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Isz Amerikos
412 užmuszti kasyklosia in 

szeszis menesius.
Harrisburg, Pa. - In laika 

szesziu menesiu, szimet pražu
vo 412 anglekasiu kasyklosia, 
o praejta meta 495, kas parodo, 
jog nelaimes 
mot.

Isz tojo skaitliaus, 
žuvo minksztu augliu kasyklo
sia, o 164 kietosia.

snMm. /i, 10 szi-

248 pra-

Daktaras

na s

Simus nužudė tęva prie 
pusrycziu.

Dixon, 111.
.James M. Duriu, 56 metu, vic-

isz geriausiu daktaru vi
sam Lee paviete, likos nužudy
tas per savo locna sunn Gilhvr-

s- L iiil i :
V.klause 

ant ko

t is trv-žu-
1 .a i ko 

sn-

1a, 23 metu. Prie! 
dinstus buvo 
pusrycziu tėvas 
naus koki tai dal. \a, 
sūnūs nenorėjo tėvui atsakyti, 
per ka tėvas užpv ko ant sū
naus kirsdamas jam su ranka 
per veidą. Simus nubėgo in ki
ta kambari, atsinesze karabinu 
szaudamas in tęva padedamas 
ji ant' vietos.

Pastoris neduoda paezei ant 
maisto.

Los Angeles, Calif. — Laura 
Coppeek, innesze skunda prie
szais savo vyra pa st ori Fred r i- 
ka, užmetinedama jam neman
dagu pasielgimą ir neduoda- 

.. jnas jai najIolerio.anL irZ’ai’^v 
mo nuo kada apsivedė su juom 
du metai adgal. Kada Fredri- 
kas apsivedė su Laura, paėmė 
nuo josios penkis tukstanezius 
doleriu kuriu jai nesugražino.

Mane kad mergina apra
ganauta.

Berwick, Pa. — Rozalije, 16 
motu patogi Italijonka, duktė 
Ralpo Carmine, kuri sirgo pul
kelis menesius, josios tėvai bu
vo teip lengvaiikei, jog buvo 
tosios nuomones kad jiji likos 
apraganauta. Paszauke in pa
gialba bu rike, kuri tėvams pa
sakė, jeigu pripils bluda van
dens ir inpils in ji milteliu ko
kiu jiems davė, tai vandenije 
ant rytojaus matys veidą tojo, 
kuris užraganavo juju duktere. 
Burtai nepagialbejo nieko tik
tai burtininkei, kuri gavo už 
savo darba 25 dolerius.

Ant galo tėvai paszauke dak
taru, kuris apreiszke tėvams 
buk juju dukrele turi koki tai 
iszaugima ant smegenų ir turi 
ojti po operacijei. Paklausė 
daktaro, nusiuntė in ligonbuti, 
operacije buvo pasekminga ir
mergaite sziadien sveika.

Szuo nurijo 1,000 doleriu.
Eaton, Md. — Buldogas

Liesk” ana diena turėjo ejti
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KOKIA BLEDE PRIDIRBO VIESULĄ MIESTE LORAIN, OHIO.

()

padarydama milžiniszkus bledessiutiszka viesulą
kuri prapule pa 

užmusze ir sužeido daug žmonių.
Sztai paveikslas nuimtas per arc'oplana isz miesto Lorain, Ohio, pr 

t

Md. - 
“Liek” ana diena 
po operacije idant iszgauti isz 
jojo viduriu daugeli brange
nybių kuriuos szuo nurijo. Po 
operacijei iszimta isz jojo vidu
riu du deimantinei žiedai 
t i $1,000, centą, kvoteri 
szimtuka. Matyt, 
pageidima ant brangiu dalyku.

Beda riebiam, — ne pasi- 
skandyti negali.

Peoria, I1L— Be kitu nepa
togumu, riebus žmogus turi da 
vargo ir tada, kai jis nori pa- 

vie- 
tos pilietis Nicholas Worthing
ton. 1

v (1 r • 
ir de- 

szuo turėjo

siskandyti. Tatai patyrė

Jis nusitarė pasiskandyti, 
ir nuo hukszto tilto szoko in 
Illinois upes duburį. Bet jis bu
vo riebus vyras, svorius 250 
svaru. Lasziniai bematant isz- 
kel9. fįį pAfimu 
nusKcnstį, lygi ateje vyrai su 
kebenekais isztrauke ji kran
tam

* ** h __ įL _
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fe H. D. MOCZKOWRKI, Pre«. & M f r
r. W. BOCZKOWHK1, Mllor

fe 35 METAS 1
Bijojo idant nebutu “Antikris
tas” tamsus tėvai užsmaugė 

hcpaprasta kudyki. 
Lietuvos Ūkininkas >» pra-

Meksikas jo labai 
neapkenezia.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

darbininku szei- 
nepaprasto

Milijonierius nužudė paezia 
ir pats save.

Michigan City, Ind. — Nusi
minęs, jog neturi geros sveika
tos, norints buvo vin tas milijo
nus, 76 metu ('harles X. \\ il- 
eoxen. 
Lake Shore

76 indu
prezidentas

žinkelio, nužudė savo paezia, 
po tam užbaigė sau gyvenimą 
pasikardamas. Vyras baiso i 
soda tižo ga Iva saVo moterei su 
kirviu ir 
brit va.

Ncscnei \\ ilcoxen likos 
žeistas automobilio nelaimėjo 
ir kaip daktarai mano tas jam 
sumaisz.(‘ protą. Pora paliko 
tiktai viena

(’hieago 
dekt rikinio

savo

Vyras 
galva saVo

gele-

perpjovė gerkle su

su -

protą.
dukteria M yra, ku

ri mokino szokiu New Yorke, o 
kuriai dabar pasiliko visi tėvo 
milijonai.
Butlegerei suardė bažnyczia 

dinamitu.
Joliet, Ill. — l’ž tai kad kun. 

Henrikis Rompel tankei isz- 
bnrdavo ir kovodavo prieszais 
butlegeriiis ir varytojus mun- 
szaines, keli susitarė jam už tai 
a t k e fs z y t p a d e d a m i 
szmotu dinamito po bažnyczia, 
iszneszdami konia visa in pa
danges. Dvasiszkasis tame lai
ke buvo iszvažiavcs isz mies
to, todėl apsisaugojo nuo mir- 
t ies.

Mirė turėdamas 121 metus.
Los Angeles, Cal. —

buvo se- 
szios dalies

kelio! i ka

Fran-

žmogum
mirė czionais prie- 

laudoje del senu žmonių susi- 
puikaus amžiaus

ciseo Arballo, kuris 
niausiu 
A me riko, 
n
laukes 
metu.

Arballo buvo Meksikoniszku 
Indijonu ir dalybavo

su Maksimilijono

121

asztuo-

Hamtramcko virszininkai ga
vosi in kalėjimą.

Priemies-
majoras

Jezerski, k aini- 
Maksas Wosin-

( >s

Isz Lietuvos
I hunt rameko 

I k‘t ras 
palieijos 

palieij pulkininkas

Detroit, Mieli, 
ežio 
miest o 
šori us 
s k i ir
John Eurgeson, likos nubausi i 
ant dvieju met 11 in kalėjimu už 
pardavinėjimu geresnio alaus 
nq l>nip prohibicijos tiesos pa
vėlina. West Side bravoro du 
\’irszininkai likos nubausti po 
$2000 už ta pati peržengimą 
t iesu.

Penki užmuszti per truki.
East Palterson, N. Y. - 

nas žmogus, jojo motina ir trys 
josios anūkai likos užmuszti 
ant vietos kada 
kuriamo važiavo 
kintas per l’h'ie truki ant skers
kelių. Trūkis bego 60 myliu ant 
valandos.

Pžmuszt ieje yra:

ta

Vie-

automobilius 
likos sutesz-

mot i na;

Pa. Iii laika

už auto-surinko 
laisnus 1!),562,394

A ndrius 
Bromalski 21 metu, Julie Bro- 
malskiene 48 metu 
Ona Sikorski 6 metu ir josios
broliukas Mikola 7 metu ir Ma
re Jasonicki 10 met u.

$19,562,394 už automobilius 
in 6 menesius.

Harrisburg,
liktai szesziu menesiu, tai yra 
nuo pradžios meto Pennsylva- 
nijos vaisi is 
mobilinius 
doleriu arba 5,5(50,000 doleriu
daugiau ne kaip praejta metn. 
Automobiliu ’ lyg sziam raszy- 
mui Pennsylvauijoi randasi 1,- 
626,825 isz kuriu 
nauju automobiliu.

Valstis surenka milžiiiiszkus 
pinigus už automobilius, bet 
keliu netaiso kaip reike.

209,709 yra

Vilkai padaro daug bledes.
Bokiszkis.

kor.) — Szioje apylinkėje pasi
rodė daug vilku, kuie padaro t k n.

(‘ ‘ Vienybes ’ ’

daug nuostoliu žmonėms.
kumeliuku ir 

Kobliu kaime tai die
nos laike isz kaimenių sugavo
aveles ir drožė in rniszka. Dra- 

nes žmones ginklus tu-

mažai iszpjove 
arkliu.

Baisi ugnis Italijoj, 2000 žmo
nių be pastoges.

Pet ket- 
jeszkoma

* > rp

telefono

bos garbes 
Elzbieta 

panele J

niose karėse 
armije.
Patogiause mergaite Washing

tone yra Lietuvaite.
Seattle, Wash. — 

virta Liepos buvo
gražiausios merginos atstovau
ti “ Miss. Liberty, 
susilaukė Lietuvaite, 
Naujoki ute, 
arba aperatorka.

Priek tam aplaike puikia do
vana už patogumu.
Amerikoniszki lekiotojai isz- 

leke in Viedniu.
Washington, D^C. — Valdže 

aplaike telegramos, buk musu 
lekiotojai kurie loke aplinkui 
svietą, iszleke Nedėliojo isz 
Konstantinopolįaus in Belgra
dą, Budapepta ir Viedniu 650 
myliu isz jvigo. 
truks ilgai jnes iszleke 
nije. j .

t

myliu isz viso. Fenais neuž- 
in Da

Messina, Italije. — Daug 
žmonių likos sužeistu ir apdo- 
gyti, 280 namu sudegė o konia 
du tukstauezei žmonių pasiliko 
be pastoges, per baisia ugnia 
kuri kilo czioanais isz nežino
mos priežasties.

Konia du szimtai namu tu
rėjo būti sudraskytais dinami
tu idant iszgialbet visa miestai 
nuo sudegimo. Ir teip buvo di
dele stoka namu po paskuti
niam drebėjimui žemes Messi- 
noje ir vos miesjas prasidėjo 
atsigaivyti, kad sztai nauja ne
laime patiko gyventojus, ku
rie dabar priversti gyventi au- 
deklinesia budykesia.

Ugnis teip buvo smarki, jog 
degb per tris dienas. Ugnage- 
siai pribuvo isz visu aplinkiniu 
in pagialba vietiniams.

sus jie, 
ri tik szakes ir kaczergas.

Pabėgo virszininkas.
Kokiszkis. 

kor.) — Žemes mokesniu ins
pekcijos sekretorius Giriunas 
pabėgo ne žinia kur. 
t is pabėgimo — nepavykusi 
meile. Mat jo “rūtele,” 
jo glaustytis prie kito, 
minksztakosziu pas mus labai 
daug Nemažai vyruku iszdrože 
nežinia kur, kai juos prispyrė, 
kad 
niams

Kersžtas ir atgaila.
Kaunas. — Sziomis dienomis 

sztai kas atsitiko Panemunes 
miszkely. Panemunes miszke- 
ly buvo surengta Gegužine, ku
rion buvo prisirinkę apylinkes 
jaunuoliu. Tarp sziu jaunuoliu 
atsirado vienas pil. K., 20 me
tu amžiaus, su savo sena pa- 
žinstama. Gegužinėj pil. K. su
sipažino su kita 
praleido ir Gegužine, 
pasielgimas labai 
senąją pažinstama. 
neiszkente, nubėgus in namus 
pasiėmė peili, pavijo juos beei- 
nanezius in namus ir peiliu in- 
duro in kaklu savo konkuren
tei. Tuom paežiu peiliu pil. K. 
sena pažinstama irgi sužeidė. 
Pagailiu matydamas, kad isz jo 
priežasties atsirado dvi aukos 
pats save persidūrė tuom pei
liu ir nubėgės in rniszka pasi
korė.

Ne Žodžiu, tai plaktuku.
Kaunas. — Vakar, 6 vai. ry

ta, Pramones skersgatvio Nr. 
1 namuose invyko triukszmas. 
Triuskszman 
įlinkas suaresztavo to namo 
savininka p. -Szimkevicziu del 
szios priežasties. P. Szimkevi- 
czius, norėdamas iszgyvendin- 
ti isz sekvestruoto kambario 
savo gyventoja, pmos plaktuku 
nuo pat y.to kalti in jo duris; 
nuo kalimo duru lentos sulū
žo ir subirėjo in to g^yventojo 
kambari. $zis neiszkentes, szo- 
vos isz revolverio in augszta, 
in ta szuvi ir atbėgės poicijos 
atstovas ir likvidavęs taip kei
stu nesusipratimu. 1

(“ Vienybes”

Priežas-

4 4 rutele p ra de
Tok i u

duotu duoneles 
kūdikiams.

4 4

panele; su ja 
Tok.^ jo 

papiktino 
Pa taroj i

Fok.^ jo

atvykęs polici-

4 4

nesza szitokia žinia :
“Antroji puse G ('gūžes me

nesio (Sziaiiliuose) atsižymėjo 
nelaimingais atsitikimais, kaip 
antai, gimė
mynoj kūdikėlis 
stiprumo, nes treczia diena po 
gimdymo, motinai
— atsisėdo. Inspudis nepapras
tas. Subėgusios moteris nus
prendė, kad tai Ant įkristo, esa
ma, ir norėdamos žmonija pū
liuosimi i nuo nelaimes — kūdi
kėli pasmaugė.
dytojai pripažino, sulyg tam 
tikru raiszcziu ant kūno jis bu
tu buvęs nepaprhstas drutuolis 
ant viso svieto.

Ir tai yru viskas. Visam nuo
takiui apraszyti pa sz vest a vos 
kelios eilutes ir jos inspraus- 
tos tarp 
atatinkamo 
dant, tartum tas atsitikimas 
butu visai menkos reikszmes.

O juk tai baisus invykis. Tai 
invykis, kuris turėtu sujudin
ti visa kraszta. Kūdikis, ku
riam likimo buvo skirta rasit 
pasaulio garbe; kūdikis, ku
riuo galėtu didžiuotis netiktai 
jo motina ir tėvas, 
Lietuva, 
maugtas 
rankomis, 
pasauli nuo Antikristo 
mes“!

prausimi!

Pakviesti gy- 
pripažino,

kitu žinucziu, dagi 
antgalvio nedo-

bet ir visa 
— tas kūdikis paš
ei ievuotu fanatikių 

iszgelbėjus 
nelai-

kad < <

Czika-
Viekszniu vio-

Ilgai pinigai eina..
Vieskszniai, Mažeikiu apskr. 

—Sziu metu Sausio men. 17 d. 
Vie k sz n i ocz i u k1 i u h a s 
goję iszsiunte
szajam knygynui ir skaityklai

Klitibas tuojau apie 
tai pranesze ir prisiuntė isz- 
siuntimo kvitą. Bet gi suėjus 
trims menesiams nuo iszsiunti- 
mo, iszsiustieji pinigai nepasi
rodo. Teko kreiptis in ameri- 
kieczius ir tik praneszus jiems 
pinigus Gegužes men. pradžioj 
isz Kauno prisiuntė Liet. Pre-

300 litu.

kybos ir Pramones Bankas.
Indomu, kas sulaiko siun- 

cziamus isz Amerikos pinigus? 
Girdėti kad tokiu 
esti gana tankiai.

Gyventoju skaiezius.

atsitikimu

I

v ■

i

V’

A”

M

fe

fe

Kr v

i i

.4

fe

,:A.

n?

1

T
’’(p*!!

H. A. Cunard Cummins, 
glisz.kas genoraliszkas konsu-

Meksike, ap
lankau.

an-

lis Mexico City, 
laike paliepė nesztis
Todėl Angliję sulaužo su Mek
siku visus diplomatiszkus ry- 
szius.

Chicago. — Mrs. Bessie Taut 
kieno, 40 m. amžiaus, gyvenusi 
3218 Lime St., sunkiai susižei
dė kada ji parkrito ant szaly- 
gatvio prie 3267 So. Halsted 
St. Ji tapo nuvežta in St. Paul 
ligonine kur ji ir pasimirė nuo 
žaizdų.

— Pereita
Chicago Heights, prie 25 ir 
Buttler galviu liko užmusztas 
automobilio
Gahris, 5 m. amžiaus,
26 St., Chicago Heights. Auto
mobilistas liko suimtas.

— Ona Skrudenis, 4513 So. 
Hermitage Ave. Birželio 26 d. 
prapuolė isz savo namu ir iki 
sziai dienai negalima surasti.

Sulyg tėvo pasakojimo mer
gaite yra 13 metu, buvusi labai 
gera ir taiki. Kadangi prapuo
lė net nepaėmusi 
aprėdai u, yra 
kas nors ja turėjo pavogti.

Mergaite yra 4 pėdu ir 8 co
liu augszczio, balto dailaus vei
do, gelsvu plauku, mėlynu 
akiu, be vieno priekinio — vir- 
szutinio danties. Kas patemy- 
tu kur nors tokia mergaite, 
praszome praneszti tėvui J. 
Skrudenis, virsz paminėtu ad
resu, arba Naujienų ofisam

szosztadieni 
prie

lietuvis Alfred
188 E.

ne geresniu 
manoma, kad

PASKUTINIOS ŽINUTES.

Ashland, Pa. 
Ražvs

užhiuszima

—— Adomas 
iszlaimvjo teismą nuo 

Keadingo kompanijos aplaiky- 
damas $3,610 už 
sūnaus.

Mount Carmel, Pa. — Mi
kola Kubilius, 50 metu, likos 
sužeistas kasi klosią mirdamas 
in kėlės dienas Ashlando ligon- 
buteje.

* Allahabod, ludie.
szimtai persiszku raiteliu liko
si užmusztais per Turkomanus 
artimoje Kabuzo laike muszio.

Prezidentas 
Exchange

•#

Trvs

Brooklyn, N. Y. — Sekanti 
Lietuviszkos poros apsiveda:

Jurgis Kukaitis, 215 Bed-
ford Ave., su Ieva Žavackis 25 
Rush Street.

San Naleski, 97 N. 4th St., 
Elena Grinkevicziute, 73su

Clay Street.
William Budreckis,

Ona Levanavi-
516 Canal St., New

Jersey
City, N. J. su 
cziute, 
York City.

Gennaro Cermauro, 76 Rich
ardson St., su Elžbieta Velka
mu te, 111 M ii burr v St., N. Y. 
City.

('hieago. —
Brown isz Stock 
pranaszauje buk atejnanti ru
deni kiauliena pabrangs ant 
$10 už szimta svaru.

* Pittsburgh, Pa. 
mas Nokės, nigeris, kuris pa-

Iiax.'.-f 1 ■ n > K ■ i. r. 1 << <<111

20 metu in kalėjimą.
Moskva. — Sudas per

mainė mirties bausme ant 10 
metu kalėjimo del Nikolo Ka
lkino ir M. Czardinovo už ap
vogimą kriaiicziu bendrove.

Bethlehem, Pa. — Pali- 
cije surado 80 baczku brogos, 
50 galonu samogonka ir 100 
galonu namines pas Luisa Po
lą ka ant fanuos.

Bloomsburg, Pa.
Shenandoah ketina in 

czionais atlėkti 21 Julajaus isz 
tonais iszJeks in Skrantus.

Krasnoyarsk, Si berijo. — 
Jeszkotojai senu užlieku sura
do žmogaus kaulus kuris gyve
no 17,000 nfotu adgal. Teipgi 
rado kaulus senoviszku žvėrių.

Mercer, Pa. — Mare Dan
ger likos nubausta in kalėjimą 
už dirbimą namines. Motore 
pasiėmė su savim 4 mažus vai
kus nes neturėjo juos kur pa
dėt. '

— Tho-

Kaunas. Nuo 1923 m. gy-. V()gV $50 ligos nubaustas ant
ventoju suraszinejimo dienos 
iki 1924 m. Sausio 1 d. natūra
linis gyventoju prieauglis Lie
tuvoje sieke 6,650 žm.t Per ta 
laika isz Lietuvos emigravo 
500 žm. Tuo bildu 1924 m. Sau
sio 1 d. Lietuvoje, neiszkaitant 
Klaipėdos kraszto, buvo 2,035,-

, gi su Klaipėdos 
2,175,121 (apytik-

121 gyventoju 
krasztu — 
riai.)
Pasikorė bet likos atgaivytas. 

Uvainiai. kor.)

nupjovė 
atgaivino.

(‘‘V-bes”
— Panedclio valscz. — Sziamo 
kaime Birželio 7 d; buvo pasi
koręs bernas K. Žmones pama
te kabanti klojimo, 
virve, pakaruokli
Atgaivintas pakaruoklis neži
nia kur pabėgo. Priežastis no
rėjimo nusižudyti toki: K. 
prievarta insiplesze kletin, ka
me gulėjo naszlo G. Ant ryto
jaus iiaszle pasiskundė kaimo 
vyrams, o pastarieji K. apilu- 
pe.
Perkūnas padare daug bledes. 

• Viszakio-Ruda. (Mariampo- 
les apskr.) — Gegužes men. 
16 d. buvo smarki perkūnija. 
Žaibas užllogo ūkininko Ara- 
nausko tvartą ir užmuszc jame 
buvusi arkli.

Jankų valscziuj ta pat diena 
taipgi sudegino ūkininką BL 
za Apylinkes pil. nugąsdinti 
nori taisytis perkūnsargius, 
bot nežino kokiu budu tas in- 
vykdyti.

nusižudvti toki:V

*

pa-

Yon kerše, 
miesto pirti, No. 3

Jo

Moskva. —

*

latvis
— Or-

■K

T

«x«

gema apie szeszi milijonai vai
ku.

tiest ūncijo voro tinklą tai pa
sidarytu 350 myliu ilgio.

Spindulei • Eksrei, likos

Kožna meta Kinuosia už-

Jeigu galonui butu isz-

*

iszrasti 1895 meto per vokieti 
Konradn* Roen tgena.

Lttilttcs juosta pasirodd
J

#

konia kožna diena Honoluluje 
Havaioi.

— Pranui Zubrickui, 
žinstamam brooklyniecziui da
bar gyvenancziam 
nuėjus in
Yonkers /Yve., nežinomi vagi
liai apkraustė jo kiszcne. 
dclmone buvę amerikoniszkais 
trys popierines po $500, vieno 
$20, vokiszku markiu ir rusisz- 
ku rubliu. (Kitas anglu laik- 
rasztis sako, kad buvo $35 
amerikoniszkais, 500 rusiszku 
rubliu ir daug 
kiu.)

Vagiliai dar nesugauti.

vokiszku mar-

— Liepos 4 d. nenuoalsus 
svetys, p. Garnys, apsidanke 
pas Operetes Dr-jos Choro va
da Prof. Ks. Strumski, palik
damas jo žmonai Marijonai 
jaunute vieszniuke — gana 
balsinga dukrele, — kaip ir tė
vai abu muzikaliszki žmones.

Girdėjome jogei tas pats p. 
Garnys, biski ankseziau, aplan
ko ir l)r. Bielski, Lietuvos 
Konsulą New Yorke, palida- 
mas taipgi dailia vieszniuke. t

Ji

— Henry J. Schnitzer, ku
ris dar priesz kara padaro tur
tus kaipo laivakorcziu agentas 
ir bankierius, pas kuri daugy
be ir lietuviu dare bizni, neti
kėtai tapo aresztuotas ir padė
tas po $15,000 parankos,
aresztavo tarpininkas Wm. Co
hen užgesusios Firmos Joseph- 
tliftl and Co. inkaltindamas 
kad jisai pasiėmęs tos kompa
nijos $12,000, kurie jam nepri
klauso. - i
’I “Mri SėNriltžėr lapo A/tsiftiifd- 
tas kaip tik jam susirengus isz- 
važiuoti Europon, ir sulaikytai 
nuo laivo. ’ u

klauso
A
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KA8GJRDET
Vaistinis augszcziauses sū

dąs Pennsylvanijos nusprendė 
jog 35 milijoninią.bonusas del 
kareiviu Pennsylvanijoi yra 
neteisingas pagal konstitucijos 
tįosas.

Todėl kareiviai,
lai

kurie tar
navo karoję, lai nesitiki, jog 
aplakyą jokio suszelpimo nuo 
Pennsylvanijos.

Sziadien K imi ošia randasi 
apie du milijonai krikszczio- 
niu 56 diecezijosia, kurias ap
rūpi trys tukstanezei kunigu 

kuriu 900 vra Kiniszkos 
Miela szirdingos mi-

nyszkos Szv. Vincento de Pau
lo, kurios pribuvo in Kinus 
apie 80 metu adgalf tenais 
daug gero padare del tenaiti- 
niu gyventoju.

isz 
tautos.

In paskutinius kelis metus 
szeimyna lėliukių ženklyvai 
pasidaugino. Sziadien turime 
lėliukės kurios kalba 
ma” 
akutes, vaikszcziioje, 
rios net gieda, turėdamos vidu
rį jc maža fonografa.

Jauniatise isz giminiu lėliu-

ženklyvai

“ma- 
, lėliukės kurios uždaro 

o lieku-

kiu gali rūkyti papępsus, Le 
linkės lupos yra feip padary 
tos, jog gali laikyti uždegta pa 
perosa. Yra tąi. iszradimas (u 
tos moteres kuri už savo paten 
ta aplaikc puikia suma, Mote 
res vardas yra Mrs. M. IL Sla 
ter isz New Yorko. Suaugusio 
je daugiau linksminasi taja le 
Ii ūkia ne kaip vaikai.

Telegramai danesza, buk gi
lumoje Sumatros, likos atrasti 
pedsakei naujo sztamo žmonip- 
bezdiionku. Kapitonas Mayer, 
dagirdos apie tai nuvažiavo in 
tenais isztyrineti tuosius bez- 
džion-žmonis ir apie tai raszo 
sekaneziai:

Angsztis
yra , 80 . lyg 150 
angszczio, 
plaukais, bet ant galvos turi 
.juodus, skiresi nuo žmogaus 
tik tuom, jog kojos atkreiptos

(uju bezdžionku 
centimetru 

apdengtos rudais

in užpakali, tai yra, pirsztai 
kojų vietoje būti isz pryszakio 
kaip žmogaus, tai juju atsuk
tos in užpakali, nevaikszcziojc 
ant keturių, tiktai ant dvieju 
kojų, ant žmonių neužsipuldi- 
neje, tiktai paregėja žmogų bė
ga nuo jojo. . Lyg sziam laikui 
bezdžion-žmogų ctu niekas ne-bezd žirni-žmogų da niekas 
sugavo o juju teipgi gyventojai 
nenaikina, nes jokiu bledžiu 
jiems nedaro.

Malarijos ligą prasiplatino 
baigei po visa Ukraina ant ku
rios serga konia puse milijonu 
žmonių. Visi kaimai ir mieste- 
lei susirgo, bet ant įjlukio ma
žai Žmonių nuo josios mirszta.

Praėjusia Subata iszplauke 
jsz New Yorko pristovos dc- 
szimts laivu su 20 tukstanezeis 
Amerikonu, kurfe plauke in 
Europa atlankyti gimines, pa
žystamus arba pamatyti Euro
pos. Isz kitu pristovu iszplau- 
ke apie deszimts tukstanezei. 
Jeigu Amerikonai neatlaukine- 
tn Europa, tai nekuria miestai 
sziadien butu visai susiban- 
krtftinia po karei.

Liūdna, jog tiek Amerikonu 
Europa pralei- 
o ne vienas isz

sziadien butu

iszkellauna in 
dinet; pirtigtis, 
penkių nepažysta savo puikaus 
sklypo, kuriame visko randasi, 
o ir daugiau ne kaip senoje Eu
ropoje.

“Kaip danguje teip ir ant 
žemesį11 — kalbame poteriuo- 
sia, bet ar danguje tokios vel
niavos Atsibuna kaip ant že
mes? Jeigu tęip butu, tai var
gingam ir teisingam žmogeliui

— kalbame poteriuo-

nravos Atsibuna kaip
♦ «r . *

ne frtrtn afsilsio atejnaiicziame 
gyvenime.

1 . -J

Ne tas žmo'gns laimingas, 
katras didėlis, gardus ir moky- 
ioo, y.v--, .
lėtų Krifftusa,
tas, bet tasai, kąĮras moka my
lėtų Kristusa.
atleisikdttw,

iv

kaip Krisfpsas
-fdH O 11 • H-

tejerir irtos jeigu rhol^cy?riie
Ietis knjp Khsthsns , prfaake,

ir kaipkentesimo kaip Jisai
Jis atleisti kaltos vieni kitiems 
— tada busime užganadyti ir 
laimingi. , ,

Yra tai labai nesmagu, jei
gu turime priminėti apie pri
siimt ima nžmėkostios už laik- 
raszti. Mes negalime inspeti 
kas ka migliną ir ar prisiims 
užmokesti ar ne, 
turime sulaikyti.

Arba da ka: daugelis 
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cijei, o kad ir dnoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adrosrt, 
dėti sena ir nauja adręsa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins 
reikalo ruguti.

MANO ,SŪNŪS NE 
PIKTADARIS! »■> i 'r '

atėjus Kovo mene- 
daug sziltesne, kas

Saulute 
siui, liko 
žiomavotam

• • • •

o tuom lai k

per-

privalo pa-

ir ne turės

jog kolPrižadėkime sau, 
musu szirdys plaka, nepaleisi-
me ne vieno daigtelio ^palikto 
nuo muSu proseniu, liktai cio- 
lybeje . užlaikysime del musu 
vaiku. Mokinkime musu vaike
lius skaityti, raszytų kalbėti ir 
maustyti Lietuviszka, teipgi 
dainuoti gražės daineles— tau- 
tiszkas ir bažnytines. Prižade-
kime sau teipgi, jog iii jaunąs 
szirdeles inkvepinesime meile
Lietuvystes, ir kad sergėt u ja-
ja kaip jauni orelei savo lizdą.

— Tauta lietuviszka ne 
" I » -T I

yra numirusia . tauta, nes gy
vuojanti tauta, turinti savo 
praojte garbinga,, 'savo nuo
pelnas priesz civilizacijc ir 
savo užduotia priesz kultūra. 
Musu visuomene tūri tiesas ant 
gyvatos ir tuju tiesti neiszsi- 
žadame ir neprivalome iszsiža- 
deti.

Tania lietuviszka

Vienas isz hoteliniu tarnu 
New Yorke, prisipažino po pri
siekė, buk jisai ; 
kysziu nuo svecziu 
po szimta doleriu ant savaites. 
Tasai tarnas turi namie dvi 
tarnaites ir kožna 'diena va
žiuoja in darba puikiam auto- 
mobiliuje. — Kam ant svieto 
geriau gyvent?

Vienas isz

aplaikineja 
i maži aušo

Vienas isz Najorkiniu audžiu 
apsvarstė, buk pinigai uždirb
ti per pacziaf teisingai priguli 
prie vyro. — Isz to duodasi su
prast, jog ponas sudžia veda 
prie to, idant moterėlės sėdėtu 
namie, užsiiminėtu vaikais ir 
puodais.

ponas

Sziuo praszoma visu, kas ži
no, prancszti Lietuvos Respub
likos Atstovybei Vaszingtone 
knr gyvena Jonas ir Stasys 
Džiugai, kilę isz Krakenavo 
valscziaus.
Lietuvos Respub. Atstovybe

18 Street, N. W.
Washington, D. C.

ATSAKYMAI.

Mrs. M. T. Avella, Pa. — 
Prezidentu Lietuvos yra Stul- 
ginskas. O kad Lietuva yra rc-
publikoniszkas sklypas, toclcl 
ir prezidentas yra republikoiip.

A. B. Mould Carmel, Pa. — 
Teip ta paezia diena isžejs eks- 

miesto in
Pasiklauskio 

ant gelcžkelio stoties.
J. M, R. Rochester, N. Y. — 

The best Klan paper we know 
of and receiving 
office 
Forum,

k ursi jo ir isz j ilsu 
Niagara Falls.

same at this 
‘ ‘ Fellowshipis the

” 219 S. Street, N. W. 
Washington, D. C.' $2.00 pfer 
year, published weekly.

Ona N. Midville, Ohio. — 
Kam buvai tokia neiszmintin- 
gn kad jam paskolinaign kad jam paskolinai savo 
sunkei uždirbtus pinigus. Do
vanok ir tylėk, o bus tau moks
las ant tolimesnio gyvenimo. 
Žinok, jog už mokslą reikė už
mokėt, jeigu ne pinigais tai ki
tokiu budu.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AtilOtfS. SARGAS”

Vho« ralkciiiftoa uiaidof, Litanijos, 
Ir Pvllrfai tpd«ryt« minlustaią 
•kurinnlt apdarais, auksuoti krusatsd. 
Proko su prisiuntiaau tiktai. $1*60, 
j W. D. BOCZKAU3KA3-CO.

MAHANOY ČITY, PA.

Preke eu prfotaatlMIi tiktai (1.80.

’"hAHANOY Cnv P*-

PADOVANOJO RADIO DEL NEREGIU Jauno Vaiko Žaislai ir *

■'i į r**

Lietuviizkas
* 1 ♦ .'f"' . 11 Graboriut
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sniegeliui labai 
nepatiko, jis pradėjo dili ir di
lo beveik per visa Kovo mene
si, kol nesudilo.

Ainakiu szeimynoje,
sziltesnems dienoms, pasirodė 
sziek tiek (langiaus 
ant visu veidu, nes

atėjus

ramumo 
kaip jau 

bus, kaip nebus, nors nereiko.s 
szalczius szal- 

ba m bariuose
kėhst didelius 
tuose namelio 
nes augliu kaip ir praėjusiojo 1

j, nebuvo galima gaut Į 
kurie pinigu užtektinai Į j 

o Ainakiams būnant 
biednioms, ne vilties nebuvo, 
kad tai anglių turėjus užtek
tinai. Už tat Ainakiai buvo 
linksmesni ir pradėjus sziltes- 
nei saulutei per langus szviest!

A i na k i s, žmogus jau buvo 
pagyvenęs, pavargęs gerai po 
visa Amerika, ta garsia “auk
so sZalelo” ir paskutinius sze- 
sziu deszimtu 1 
irtas, tapo ’ 
suparalyžiuotas.
sis gulėjo tris dienas aut pata
lo, kovodamas su nelabąja mir- 
ezia ir sziaip notai p dar užsili
ko, bet ome kelis menesius gy
dymosi, kol jis galėjo su lazda 
pasiremdamas nors aplink pn- 
sivaikszcziot, tacziaus jis ne
buvo toks linksmas kaip pir
miau, nes jam visa kaireji pu
se buvo nutirpus, ir jis nors su 
kairia ranka ka ežiupinedavo, 
jam atrodydavo lyg tai su kito 
keno pirsztais jis cziupinejas.

Tokiame padėjimo papras
tam žmogui būnant, jau buvo 
negalima duonos kąsni užsipol- 
nyt, užtat visa beda, visas siel
vartas puolė ant jo žmonos, ku
ri nieko nelaukus pradėjo už 
pinigą siuviiiet mergaitėms

žiemoje 
tiems, I 
t n rojo,

>

i »
r, 

t i!
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RiriniiHui seta radio pąddVąnojo del Helenos Keller apię ku-
l’ia kone visas svietas žim>/J<aipo 
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' Ncliiimingii- Į111?110* ........ ' "

— J^gu

iszminlingiausia akla mer-

metus vargda-

nelaukus 
sinvinet 

drabužius, kad tuomi atlaikius 
alkana vilką nuo duriu ir kad 
palaikius vienatini snnu, kuris 
jai buvo saules spinduliu.

Siūdavo nabage ir tankiai 
dejuodavo, kad tankiai jai pra- 
szant bargo vis nedamokedavo 
— užmirszdavo 
jos dąrba, o ežia 
das: tėvas suparalyžiuotas, nė
ra kam duonos kąsni uždirbt, 
motinos 
sveikata

atlikta siuve-
namie skur-

isz

y

vargszey vclw maža 
vargais darba atlie

ka ,o prick tam dar nunesza vi
sa uždarbi kokia grasziagaude 
ir ka tu jai padarysi, sakosi 
dabar neturi pinigu — palauk. 
Taip, palauk — atsilyginsime 
aname pasaulyje... O ežia vai
kas lunko universitetą, tiek 
daug ji mokinus ręikia pa
baigt, dabar butu sarmata ji 

mokyklos isztraukus ir
spirt, kad eitu in dirbtuve už 
maža algą per dienas ten sun
kiai prakaituot. Ne. Tiek datfg 
iszvarguS, reikia turėt visgi 
kantrybes, nepasiduodant bilt‘ 
kokiai blogai mineziai, kas isz 
tu keliu centu, jeigu jos Šimu, 
kaipo nieko nežincli, visi pir 
s'Ztąis badytu? Niekados!

Yra tankiai ir Vaiku, kurie 
daUgiaus ar mažiaus kiszasi in 
savo tėvu varginga gyvenigia. 
Jie pradeda kratinet tėvu gy
venimą jeszkixtami priožasezin 
del tokio varginguriio. Szitam 
atsitikime Ainakiu sūnūs netu
rėjo savo snlagenis laužyt, kad 
surast klintis, kurios juos pri
laikė nuo laimingesnio* gyveni
mo. Jis būdamas gabus, devy
niolikos metu studentas, mate 
kas aplink ji dedasi. Jis gailė
josi savo suparalyžiuoto tėvo, 
taipgi gailėjosi jau baigiau- 
ežios pražilti molinos, kuri da
bar savo uždarbiu visa szeimy
na užlaiko. Jam grauže sąžine, 
kad tas užlaikymas savo senu 
tėvu jam prigulėjo, bet jis kol
kas nenorėjo portraūkt mokini- 
mosi, nes jo tėvo, jo matutes ir 
jo.paties buvo didžiausis pasi- 
szyentimas ^prie mokslo- Ta- 
ežia us kuku i bėgant jis darosi 
vis ilokantresniu, jir ant galo 
pradėjo jeszkot kelio lengves
pianą iszcjimui, kAd suradus 
būda papildymui ..szeimynos 
turto;ir, kad fa visa pądaryt 
pepąmofus mokykloj

kad fa visa pądaryt

gina.
4

lingupdama 
kojoto . .jeigu pasisektu Jam 
lengvai kur keliata szimtu pa
vogt, tai viskas laikinai galėtu 
pasitaisyt...

Pavasario szventes ateina, 
jam reikia naują drabužiu 
ežia ju nėra negalima dykai 
juos niekur gaut. Pradėjo savo 
mintyse kratinet vertelgų vie
tas, kuriose galėtu rastis kelin
tas szimtu doleriu ir isz ju pa
sirinko sau didele 
krautuve. Mane sau, kad tenai 
netik gales rast pinigu, bot ga
les sau ir drabuži pasirinkt ir 
taipgi nepaini rszdamas savo 
serganezio tėvelio, nes jam ža- 

megsline, geru

t” ■

s ni! ra do ką.Je^z- 
pasisoktu ,į(fm

szventes
4 o

drabužiu

dėjo pavogt 
vilnų jeke.

Jis iszsirinko sau tamsia, ly
tinga nakti; dar namie būda
mas jis pasidarė toks neramus, 
toks bailus, jog szirdis lyg tai 
gale gerkles (jąbar plake, bet 
jis vis ramino save, tvirtinda
mas, kad jo niekas negales pa
gaut, nes gyvas nesiduos nie
kam paimt

Motinai 
trumpai
tamsius pakampius, 
slapstydamasis 
les krautuves, palauke .kol ja 
galutinai uždare, tada pro už
pakali jis in rusi, Įauga iszemes 
inliiidp, bet kaipo jaunas dar 
pradedantis darba 
mirszo insidet įauga, 
ne, kad per atvira

klausinejant 
atsakęs •Vs iszdulino in

Jis nuėjo 
prie tos dide-

vagis, pa- 
ii gal ma- 
langa jis 

greieziąus galės pabėgt.
per

Jam nespėjus inlyst, krautu
ves panaktinis patemijo, kad 
langas yra iszimtas ir guli prie 
pat muro, ant žemes. Sargas 
tai numatęs, greitai patelefo
navo policijai, 
siuntė areziausi policista; sar
gas policista susitikęs, nusive
dė in užpakali 
imta langa, atsirakino duris 
ineio rusiu ir pradėjo laiptais 
pamaži lipt ant pirmu grindų, 
kur radosi krautuvėj drabužiu 
ir vagis. Jiems belipant laip
tais, keli laiptai subraszkojo, 
duodami vagiui ženklą, kad jis 
yra jau. ne vienas krautuvėje. 
Ta pajutęs Ainakntiš, žinomiv, 

per priekines 
isz vidaus long-

kuri tuoj pa-

ir parodos isz-
9

pamaži lipt ant pirmu grindų

leidosi laukan 
duris, kurias 
vai; atidaro nors isz lauko buvo 
užrakintos. Iszbegesi in gatve 

skersai gatve 
s, szvilp-

pagyromis nore
in kita puse; policista 
damas su sargu paskui ji, dasi- 
gavus jam tik reikėjo per tvo
ra perszokt ir viskas butu bu
vę gerai, bet jam per tvora szo- 
kant, pasigirdo szuvis..., Ir jo 
szouan lyg kas deganti^ inlin-
kant, pasigirdo szuvis.

tikrindama, kad

Jis toks

Manksztinimosi.
'Iii IhW ' j||... 11' !*l1 ii!
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Kuomet tik kūdikis pradeda 
judėti jo žąislai ir manksztini- 
mosi prasideda. Sveikas kūdi
kis mankszt.ina»i jo darbo va
landomis. Jis blaszko savo ran- 

Jis iszskeczia ir 
i rankas, 
sprandu.

kas jir kojas.
suglaudžia 
sukinėja i 
iszmoksfa roplio! i 
jis laksto beveik kiekviena mi
liutą 
Jis lipa,

isztiesia ir 
Vėliau jis 
ir tuomet

kol tik
siekia, tamposi

jis ne užmiega. 
, kelia 

ir nesza. Nežinant, jis tvirtina 
savo kaulus ir muskulus inank- 
szt.ina, kad augimui ir reika
linga. Kūdikis kuris yra su
vystytas arba tampriai apreng
tas, arba taip 
jis negali judėti, 
negali gauti užtektinai mąnlf- 
sztinimosi, Rėpliojantis, kūdi
kis turi turėti paskirta sau vie
ta kur jis galėtu judėti apliii-

arba taip apsuptas, kąd
jo kuiliukas

Rėpliojantis, kudi-

kuų ypatingai tuomet, kuomet

_____ _________ ____

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pHRal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininko moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Tolcponas No. 149

MJ. G. BOGDEhi
322 W.Long Aye. DftBols, Pa 

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas

m T Am- ■ II III      t,■ w liotii ■■■■«■! h-i-į„       III rn į

f *

i /If ' ■

e! r/
*
i
*

MICHAEL V, WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA,

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESM1U 

INSURANCE AGENTU.
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verkdama ir
jos Simus yra nekaltas.

— O! jis buvo toks geras, 
toks geras vaikas! Jis, tau sa
kau, t u red a ma s supa ra 1 y žino t a 
tęva ir.sęna, pražilusia motinė
lė, jis. žinodamas, kad asz siu
vimu užlaikiau ji mokykloje 
pasigailejo manos...
buvo neramus pastaras kelias 
dienas, jis žiūrėdavo in mane 
siuvanezia, trusianezia kad isz- 
niaitinus serganti . tęva ir ji 
palaikius mokykloje, jis, kaip 
matau, sumanė man pagelbėt, 
bet podraug nenorėjo mokyk
los pamest...

Vakare, kuriame jis tapo nu- 
szautas, jis po vakarienes atsi
sėdo, bet būdamas toks nera- 

negalejo mokintis. Asz
paklausiau, kas jam yra... Ži
nodama gerai, kad jam reikia 
pinigu, kuriu asz jam neture- 

duot, asz ji 
jeigu tik

nėra kam jo saugoti.
Yra puikus dalyka 

kai gali turėti 
m ui kambarį, 
daros yrą t 
jaueziasi turis nuosavas teises 
ir vieta, kurioje jo szeimyna 
yrą priversta pagerbti jo žais- 
us ir kitokius daiktus.

Kalbant apie vaikam atski
ra kambarį žaidimui 
resnos vietos jiems žaisti, kaip 
lauke. Prie't namu reikia pa

vietu vaikui 
Jei tpkios nėr, tuomet 

reikia tankiai iszvežti in par
kus ir laukus.

Jei ir yra kiemas, 
kur žaistų

jei vai-s, 
atskira žaidi- 
Netiktai

sveika,
kal

bėt vaikas

norą ge-

mus J

jau ir negalėjau 
b u c z i a pe rsz ndk e j u s 
butu su manim kalbėjos,, q jis 
su manim kalbėt nonory.joNsa- 
kesi esąs neramus ir eisiąs su 
vaikinais pasiriet. A, jis visai 

turėjo savo mintyse.
Asz visai nepaisau ka žmones 
kalba apie mano sunu... Asz sa- 

vaikas man buvo 
geras, jis nebuvo piktadaris, o! 
jis ne piktadaris!

Szitaip užsibaigė kalba mo
tinos, kuri vertino savo sunu 
už viską geriau sziame pasau
lyje,
ilgo bus vienatine parama, vie
natinis užtarėjas, o jis žuvo 
saviszkoj kovoj už būvi...

P. Auksztįkalnis.

k a kita

kau, mano

y

manydama, kad jai ne už-

užtarėjas

“INVAIRI DAKTARISZKA 
KNYGA.”

Vyrai, moterys ir merginos, 
kodėl jusu plau- 

Perskaityk szita 
žinosi! Be abejo

isznaikinti 
sulaikyti slinkimą 

dailius

norite žinoti 
kai slenka ? 
knyga tada 
vartoji visokes plauku gyduo
les bet plaukai slenka ir gana 
o gal visai nuslinko, kad ne tai 
nuslinks. Ar nori't urėti storus 
ir dailius plaukus, 
plaiskanas,
ir užauginti stogus ir 
plaukus net ant visai nupliku
sios galvos * 
Gal norite žinoti 
ligas? Būdamas
man pasisekė iszrasti tikrus 
vaistus plauku auginimui ir su 
paginiba daktaru iszleidau di
delio foTinato knyga su 86 ru

su taisius 
kiekvienas geras aptiekorius 
pagal receptą knygoj. Plauku 
auginimui vaisini 
tiekose ir v ra

trumpam laike? 
apie kitokes 
aptiokorium 

isz rasti

rėptais, gyduoles 
geras

do, atimdamas jam dvasia ir
visą spėka...

Policistas
atbėgo ir daugiau policistu, ir kaina $1.00.

prie jo su sargu

jie rado Ainąįuti kvėpuojanti 
pąskutihi kvapa. Duota,žinia:
ligonbuęziui, bet kol ambulen-,

r-r' » ; -i f 'I' i '

sa# atvažiavo, su. daktaru,, Ai- 
nakutis jau buvo atsisveikinęs į

i •»• i»su sziu^m pasauliu 
,.Dažiuojus Ąijiakiene vos 

krutina sau neąusiclraske be-
* ' '1 1 \ I r Q V ■ d'".

J^ažląojus
I

randasi ap^ 
vartojamos gy

dymui invairiu ligų, bet ne vie
nam iki szios dienos iszrasti 
iKjpasisoko kad tai yra tikriau
si,vaistai auginimui plauku ant 
nuplikusios galvos.

, Norėdamas tn 
Daktariszka knyga gautie pri- 
siusk laiąžko 7 viena doleri su 
savo adresu ir paminėk ko
kiam laikrasztije matei szita 
apskelbimu. Adresuok taip:

^lr. F. Jacobs
P. O. Box 402. Greahhm, Ore. 

(ApgdrBininms,

Knygos

I y

e

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

'' " į ji * j*

Laidoja ktinus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krilon- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

k

Prie 
rengti tinkama 
žaisti.

t

ar vieta 
niažj vaikai dažnai 

nenori būti lauke, atskirti nuo 
mot ynos, ^o’del jiems reikalin
ga žaislu, smileziu viedrukai, 
saugios supynęs, minkszi svai- 
diniai, kaladukes nameliams 
statyti ir kitoki dalykėliai, ku
riuos vaikai mėgsta. Smileziu 
dėžės gal i. būti padėtos ant por- 
cziu. Mažiems vaikams už tai 
nieko nertu malonesnio. Dauge
lis vaiku pilnai pasitenkina il
giausias valandas žaizdamivalandas 
smileziu dežese.

Vaikas atranda daugiau ma
lonumo turėdamas sauja 

clot h espi n u
turėdamas 

“clothespinu” arba szpnliukiu 
siulu negu nupirktais žaislais. 
Geriausi vaikams yra tie, su 
kuriais jie turi ka nors daryti. 
Mekaniniai žaislai tik laikinai 
juos nubovina, o paskui jie 
jėszko, ardo, norėdami surasti 
kas juos judina arba varo. Ge

lio, 'kuriais 
žaizdamas jis , gali, pavartoti 
savo mnti, vaizduote, kaladu
kes nameliu statymui, žiurpa-

riausi žaislai yra 
jis, g:i

lai isz kuriu jie gali paveikslus 
iszkarpyti, juodlentes, popiera, 
molis lipdymui, vagonai, lėlės 
i r. balda i, žmones 
minia t uroj. Tarp 
žaislu, geriausi yra traukiniai 
jei juos vaikas gali naudoti sa- 
votoj koinbinuotej.
kad vaikui butu paliekama pa
ežiam ka nors daryti. Tokiu 
budu, pas ji insidirba prigimti 
gabumai, individualybe inicią- 
tvva.•r1

Szis principas dar nereiszkia 
kad vaikui nereikia duoti me
džiagos, sugestijos ir kokiu 
nors instruciju prie žaislu. Rei
kia vaikui parodyti, paduoti 
indeja kaip su tokiu ar kitokiu 
žaislu žaisti. Tėvai dažnai duo
da vaikams .daugybe žaislu, bet 
nekreipia domes in tai, kad 
jiems reikia svarbiausios me
džiagos, tuį yra inspiracijos ir 
idėjos, kas duoda pradžia 
mokslui, ka nors sužinoti leng
viausiu įiv tikHausiu keliu.

—Foieigu Language Infor. Service.

ROYAL' MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDtlNA” “ORBIT A”

ir gyvuliai 
mekaniniu

Svarbu,

IN IR ISZ LIETUVOS.
“OftDŪNA” “ORBITA”
. “OHIO” “ORCA”
Tie laivai yra nauji ir moder
nised visamo. Geriausi del juru 
kelionė*, fciąoinl del gero patar
navimo ir Vigados visame. Geras 

* ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei-

speeialejxatarnavima.

FA0W COlDftUrY, 

arba paį,vletinlM agentui..

liąolnt d
VlftAdos visame. Geras

minios, moteres ir vaikai gauna , 
■pedale patarnavime.

Botai Mail sTejji ’
i M

’ f t Į
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CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokame 8-czia procentą ant
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. ,

41.- BALL, Prezidentas..
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre«.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriui.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS
■ 1 . ' r • r h . T ,
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Laidoja kūnus Numirėliu pagal Nau 
jausią mada. Pigi preke., Teipgi 

automobilius ’

■ <

pristato 
reikalams.

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

visokiem^

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis. ■ 4,. ,1 

ButubIb daktaras kariumenaja. Į 
Gydo TiBokiaa ligas. .

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta, 
12 Iki 2 popiet. • ik! 9 vakaro.
210 N. Main St Shenandoah 

WiwaweOl

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu gerinusio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
iv didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais. nurodymais kokios yra 
žoles nUo kokios ligos ir kaip aituos 'i k, 
vartuoti. Teipgi mes turimo sutąiSe 
tam tyczin 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 rumntizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, koklluszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir 1.1. Teipgj 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagurnp ir Lt 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kVietkomfs, drukuotos tuzinas 75c.

|ępygu katalogu. Reikalaujam lašentu 
1

nu skaudėjimo,

prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kVietkomfs, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir

'aplinkinėse.
*

451 įtudson Avė.
M. ŽUKA1TIS,

•niv
Rochester, N. Y.

* *!MW
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bet kad pradėjo temti, tai tno- 
persižegnojo ir nuėjo namo.

Antra diena taippat nusida
vė ant kapiniu, b6t jau anks- 
cziau kaip vakar, ir vėl mato 
sutrinta žole o kas dvvniausia 
kad žeme su ezovervkais da 
labiau buvo iszniindžiota.

— Turėjo ežia kas nors pir
miau manės boti — mislino sau 
Mariute — ir nuėjo; Isz pėdu 
galima pažinti kibą tai mer- 

labai žingeidi!, kas czirt

»
1 a Hi

Mariute
Klebonas isz-

Per didi Ketverga 
iszsispaviedojo. 
bf|re’, ir Už pakutn liepe jai per

Velvku dienas*vilias tas tris
po Viena syki pasimelsti ant 

kapo už jos dilPetroszienes 
szia.

Atėjo Velykos, kurios tuo
met buvo labai; gražios. Oras 
dailus; saulute žeme szrlde tn- 

vargdienius 
(4a r-

rvturn norėdama
žmonolius palinksminti.
nys sklaidžiojo oru ir tarytum, I unites
noYeja pasakoti visiems su sa- galėtu vaikšcZiotil

Pasinieldžius Mariute sn- 
tolimnose gryžo namo. Ale mislis apie tai 

seniai kas tenai aplinkui 
tu vaikszezioti

Marinti’Vo kleketavimu, ka'girdejo už 
mariu — jureliu, 
krasztuose. Sniegas jau 
visur Susileido, o žemo kaip 
kur jau buvo pasipuoszus ža- jai rAmybos. Dabar jau nei bis- 
lin vejele.

Susileido,
grabo gale- 

ir ko, nedavo

ii
♦
4

kis nesibijojo: baime persikei-
Visi žmones buvo linksmesni j te žingeiduman kuris beveik 

tiktai viena Mariuto dar vis per visa, nakti nedavo mergai*- 
mislino apie nebaszninke Pot- toi ramybes. Ant galo Mariute, 

Mažai ka gelbėjo ir pasiryžo,rošiene.
spa viednis

Pirma X’elyku diena pava
kare nuėjo ant kupinu. Be jo- , 
kio sunkumo atrado Petroszie- 
nes kapa, atsiklaupė, prie me
delio ir pradėjo melsties. Ka-

ir viskas.
žut-bnt dasižinoti, 

kono tos pėdos aplinkui Petro*, 
szieiies kapa.

— Žinau ka daryti — pasako 
sau pirm užmigsiant: rytoj ant 
kapiniu eisiu priesz pietus ir 
lauksiu, o jeigu priesz pietus 

pas jau buvo tankia žole apže- i nesulauksiu, tai po pietų nuoi- 
les, tiktai vienoj vietoj Mariu- | 
te pamate, kad žole buvo su- | 
malta. Et, tai turbūt man tik i

- pamislino Ma- 1 
ežia sugulėtu!

taip pasirodo 
rinte — kas ja
.Juk niekas ežia nevaikszczioja.
Tuotarpu poteriai katruos kal
bėjo, susimaiszi’, nes apie kit-

v>f

ka pradėjo mislyti. Taigi per
sižegnojo ir pradėjo isznaujo. 
Ale nedakalbejo nei in 
in Dievoj” 
ant minksztos 
kokias tai pėdas.

Ar ne Pctrosziene ežia vaik
szczioja ? — pamislino sau. — 
Ir stebėtina, kad ji dabar visai 
nepersigando 
ba^zninke. .Jau rodos jos nesi
bijojo. I 
maisze. Mariute atsistojo, pri
siartino prie tos vietos, kur žo-

“Tikiu 
kad sztai prie kapo 

žemes pamate

atsiminus na-

i

GORSETAI DEL KULSZIU.
1 » V>f 1

O kad Amerike moferiszkos

isztart bjau-

— (’ha-Clia-Chn!alojaii ant

(leriau 
kad gorsetus nesziotu ant bur
nelių, o negalėtu 
riu žodeliu.

szlebes yra trumpos ir galonui 
matyti moterių kulszis, o priek 
tani ne visos moterėles turi 
puikus kulszis, todėl dabar ne- 
szioje gorsetus kaip tai ant 
paveikslo matome.

U.T, Will      ■■■ »'    '» W*lW" *1 11

Daug Dalykiii Imtina
Domėn Perkant Ūke.

i a - * i+ M, Jt .... v r * 1 ■■ r.

Prityręs ūkininkas pasirink
damas ūke nuomai Ar pirki
mui nereikalauja, laikytis pas
kirtu taisyklių, bot kilota pn- 

principu kuriuos roi-ma tui u
kia turėti galvoj, darant per

ioku rios ūkės 
vienos rusžies 

o kilos gerinu

m'aiiia rikėmis, 
yra geresnes 

‘ likininkystcj,
tinka kitai riisziriL ir kris nori 
sekti ypatinga ukininkAviino
riiszi, goresniam pasisekimui, 
reikia palinkti nki pritaikinta 
roikiamn sistemai.

Ūke ir namai yra iioyierski- 
riamas dalykas, dažnai sunku 

parinkti tinkama vieta; 
kuri tiktu geram rtamhi ir go- 
rain bizniui. Ūke glili tureli go
rus namus, garo vandens, pui
kius kelius ir kitus roikalingUs 
dalykus, bet kuomet yra. akme
nuota, dflūbuota, 
duktu galimybes apribiiotOs, 
ton nebus užtenkamai iiieign 
insigyti kitus patogumas. Go
ri namai, keliai, vaiidno gali 
būti insitaisyta, jei isz natūra
liu produktu tas viskas pajO-

yra

delko pro-
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Pajeszkan

iu vėl.
Dabojimas ant kapiniu.

Ant rytojaus Mariute atsi- 
i kele su ta paezia miglia kad pa-

* a « . w a eprie Petro-

i

r> • • i . <111Bet poteriai vėl susi- u.

le-buvo sutrinta, pasižiurėjo.ir išlepti 
w% f1* «i . 1 « * * 1 • .« x 1 4 . . * i a > • 4 « * «« /\ • z-x 1 r . i / • I

daboti kas toksai 
szienos grabo vaikszczioja. Po 
pusrycziu, kadangi buvo tre- 
czia Velykų diena pirmiausia 
nuėjo in bažnyczia. Ale neilgai 
tonai buvo; ja kas gvolta trau
ke ant kapiniu. Tai savo mis- 
liai nesipriexzino, tik tuojaus 
nusidavė prie kapo, bijodama 
ar laikais nesusi vėlavo. Prie 
kapo vienok jokiu nauju pėdu 
nebuvo kas ja labai džiugino, 
kad nebuvo da susivėlavus. 
Da ežia niekas nebuvo, kibą 
ateis tuojaus arba vėliau. Ale 
...i — pamislino — kaip mane 
ezionai pamatys tai gal ir nea
teis... Reikia kibą kur nors pa-

. Taigi tuojaus perėjo
pamislino, kad tenai turėjo kas į |n ]<ap() puse ir užsiglaudė 
sėdėti, ar ka, nes žole pati per medžio, isz kur jai buvo
save taip nepasidarytu. Prisi- aj8Zkjaį matyti kapiniu varte-
artino prie iszmintu pėdu aky
vai anas peržiurėjo ir pamisli-1
n o: i
szienes tos pėdos, ba ji beveik įtl.’i jau |>asidare nobodii.

Ale tuojaus vol pamislino:
4) jeigu tuojaus ateis o jeigu 

i irai biski vėliau, 
valandėlė pa-

lia i.
Taip, stovėjo gera pusvalan-

Oho, tai \ isai ne I etro- l(jį — Į*r nį0|<as neatėjo. Mariu-

visa savo gyvenimą basa vaik- 
szcziodavo, o ežia vaikszcziota 
su ezeverykais, pricgtiun Į’e-. Ile (llojalls. tai• --------- T j - I|V | nupili^ uil

troszieno turėjo dideles kojas, Didelis daiktas „ .....z: .........„..i...: a i,. __ . _o ežia maži czeverykai. Ale ne I laukti!., 
del to asz ezionai atėjau 
simine sau Mariute.

Taigi vėl ant savo pirmuti
nes vietos atsiklaupė prie me
delio ir jau treczin sykiu pra
liejo poterius kalbėti. O noriuts 
ir dabar jai viskks galvoje 
maiszosi, vienok poterius at
kalbėjo. Atkalbėjus ir apiera- 
vO’jptfliž Petroszienps duszia. 
Mariute dar atsidarė knygele 
■■■- f P ~ -------- r 1 11    ...........r T J*

Atliks vienas ilga ir
.Vlj-■>. ’. L-u. . ltkelione.
iWi'i »■ .i f "ui
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— Taip ot sau... 
kapiniu pasimelsti.

Ir tai pasakius 
paraudonavo.

— Kad
vakar ir užvakar

da daugiau

asz žinau, kad tu 
ezionai bu

vai — kalbėjo toliau Mariute.
— O isz kur tu apie tai žinai ? 

klausia įklena.
— ()ka?ar-gi tu nebuvai 

vakar ir užvakar?
drąsini Marinto.
— Žinoma, kad buvau. Ale isz 

kur tu žinai ? pasakyk Mariute 
— klausia ir praszo /Mena.

atsake

— antrina

— Gerai pasakysiu 
ale tu pirmiau 
dolko ezionai ateini ?

— Asz tau pasakyoziau ale 
kad bijausi, kad tu manes ne- 
iszditofuni žmonoms ba tai di
dele paslaptis.

— Asž niekam o niekam ne
užtikrino Mariu-

prisrpažinkie,

paša kyšiu 
te.

— Niekam? fsztikro niekam 
nepasakysi ?

— Suprantama, kad nepasa
kosiu. * — Na tai gerai:

cha-cha- 
cha! — pradėjo juokties Ma
riute ba jau suprato, kas (ai 
buvo ir negalėjo iszlaikyti ne
sijuokus, matant susirupinusia 
Alena.

— Ko tu juokiesi ? — klauso 
Alena.

— (’ha-cha-clia! juokėsi 
toliau Mariute ir toliau kalba:

— Taigi tokia paezia Pefro- 
szieue ir ta pati vakara ir net 
toj paezioj vietoj prie szulinio 
ir asz maeziau.

— K Ai p l Kada ? kokiu bil
du? — prA'dojo klausinėti Ale
na. nesuprasdama, ka tai tie 
Marintos žodžiai ženklina.

— Tai-gi klausyk, kaip bu
vo! Kada ižgirdau kaip žmones 

kad Potrosziene po 
vaiksžczioja, ip tai

visai netikėjau: ale man atėjo 
in galva tave pagazdinti. Tai
gi persi rengiau vakare ir einiu

kalba, 
smerties

pas tave. Na-gi matau, netoli 
szulinio sutinku paezia Petro- 
sziene, kuri pastojo ;nan kelia. 
Baisiai porsigaiidau. Ale

liu produktu tas 
giamai inSigyti
* Iszsironkant ūke, sako Jung
tiniu Valstybių Agri kultūros 
Departamentas, turi turėti 
galvoj: 1. PerkAnt ūko su tik
slu ja apversti visa savo biz
niui; 2. Perkant ūke ir nuo- 
muoja'nt pyiodirios žoiii’Os pa 
tenkinimui savo roikAlnvimii; 
3. Nūomuojant ūke szeru ar 
”cašh” pamatais.

I

Kad turėti pasisek ima rei
kalingi szio dalylcai: 1. Proga 
iszmokoti biznio kiekybe; L.0
Žemes ruszis arba gyvulini isž 
kuriu bus užtektinai naudos 
pAdcn'gti produkcijos TesZas; 3. 
Tinkama padėtis natūralioms 
resorsams ir marketo retkala- 
virnams, kad butit galima leng
va i n U p ir k t i ir pardu o t.

Svarbu apskaitliuoti kokio 
didumo ūko pirkti, kad pajė
gus tinkamai žeme iszdirbfi ir

išmokėti biznio kiekybė

naudos

A fa rl k i i fė m e rį i n 11 d: fu g y r a 
O Sžirdelos frarYke namine ir 

byrrt,
O kada riArhio genai prittauko, 

Tai dn ir i h ka’rczoma An
tranke.

Gerus Jrinksils gauna, 
Trauke, no noraga u na, 

Alų Su kamine šnmaiszo, 
Ir neprisotina fkaiszo.

Turi isz karezemos iszvaryt, 
Duris tiždaryt.

Žinoma, da paintukia ant ke
lio paima,

’ O kaip namon parčjna isz- 
t rauko,

Ne nesusirauke.
Pradeda riangsot Abiem ga

lais,
Jog net persiima sfuba smir

da Tais.
O mergeles kaip tai negražu, 

Ypatingai del merginu — 
bjauru, 

Apsivalote drabužius,
Jog net reike nošzt ih buszius,

f p
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f 1 Į F t / I i 
savo dėdės Sta

nislovo Riineikio paeina isz 
Kauno Red., Raseinit Apskr., 
isz Kelnies Miestuko. Jifeai bu
vo pas manė ntvažiaVoš 1918 
m. ir Kewaneė, 
iszvažiavo in Glen Cove’. Turiu 
du Hunu Stanislovu ir Bbtda. 
Turin labai svarbu reikalu, jei
gu kas žino ar jis gyvas įtr mi
ros, meldžiu praneszt.

Antanas Balutis
123 Sigel St., 

J’bilfldelpkin, Pa. 
-—. #4

Pajoszkau mano draugu Po5^ 
ra Tumrtszaucka ir Antann Lu
ko ju paeina isz Kretingos Ap., 
Gargždu Paszto, Rudaiczrti 
Kaimo. Jeigu kas apie juos ži
no, meldžiu prinieszti.

Juozapas LnnkUtis 
Box 501

Ill., paskinti

(t.5K)

Pajeszka n

Wilburton, (Tltla.

dėdienės
18 metu

savo 
l ’ rszu I e Sza i d e r i one, 
atgal persiskyrė su savo vytu 
So. Fork, Pa., ir pasiėmė vie
na valka 11 metu. Kas apie jin 
žino, meldžiu prauoszt ant ad
reso.
4 Ina Masait ieno 
(t.57)

Ęox 813 
So. Fork, Pa. 
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Grincžioje laikYt nėgrtli;
Jeigu da apie tai iszgirsiu, 
Th i n ot v ar d n s A)5ga rsV si u. 

i * i4 • 4

Tai ne juokas,
Isztikro stebuklas,

Misiukei burilingioris davė 
• in kaili, 

|||f 

t r nuėjo pro va pas skvajeri, 
Tai negirdėtas daigias, 

Kad tokia prova sūdytu vaitas,
Arba kad burdingieris ant 

tiek nusikalstu, 
Kad misiukei kaili iszbelstu

MM

*

Tiktai tas gėrtiL

Atejna prietelis pas še f gaut i

lį
1
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prieteli ant rnmatizmo ir MaV- 
sc apie sveikata.

— O tegul kvafaba pagriebė!
4

Juk sziadien viskas ant svie
te mainosi, 

Visaip ant jojo dedasi,
» *

— Abi kojas teip suka, jog stnl 
vietos* ne randu iv tiktai už tai 
Dievai dekAvo’ju, jog ne turiu
ketures kojes, ba negalėta#tfa* 
lAikyt.____________ .
GYVENIMAS SZVENCZIAUSIOS 

Maruos pArtoS,

isz jos kuodaugiausiai 
išgauti.

Jaunas žmogus 
ūko labai geros žemes, pato
giam klimato, su gerais namais 
gerais keliais, pageidaujamoj 
AOoialoj padėty ir pa sir ižo ves
ti bizni intensive linija su tiks
lu isz dvidešimties akru turė
ti tiek naudos kiek isz szimto 
dvideszimts. Nejpasiscke. 
pamate kad isz tos mažos likos 
nubuvo galima: padaryti tiek 
naudos kiek isz dideles. Jis ne
turėjo dangiaū pinigu prisi
pirkti dar žemes, todėl jis su- 
lanavo iszpleszti tlideli bizni 
Ant mažo žemes ploto. Tas but 
buvę gerai, jei produktams bu
tu buvęs geras marketas ir jei 
ako butu buvus netoli miesto, 
tuomet jo pastangos gal butu 
buvo inkunvtos gvvonimAn.

—F.L.I.S.

iszsi rinko
Aplinkinėje rittsburgo pas 

kėlės, 
Atsilankė garais mergeles, 

Dovaneles paliko, 
Del keliu net ant sykio. 

Kokio sztamo tosios dovanos, 
Tai gal niekas apie tai rie

da žinos;
Vieni sako kad tai nuo žyduku, 
Kiti vėl mano buk nuo graiku, 

Vis tas pats isz kur bile do
vana,

Maruos pAAoA
T

I it

Vie&e pDnae apraezymaM 
_ . ’ ...» m •• »• J, r t

Puiki knygelei
Gyvenimą Sxv. Marino* PiiiM 
95 puslapiai.
Preke au priaiuntimu tiktai 26o,

— gi 
dabar, eha-clia-tcha,, jau dabar 
žinau, kokia tenai buvo Pctro- 
szieno.

— Negali but!? Tai tu buvai 
persirengus, bet no jokia Pc- 
U’osziene ? Isztikro?

— Žinoma, kad asz — atsa
ke Mariute.

.— Mano Dieve! tai juk 
tavos taip pėfsigandau!

i—• O asz tavos!
Ir abi pradėjo juokties: cha- 

cha- cha!cha-cha- Oha- cha. 
cha- cha!dha-cha-cha-cha.

prisijuokė

dabar tau 
papasakosiu, ha man., kas tei
sybe tai ir sunku užtylėti 
priesz visus. Gal bus man ant 
duszios lengviau kada tali pa
sakysiu. Per pat užgavėnes bu
vo pas mus atsilankius Jobu- 
biene. Sznekejome apie baime 
Jokubiene sake kad ji negalėtu 
jau ir iszlaikyti jei sutiktu kur 
nabaszninko duszia, kibą jau 
numirtu. Tai-gi kada dasižino- 
jau, kad ji taip bijosi baidyk
le, pastanavijaū tyczia ja in- 
bauginti. Antra diena vakare 
persirc»džiau už nabaszninko 
Petroszione... Pone szviosk jos 

Ir taip iszgazdinau 
Jokubiene* kad pakele 
ant viso svieto.
k*aip tik apie kita neszhekejo 
kaip tik apie Petroszienos bai- 
dykla. Ale kar Jokubienok tas 
viskas nieko neužkente tai man 
pasinorejo ir tave, Mariute pa
gazdinti. Tai-gi vėl persiren
giau už Pctrosziene. Tai buvo 
kaip sykis priesz paskutine Už
gavėnių diena. Man labai aky
va buvo ar tu nepersigansi 
kaip' tu silkei kad jokiu baidy- 
klu nebijai.
bauginti ir sztai neperėjau nei 
puses kelio, kad sztai prie szu
linio matau stoviūczia 
szieno amžina’jai v
tyt mano-šposai jai labai rie- 

laba i peYsiganda i ? .a 1 a m ar a a J .

tai ir

asz

Jis
W. D. BQCZKAGSICAS-CO,

MAHAN&Y ClTiti IPA.'
*       —■ iwiirrw a—III    »■■■■» m IIIIB M IMI Bll

Valgiu Gaminimas
- IB ■ ■ į (» * • * I

Namu Prižiurejimat 
Kožna moteris ar motfinA r 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis Meto- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais, frrė- 
ke tiktai •

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, £Xi
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Ir gana.
O ko laukt tu bambiline dur

niuke, 
Jeigu duoda ifnk kvailiuke;

Lai žydiszka veisle Dievs- 
tau laimina)

Juk garnys turi tojo tavoro 
, gana.
Taigi jus paktinės bambili- 

nes szirdeles,
Da apteiks kolos, 

Musu Lietuviszkas mergeles,

M !

Kožna moteris ar marginiLauke dar daugiau negu pus
valandi, ir dabar 
nušibodejo. • 
ateis!;.
Nora ko, reikia erti — taVe pa
ti sau.

Nbrojo iszoiti jau isz po me- 
.džio kad sugirgždėjo. Mariuto 
vėl pasislėpę* ir kaipo polinki’ 
po šliiota tylėjo. Žingsniai vis 
labinu artinosi, ant galo prie 
kaph'visai Viskas nutilo, mato
mai kas toksai prie: kapo sus
tojo. Ir Mariute iszgirdę neto
li savos sijoho szlaihejima. -i

Mariuto su tuom viskuom 
taip apsiprato, kad.jau nieko; 
nebijojo. Bet ir kogr turėjo Bi
jot les, jeigu ’ tai'-httvo’szVibsi 
diena, saulute szvieozia o ten’ 
kur auksztai'ant galvos, vitu- 
riukaJcziulba. •

— Ale kas—gi toksai butu? 
pamisimo — ir pasižiurėjo isz 
už po medžio viena, akin. Bet 
laikosi atSArgumo; kakl nopa- 
matvtu. Ir net iszbalo isz dv- 
vu. Ant kapo klūpojo Alena ir 
ant knygeles meldėsi;

Mariute negalėjo suprasti, 
ka tas’ ženklintu.

, — Alena! — iszsiskverbo isz 
jos lupu skardus balsas.

— Mariutė?! — suriko Ale
na biski pabugusiu balsu.

— Ka tu ežia durai f — 
klauso Mariute.

Alena paraudonavo ant to 
klausimo, tarytum kad ja bu
itį] kas mitv'bffe’s negerai da- 
rantdBz pradžios ne

jai jau visai 
Kibą niekas ne

ką- ežia ilgiau dabot i!

duszia!...
riksmą

Visas kaimas

Einu tada, tave

Kada ju sooziai 
Mariute tarė: >

— Tai gerai mums taip! Kas 
po kuo duobos kasa, tai paskui 
pats iii anas inpuola! Mes no
rėjome viena kita pergazdinti, 
o abidvi persigandom.

Tai teisybe; ale už tai dabar 
žinome, kokios numirusiu du- 
szios vaikszczioja — atsako 
Alena O paskui vėl sako: 
Ale žinai ka,
kimo apie tai niekam nieko, ba 
žmones isz mus juoktųsi.

— Teisybe kalbi — atsake 
Mariute — nerOike to niekam • 
pasakoti:

— Tai-gi atmink1.’ kad tas 
tarpe tnusii yra' pa slapti s.

•—Gerai, alėS

Mariute nOsaky- ’

31.M
» t
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.Ink tonAis tokiu mergų, 
Yra keli tuzinai, 
Ir tai aphokusiu, 
Ir apšarmojusiu, 

Kone su žilais,
Ant galvos plaukais;

Tai viš szirdeles grybas jei
gu’ he rudmėsė,

Tai vis grybas ir lepszo.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

!i
Į( LIETUVISZKAŠ

SZOKIU ALBUMAS No. 1
MUZIKE ARBA IfOTOS 

DEL PIANO

ft

5T

i 4

.... -------------------—■

i

Pas ifelfloeri. ‘

'L 4

"Vr t’ ♦ /
&

tI fe t

I

■ii

5 ’ TURYNIS:
JSccita Polka 
/Lietuviu Marszas 
c Suktinis Polka 
įLastucra Polka 
r Tu Mano Mieliausia Polka 
C Vamzdelis Polka 
IDucnty Polka 
CGriež Polka 
iSzvilpis Marszas 
r Klumpakojis Polka 
j Marcele Polka 
Jl’ade-Espan Valcas 
C Noriu Miego Polka 
J Helena Polka 
IMojavus Vainikas Polka

Rasluca Valcas 
^Mojava Veszna

Ilgejinias Tevytifcs Nirimas 
JJetuvlu Velitūviu Polka 
Lietuvių Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
'Nekaltybė Vrilcas 
•Lietiiviu Kadrilius

Muzike alsZ^u budli sutaisyta ir 
į ’ lenktai ^rijytfi

. ANOY C1YY, PX; Y 
rikViii i i 11, r
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— Kai!p mislinr barberi, ai4 
■jnAn ūsai inbArZda geraržels! / 
i —Hum, asz mistipii.

n’atti atmink! • 
PotaiYi’ i abidvi atsiklai'ipe, įiiun dangti,. 

disus.
— Tai tu vyreli kaip pasiro

do, nusidaVei in savo motina...’

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,

44. .

— ir pasižiurėjo isz Į — ftfano tėvelis, Dieve duok 
tūrėjo didelius-

'S
k *

JĮ

Pctro- 
atsilsi!’ ftta-

1^1
•f

Ai

Dimolrios SihgOtakiš, 
kas, tomis dienomis užbaigė 
dirbti maža laiveli su kuriuom 
a 11 i k« -bei ionin po« visa sv ieta ir 
tai pats vienas. — 
keliones.

► 3t|M|

grai-

Laimingos ranL^sz pradžios

• pa tiko.
—

klausill griotai Mariutė
- Del: Dievo•!' Kaš-gi neper-

K.-

pa-

si’giinrffu?! ‘ ų t , j <4
O ii? tu juk netikėjai, kad 

duszia pb snforties gali vaik$z- 
eziotij *
—Pirmiau to atsitikimo, kol

nepamacziati fretroszienos du-
• _ • I I rf. t * Ji . _ _

szios, visai netilcejau. > Ale da-
bar, kas-gii netikėti ? ir tu pati

turojo ka tilcetunų kad turėtum, toki su- 
ir atsakyti, bet ant galo tarė, sitikima* ♦

M »<

I

sukMbėjb “Aniola's Dievo” 
PettbAzi'cnes duszih

1 .

ii z 
ir nuojo < 

namo', z* N ■ ' i ' I
Pėrojo keli motai nuo to atsi- 

tikimo. Ma'riirte ir Aleno jAu 
už vyru iszejo ir dabar jau tur
tingos gaspadhies. Vienok pas
laptis neužlaike, Ba kaip tiktai 
kas pradeda pasakoti apie ko
kia nors baidyklas, tąda jos 
juokiasi ir pasakoja viską apie 
savo juokingus atsitikinirts bū
tent kaip mirusios vPotroszie-
nes duszia po svietą vaiksz-

i

f Iii ".1.0 !■—W/ 
Szmarkszti kukarka.

. - < U R*IM imu i I I I,MI * b
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Hotolinis kelneris in kukar- 
ka:
bohb advokato, nes kad butu*

5 ne turi dantų
Kukarka:

morezinus jaunikis, tai duosiu*

“P'rhfezkit dhbti kerpsiu del1
. <«■’ J ■ i ...b'".* - I

„ ---- 1,.„, su; dali*
t gybe natiju paveikslu 
• iszaiszkina Visokias Sft- 

phus kokius 
gali dainuot

t i

»
į,

Aųgohelė Polka

oziojo ir bdugiim žmonoj taip
gi ir jas abidvi, . ~GALAS.

'■r \ '•
, . , . » 1 , 4| ii *. .h. .. r ■■ i n’ -i mv i *|

minkšžta, Ha ponas advokatas'.
j. v-.

—- O, tai tas sonAs\
A

Itddbl hb djH
. i . ik . * > * ’ a i,. .f i " l. J. j<n

įipacZinvd, tai dabar turėtu-
kam kramsfryti. i <■ t .i i * *
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Xžmogus 
Knyga 

puikiai drnežiai apda
ryta kietais atideki ineis 
nnrlnvnia; I^**/>If4Ti nu 

siuntimu tiktai $1.50.
i t' ' i ijįii. < L 11 J| 1 .' M

, apdarais: Preke su uit-

JT. D. Bioczkautkas-Co. 
‘ Mttfranov Cfti/, j^af.
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Ateinanezia Sereda pri
puola Szkapliernos.

— Mahanojui praejta meta 
mirė 124 kudikei; S 
117.

u—

madorijo

— Juozas Aglinskas, 18 me 
tu, 534 W. Mahanoy Ave., drei
veris North Mahanoy kasyklo- 
sia, neteko praejta sanvaitia 
rankos kuria jam nukirto ang
linei karukai. Laike Džiulajaus 
ketvirtos jojo sesute Adele li
kos baisei apdeginta per fajer- 
krekius o jojo tėvas Tamoszius 
likos užmusztas kasyklosia ke
turi metai adgal. Juozas buvo 
vienatine paszialpa savo moti
nos.

— Praejta Petnyczia 12 me
tu Onute, duktė Petro Kurdo 
isz Szuma keršo in puolė in 
brasta tiesiog in kasyklas pul
dama ant pikio kuri laike ran
koje anglekasis, 
pakauszi, abi kojos

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju.

KAS TAI YRA EMIGRACIJOS VIZA? Akyvi Trupinėliai.
| ii • d •

22

Gerbiamos 
dingai a ežiu 
teip puikaus ir 
londorinus kuriame radau la- 

ska itymiu, 
jums

Szuma keršo

perskcldania 
likos su

laužytos ir visas kūnas baisei 
apdraskytas. Mergaite iszgavo 
isz kasyklų ir 
pas nuliudusius tėvus. Retai 
kada girdot idant mergaite bu
tu užmuszta kasyklosia.

IIUMUIM IMH1

“Saules”
praejta Ketverga iszkeliavo in 
Toledo, Ohio, atlankyti 
sesutes. Isz tonais iszkeliaus 
automobiliu atlankyti sesute 
Chicago ir dedes Des Moines, 
Iowa o sugryžtant atlankis su-

nuvožė namon 
t (‘V u s.

redaktoriausPacziule
F. W. Boczkansko

savo

nu Franciszku gyvenanti Indi
anapolis, Indiana.

— Motiejus Bulis pirko na
rna nuo Rante Bernadino už 
$10,825.

— Visur rugoje žmonis ant 
bedarbes, bet Pennsylvanijoi 
ir musu aplinkinėje kur randa
si kasikius dirba 
jokios bėdos

insi-

Isz Shenandoah, Pa.
b i .bmii, iįimiu^

— Andrius Pukevicziu, 17 
S. Catharine uli., likos sužeis
tas per automobiliu kuri val
do Antanas Rock. Vaikiukas 
užbėgo ant automobiliaus nors 
dreiveris gana stengėsi idant ji 
nepagaut.

— Vladas Kereviczius,
metu, kuris likos nubaustas in 
Pott sv ii les kalėjimą 
sziu metu, pabėgo 
mo. Jisai su savo draugu An
tanu Sakalu nok u pabėgo isz 
kalėjimo szeszi menesiai adgal 
ir apiplesze kelis anglekasius 
ojnanczius isz darbo ant Shen
andoah Heights.

— Atsibuvo
parapijos susirinkimas, 
pi joną i visai nepristojo 
kuningn reikalavimu.

ant szo- 
isz kalėj i-

t rukszmiugas 
Para- 

ant

Tamaqua, Pa. — Pagauti per 
vandeni kuris prasimusze No. 
11 kasyklosia isz ryto, vienuo
lika anglokasiu likos pagautais 
kada ėjo in darba isz kuriu sze
szi likos sužeistais, terp kuriu 
randasi didesne dalis atejviu, 
o likusieji penki 
vesnius
prasimusze per 
West Riek gengvos.

aplaike long- 
su žeidimu s.

No. 5 sziuta

Baltimore, Md. —

Vanduo

“part
on vandeny), Mal-

valteles in

kendo.

Birželio
29 d. A. M. Kurelaiezio 
nėr shore“
ly Creek upoje, prigėrė 6 me
tu vaikiukas, Albertas Baub
liukas. Jis iszkrito isz pririsz- 
tos prieplaukoje 
pustreczios pėdos gylio ir nus-

Tevai tuoj pasigedo
jo; subėgo žmones ir niekas ne- 
patemijo jo ten sodinezio. Mat 
vaikutis paslydo po valtele, 
kur iszbuvo 2paras. Nors pa- 
szaukti jeszkotojai jcszkojo, 
bet nerado. Tik vėliaus rado 
J on a s A le k n a v i c z i u k a s.

geriause ir 
nesiranda. Bet 

pribusiems sunku darba aplai- 
kyt nes žmonių randasi daug 
kurie jeszko darbu.

— Ajrisziu kunigas
krausto Subatoje in savo nau
ja palociu.

— Mare (liblon gyvenanti 
Avė., jausdama

daktara ir 
ulyežios ir

likos nuveszta iii daktaro Dun- valandų asz

ant Harrison 
nesveika e jo pas 
sukrito ant Centre

no ofisą kur po keliu ininutu 
mirė. Sirgo ant szirdies ligos.

— Redaktoris “Saules“ 
buvo atsilankęs Nedėliojo in 
Ashland ligonbuti kur randasi 
daugybe musu tautieeziu ser
ganti visokioms ligoms, o ypa- 

yra apde- 
žiuroti ant

apdegintais 
ir kitoms 

Ligonbute pri-

tingai tiejei, kurie 
ginti gazu. Baisu 
tuju nelaimingu žmonių kurie 
keneze baisei su 
veidais, rankomis 
dalimis kimo.
pildyta, jog net ant karidoriu 
ligoniai guli, 
“oszpitole“
tuszcze ant kurios žmonis su
dėjo szimtus tukstanezius dor 
leriu neturėdami isz josios jo
kios naudos ir Dievs žino kada 
jaja atidaris, o tuom laiku ligo
niai buna gabenami in tolima 
Ashlando ligonbutia kur dau
gelis mirszta kelionėje pakol ji 
in jaja daveža.

, o oze Szenadorio 
ant kalnelio stovi

— Diemi 27-ta, 
bus paszventinimas 
dėlių vargonų kurie tomis die
nomis likos užbaigti statyti 
szvento Juozapo lietnviszkojo 
ha žny ežioje.
atsibus tuojaus po miszparu 
kurie prasidės 7 valanda vaka
re.

Nedėliojo 
nauju di-

f’aszvcnt ininias

— Nedalios va k a ra ant ke
lio einant in Vulkaną, likos 
surastas Joseph Russell kuris 
likos suvažinėtas per nežinoma 
automobiliu.
a t vėže pas daktara.
paezia ir keletą mažu vaiku

Jisai mirė kada 
Paliko

— Ketverge atsibus gailos 
pamaldos už duszia a. a. Onos 
Kiniauck ienos
tos) kuri persiskyrė su sziom 
svietu Juniaus menesi. Pamal
dosprasijos8 valanda aht ku
riu užpraszo visas gimines ir 
pažystamus, 
Kiniauckas.

(Matalaicziu-

nuliūdęs vyras

jcszkojo

Philadelphia. — Lenkas Pra
nas Dembizyuski, pagarsėjęs 
kaipo burtininkas ir kortu me
tikas, teisingai atspėjo savo li
kimą, tik jo iszbegti negalėjo, 

isz namu jis sake 
“Likimo ranka 

artinasi, už keliu 
busiu mirtinai 
Taip ir atsitiko:

Tszeidamas 
gaspadinei: 
prie manos

) fperszautas.
jis ėjo pas savo sunu ir pakely 
ji patiko banditai, kuie mirti
nai ji perszove ir atome $1,300, 
kuriuos jis neszesi su savim.

DIDELIS MARSZKINIU 
PARDAVIMAS.

Per szita menesi, pas
J. RAISA, Jr., 

41 North Lehigh Avenue 
FRACKVILLE, PA.

Visi Marszkinei paženklintos 
ir parduodamos po:

$8.75 Parsidavines po $6.95
8.00 Parsidavines po
7.00 Parsidavines po
6.00 Parsidavines po
5.00 Parsidavines po
4.00 Parsidavines po
3.00 Parsidavines po
2.00 Parsidavines po
1.75 Parsidavines po

6.45
5.95
4.95
3.95
3.45
2.45
1.45
99c

Dirstelekite in musu langus, 
o pamatysite daug daugiau vi
sokiu tavoro, kuri pardavine- 
sim už numažintas prekes, v

Užczedinsite pinigus, jeigu 
dabar pirkaite ir pasinaudosite 
isz teip puikios progos.

ANT PARDAVIMO
namasNaujas 6 ruimu namas su 

skiepu, maudykle ir kitokios 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

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.

Kampas Catawissa ir Market St.
I

J

Insziuriniu

Mahan y City, Pa.

*rrtr

Gera rodą.

t

i
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A menke vienas automo
bilius pripuola ant kožno devy
nių žmonių, Kanadoje vienas 
ant 18 o Anglijoj, vienas ant 
kožno szimto gyventoju.

Amerikos konsuliai užsieny
je iszduoda imigracijos vizas 
paprastam kvotos imigrantui, 
bot imigracijos vizos nekvoti
niams imigrantams, kurio yra 
vaikai, ncturhitią^Šipietu am
žinas, arba žmonoj Amofikos 
pilioeziu, 
vizos kvotos
rio turi pirmenybe ir yra neisz- 
tokeje vaikai neturinti 21 motu 
amžiaus, tėvai, motinos, vyrai, 
arba žmonos Suvienytųjų Val
stybių piliecziu kurie sulaukė 
21 metus arba daugiaus, turi 

: but i Darbo Departamento au
torizuoti ir konsulas negali 
juos iszduoti pakol neinsaky- 

Sau- tas ta daryti isz Valstijos Do-

szir-tumistos, 
už prisiuntima 

naudingo ka-

Voląbai puikiu 
siuneziu jums prenumerata 
ant viso meto ir volei geidžiu 
pasilikti skaititojum to pui
kaus laikraszczio “Saules 
ant tolinus. Perskaitydamas 

Saule” leidžiu jaja. savo gi
minėms in Lietuva. Karta nu- 

.ir laikraszti 
o kada ji aplaike, tai at- 

rasze man, kad daugiau tokio 
laikraszczio jiems nesiunline- 
tau, tiktai praszo idant “ 
le” jiems siunstau, nes kitokio Įpartaraento. 
ne nori. Asz kitados buvau 
skaityt ojum “D.” ha 
nojau apie geresni o kada da-|tams, kaip 
girdau apie “ 
užprenumeravau, tai man ge-1 in 'Suv. Valstybes praeityje, 
riause patiko, nes joje randasi Konsulas gali iszduoti imigra- 
visko ko žmogus trokszta ant cijos vizų kvotos imigrantams 
praleidimo linksmaus laiko.Įtik iki 10% motinos kvotos kas 

, ir jeigu 
bet czionais|grantas neinloistas in.

daugumas jaja skaito, 
jums viso gero 
tomistoms, su tikra 
lieku.

N. 5615. — J. S.,
St., Louis, Mo.

kaip S ir imigracijos 
imigrantams ku-

t ) ir
i 4

leidžiau drauge 
“D.,“

konsulas

Imigracijos vizos nerėiszkia 
neži- Į inleidimo pavelijiina imigran- 

vizuoti pasportai 
Saule“ ir jajaInereiszke inleidimo pavelijimą

Asz kalbinu ir kitus prie skai-|mencsi 
tymo “Saules“,

Linkiu stvbos kita 
gerbiamiems 

pagarba

Siuneziu gerbiamai redakci
nei “ Saules” 
visu metu ir linkiu lamintoms 

pasekmes
Draugu

prenumerata ‘ant

kovot i 
red a k ei -

su

arba kvotos
* nevedė

imigrantams kurio yra neisz- 
šokėjo valkai, neturinti 18 me
tu amžiaus, arba žmonos Ame
rikos piliecziu, 
imigrantai kurio yra
vaikai, neturintis 21 motu am- 
žiatis, tėvai, vyrai arba žmo
nos Suv. Valstybių iliecziu ku
rie patys turi 21 
daugiaus, ya kitokia, 
imigrantas 
del imigracijos vizos sako, jo

kvotos imi- 
Bnv. Val- 

imigraeijos viza 
nebus iszduotn vieton tos pir
mos vizos. Viza* yra gera lik 
ant keturi u meitėliu. Vizos kai
na yra dovyni^tyleritii.

Imigrantas . pa dii rb a pi i k a c i -
vja del vizos ant f.0rtfros (su ko- j A ' -i b

*>

geros
“Draugu“ ir Laivu“ 
joms kuriu tikslas yra vien tik 
kandžioti kitas aszmcns vieto
je skelbti 
mokslą.

Jau nusibodo 
tuju laikraszcziu skaityti tai
sės nereikalingas 
ir užpuldinejums, o kada žmo
gus juos perskaito tai jautiesi 
kaip muilą suvalgęs, jokio ska
numo jame uesiranjda. Su tikra 
pagarba

No. 14221. — J. A.
Pleasant Prairie, Wis.

krikszezioniszka

skaitytojams

polemikas

PARSIDUODA PIGEI.

1) vie jos stubos po No. 510 
W. Spruce St. Du arklei, 5 ve- 

dump-wagon, 
sztebelei ir maža farmuke. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

510 W. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

žiniai roges,

11 metu

Irons, Mich.
Antanas Macunas, 

R. 1, Box 51.

CEASHORE 
O ATLANTIC CITY

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcijos 

KETVERGAIS
17 ir 31

C AUGUSTO 14 ir 28
K SEPTEMBER1O U į
rDubeltavas $7.20 Tikietas' 
Ll <
L Tikietai geri ir ant Pullman karu <
► damokant regulariszka Pullman ]
[ preke. <
► ISZ MAHANOY CITY ]
* Tikietai geri ant bile kokio treino 1 
, dienoje ekskurcijos (pridedant ta j

treina kuris apleidžia Williams-1
T port 11:20 naktij priesz t«i«) i 
» Galima *
[ važiuojant ir grįžtant.
Į- Apie daugiaus informacijos pasi-
► klauskite ant visu Readingo gole-
* žinkeliu stacijų.

►Ant Readingo Geležinkelio

ATLANTIC CITY

JULY

i

I

sustoti Philadclphijojo

I A " įA

pija) kuria konsulas pristato. 
Konsulas ima viena doleri už 
pristatymo ir patikrinimą 
bi”k ’ieno^ aplikaenos. Apli
kacijoj
neszti žinių apie savo, netik jo 
vardo, gimimo diena, užsiėmi
mą ir panaszias informacijas, 
aivecnil epki ki’kjljAa-.osp 
bet tarp kitu dalyku, ar jis ka
da nors buvo kalėjime arba be- 
tureziu name, ar jis arba jo tė
vai kada nors buvo ligonbuty- 
je arba panaszioje i 
del nepilnaprocziu. Imigrantas 
turi pristatyti konsulini, kur 
galima, su savo aplikacija dvi 
kopijas kalėjimo rekordo jeigu 
sėdėjo kalėjimo, militari rekor
dą, dvi ccrtifikuotas kopijas 
jo gimimo eortifikato, 
kopijas visu kitu vieszu rekor
du kurie ji lieczia kuriuos tu
rėtu jo valdžia.

Tiek del paprasto kvotos 
imigranto kurio 
invažiuoti
nusprendžia Amerikos konsu
las užsienyje. Iszdavimas imi
gracijos vizos

metus arba 
Jeigu 

savo aplikacijoj 
g 

jis priguli prie vienos isz virsz- 
minetu dvieju kliasu, tai pilie
tis Suv. Valstibiu, jo gimine, 
gali prisiųsti praszyma pas 
Commissioner General of Im
migration. Tas praszymas turi 
būti paJdarytas ant tam tinka
mos formos kuria (migracijos 
Biuras pristato, 
turi prislėgti prie 
ir pridėti patvirtinanti afidei- 
vita dvieju arba daugiaus Suv. 
Valstibiu piliecziu. Kaslink isz 
davimo imigracijos vizų gimi
nėms, instatymas pabrieža kad 
Amerikos pilietis, kuris paduo
da. praszyma del 
imigranto kuris yra 
vaikas neturintis IK metu am
žiaus, arba žmona Suvienytųjų 
Valstybių pilieczio, tas diet is 
turi gyventi Suvienytose Val
stybėse, kuomet paduoda pra
szyma. .Jeigu 
duotas kitojo sznlyje 
Valstybėse, 
konsulinio aficieriaus

Praszy tojus 
tos blankos

inleidimo 
nevedos

ir
a N i kae’» ios.

imigrantas turi pra-

Najorko pomaris yra 771 
myliu ilgio, prie kurio gali pri
plaukti visokį laivai.

riause upe ant žuvavimo.
Columbijos upe yra ge-

Skaitykite “Saule”

— Kaip tu Viiogaiti gali pa
vėlinti, idant tavo duktė vidu
dieni je spacieriautu 
veriu ?

— Turi brolau 
pavėlinsiu diena valkiotis, te
gu 1 va k a ra i s t ra likosi.

su drei-

<
teisybe, no-

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

------- $--------
3-czias procentas už jusu pinigus ir. saugumas deljusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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instaigoje Valstybių valdžia

ir dvi

tinkamumu
in Suv. Valstybes

nok vatiniams

praszymas pa
ne i Suv. 

prisiega turi būti 
teikta. 

Aplikacija gali būti paduota
paeziame praszyme del inleidi
mo daugiaus kaip vienos ypa- 
tos. Ateiviai kurie praszo in
leidimo isz artimu svetimu sza- 
liu kaip tai„CanaUa, Meksiko 
ir t. t., bus inleisti in Suv. Val
stybes tik jeigu gali parodyti 
kad buvo atvežti in ta teritori
ja. transportacijos kompanijos 
kuri turi kontraktus su Suv.

(beveik vi
sos kompanijos kurios turi lai
vus kurie plaukia iru u Kanada 
f u r i tokiu s k on trak t u s}; > a rbtl 
jog jie nuvažiavo arba apsigy
veno tokioje teritorijoje dau
giaus kaip du metus priesz pa
davimu aplikacijos del inlei
dimo in Suv. Valstybes. Vieti
nis pilietis tu szaliu gali inva- 
žiuoti in Suv. Valstybes kaipo 
nekvotinis imigrantas. Taipgi 
jo žmona ir neyede vaikai ne
turinti 18 metu 
invažiuoti. Jeigu

Į arba*pas ji.

amžiaus gali
važiuoja su

—Foreign Language Infor. Service
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TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

Paczedusi

— Ar žinai Petrai jog Kri- 
sius Skupaitis teip yra godus, 
jog net savo szuni pardavė.

— Nu-gi kaip gali beržinis 
apsiejti? Juk gali kada bomai 
iszrobavoti.

— Jis turi rodą, ba kelis kar
tus nakties laike iszejtineje 
ant poreziu ir pats loję.

A

Tokios nori.

— Pasakykie tu man, ko
kios tu nori paezios ?
— Asz noriu paezios jaunos, 

bagotos ir kvailos. '<
— Kodėl kvailos? ' J
— Reikalauju jaunos, ba 

man tokia patinka; bagotos su 
pinigais prie 4‘biznio” < 
los del to, ba kad butu “razum- 
na” tai už manes no eitu, 

r , . ■ *
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Teisingas.

— Stojosi! Asz apskundžiau 
Joną in suda.

— Už ka ?
-r Už nuplesziina szloves.
— Kaip jis nuplesze ?
— U-gi mane 

pavadino.
— Kvailyste, 

kelis karius priesz 
nium“ 
kartus.

— Su tavim kas kitas, ha tu 
t uri loskapas mano paezia.

4 4 durnium

juk asz tavo 
tai “dute

pavadinau ir tai kelis

Griebe už masznos ir pa kilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

— Girdėjau kūmute, jog sa
vo dukrele iszleidai už vyro?

— O teip brąngi kūmute.
— Ar laimingai isztokejo ?
-i- Jau no reikia laimingiau!

no ilgai patos ir tuojaus po ve- 
seilei užraszo oiela turtą.

o kvai- Gavo vyra džiova apimta jog • V • 1 ♦ 1 •

Knygos Didumas 6% per 9%. ft 9 ft ft
150 Paveikslu. 704 Puslapiu.
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Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
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 viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o. knygabu£..juinis..tuo jaus jszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte:

. K

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