D. BOCZKAUSKAS.. 00. 1|IAĘA0I^( PA
' I ’ U . 1 ’ ■
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