
R"

. fill

I

9
I

jt

rtl 1

J

I

>

/

■ i i|i l|<i.

1"

T

e

» M J. n

» į. 'i /-iurf

—"'-1,1

THB LITHUANIAN HElfl-WEEKLYi SAULE (SUN) 
PUBLI

%,

*

EVEBY TUESDAY AND FRIDAY.
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY BUBCCRIPTION |3.00

Briagt lh« b«at reeulU to Advertiaert. RatM on application.
PUBLISHED BY THE

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

No. 64 / 1NTMMID AT TH! MAHANOY CITY. !*▲., \
kron-OFFIVM AM BBOOMD OLAHS MAIL MATTEHJ A

Isz Amerikos
Motere sustraikavo — nori $4 

ant dienos.
Salina, Kaus. — Dirbdama 

Hunfkei kuknioje, gamindama 
pietus del darbininku kurie' 
dirbo ant josios vyro farmos, 
Easley W. Callabressi, pamote 
savo darba spirdamas! nuo vy
ro idant jai mokėtu ant dienos 
po keturis dolerius, tvirtinda
ma, buk jiji yra tiek verta ir 
daugiau nemano dirbti del vy
ro už dvka. O kad vyras ant to 
nesutiko, motore ji pamėto ir 
nuėjo dirbti in fabriku, kur 
sziadien uždirba szeszis dole
rius be jokios sunkenybes. Vy
ras užvedė skunda ant persis
kyrimo nuo moteres, už tai, 
kad ji apleido.
Užstate czeverykus idant turė

tu už ka nusipirkti guzutes.
Pittsburgh, Pa. — Jonas Kn- 

žavek, 50 metu, gyvenantis ant 
2711 Larkins Way, užstate sa
vo czeverykus pas Žydą, o už 
aplaikytus pinigus pirko mun- 
szaines. Skunda priesz ji užve
dė jojo pati, nes negalėjo il
ginus kentėti pasielgimo savo 
vyro, kuris net naminius ra
kandus pardavinėjo idant už- 
ganadyt savo
gerkle. Jonas l?kos uždarytas 
ant dvieju menesiu in kalėjimu.

Pienas po centą už kvorta.
Wichita, Kaus. — Czionaiti- 

nese krautuvesia parsidavinejo 
pienas p(t Y^‘niJ £ęntą už kvor
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Arsziausi piktadarei jai pasi-
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duoda be jokio pasiprie- 
szinimo. '

Mrs. W. II. Loomis isz Cady, 
Wyoming, turi dinsta szerifo 
ir nebijo arsziausio piktadario, 
nes gerai joje ir szaudo isz re
volverio. Ana diena suėmė ar- 
sziausia butlegeri kuris jai pa
sidavė, o 
varanla,
po uosiu kalbėjo: 
siu su tavim 

> 8 _
nes poni “szerifas” 

trauktu bile žmogų paskui sa
vo, a r ne ?

Sudegino pavo dukreles

kada jam

isztroszkusia

perskaitė 
tasai mikcz i oda m a s 

“j(‘s mem, ej- 
kad ir iki galo

O gal ir turėjo tei- 
<p;|.

1a. Priežastis atpigimo pieno 
yra farmer i u kova vienu priesz 
kitus. Žmonis isz to pasinaudo
jo, bet farmerei daug ant to 
t rot ino.

Nigerei nori turėti savo 
juoda Dieva.

New York. — Juoduku kon
gresas, kuriame dalyvavo apie 
1,200 žmonių, atstovaujaneziu 
neva 400 milijonu juoduku, 
karsztai pritarė kalbėtojams, 
kurie sake, kad juodukai iki 
sziol meldėsi baltam Dievui, 
bet tai vrn baltu žmonių Die
vas, kurie velnią pieszia juodu. 
Esą juodukai turi sutverti 
tikėjimą su iuodu 
velnias, but u ’baltas.
belojai nurodė, kad lai baltieji 
turi atiduoti uodukams Afrika.

Iszdegino ženklus ant pa- 
cziules peeziu.

racuse,

savo
Dievu, kur

Kiti kal-

Syracuse, N. Y.
Amlott, 56 metu, tėvas szesziu 
vaiku, staigai neteko proto nuo 
tankaus gerymo 
suriszo savo paezia,

Hour v

munszainos, 
inkaitino 

geležiu su kuria iszdegino žen
klus ant josios peeziu nuo ku
riu labai apsirgo. Po tam iszva- 
re vaikus isz stubos su pagial- 
ba kirvio. Vėliaus iszszoko isvz 
ketvirto laipsnio, užsimuszda- 
mas ant vietos.
Pavogė kelnes id^nt negalėtu

svieto.
sybe, i
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Apgavingos moteres baisi
* > A JI I tpabaiga.

> —*• flilVgis 
Bennett, 26 metu, isz Rockford-

Lietuvis nužudė paezia ir save
kad jam pr'eszinosi dąryti
1 . , ■ r * , ’L • ' ' ' ' 4 ’

niunszaine.
MvimvH, ...vi.,, .o,. ................., - - - — JuliusSio-
111., [irlbuvo in czjonais, persi- gelis, (larbininkns plieno fubri-

Milwaukee, AVI A.
Pittsburgh, Pa,

ISZ visu SZAUU Isz Lietuvos.
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Senovės pilekalnis.
Paparcziai — netoli kairiojo 

Neries kranto, ties Kernavo, 
anot M. Balinskio 
apsigynimo pilis
Dar 1846 m. butą ten Dominin
konu vienuolyno sn bažnyczia. 

vieta kryžeiviai,

’ Žydai Žudinasi terp aaves už 
Palestina.

— Nesenoi li
kos nužudytas žydu viidas dak 
taras llaan, kuris agitavo žy
dams idant apleidinetu Pales
tina. Senoviszki žydai tiki, jog 
sugryžirnas in Palestina, tiktai 
tada, yra pa geidaujama s, kada, 
atejs isz naujo mesijoszius, nes 
pirmesnis sugryžirnas prieszi- 
nasi 
tams.

Nekurie žvdai yra. tosios nuo 
atėjimas mesijo- 

sziaus ne bus Prižadėtojo Tė
vynėje, tiktai Europoje, 
tosios 
kilo 
persiskyrimai ant szaku.

Graikai szaudo Bulgarus.
Sofija, Bulgarija, Liepos 31. 

Gauta žinių, kad Graiku ka
riuomenes kuopa Graikijos 
Makedonijoj suszaudžius de
vyniolika Bulgarijos kaimic- 
eziu.

Bulgarijos valdžia padarius 
asztru protestą Graikijos val
džiai ir papraszins, kad inter
nacionaline 
emigracijos komisija urnai pa
darytu tyrinėjimą.
Leninas iszrodo kaip gyvas. Į tes lyties dalis užgavo bei ja 

Balsavimas kasztavo apie 
8,000 doleriu.

Maskva. — 
jo draugai tikėjo, kad pasimi
rus žmogui jo kūnas turi in did 
kės pavirsti, nes sielos nėra, 
bet jo draugai dabar pasisten
gė iszbalzamttbti jo kuna, kad 
liktu amžina atmintis garsaus 
darbininku vado. ^Keturis me
nesius prof. Sbarskis ir Voro-1 jpS kareiviui (ne karininkui) 
bjevas dirbo ant Lenino kūno Barzdaicziui Stasiui besimau- 

komikahi pa-| dant su kitais kareiviais, Ne
mune, palei žydu kapines, stai
ga pasirodo per burna kraujas 
ir jis pradėjo skėsti, szaukda
mas pagęlbos.

‘4 senove je 
ant kalno.

Ypatingas ‘ ‘ Flirtas ’ ’.
Kaunas. — Birželio 2 d. Es

tu gatyej vienas ponas pastate 
savo dvirati pas vienus namus 
ir inejo in tuos namus. Tu pa
ežiu namu paneles paslepia jo 
dvirati. Netrukus pro tuos na
mus važiuoja vyresnysis pus- 
karininkas, prie kurio visai ne
tikėtai pribėga kita tu namu 
panele, ru^iszkai užkeikusi, 
nustumia ji nuo dviraezio, t vi r 
tindama, kad jis esąs pavogęs 
ežia, susiu josio pono dvirti ir 
grasino vesianti 
Puskarininkas,
no, kad ežia toks 
‘ ‘ f 1 irtas ’ ’
ka eiti policijon. Bet ežia “flir
to” bobudis paaiszkejo. “Pa
nele”, pamaeziusi einant kari 

, apsižiūrėjusi 
pamėgino pati

<11

Jeruzalajnns.•’ paežio aut 
smart Še redos vakaru už tai, 
kad motore kerszino Imk pru
ne sz pa I’ei ja i 
darvt i mnnszaine.
insiuto, 
vius in paežiu

ke, nuszpve savotikrinti ar iszlikrujii 
kuri likos
per automobiliu yra jojo mo
tore Blanch, kuri du motai ad- 
gal ji pamote, iszbegdama su 
prielaidiniu. Bennett pasiėmė 
lavona su savim namo kur pa
laidos. Valdže ketino moterie 
palaidoti ant ubagu kapiniu 
kada vyras užtiko josios lavo
na.
Darbelis užvydusios moteres 

kuri apibarste mergina 
plunksnomis.

Frederick, Md. — Negalėda
ma pasirupyt 500 doleriu kau
cijos, už lai, kad su 15 vyrais 
užklupo ant 
isztepe smala ir apibarste 
plunksnomis, Darata Grandon 
likos uždaryta kalėjimo.

Darai H nužiurinojo, buk Ma
re Shank, ba lamui ino josios 

pavorždama jojo meile 
nuo josios, užklupo ant. josios 
nakties laike, papraszydama in 
talka penkiolika Niuksu, isz- 
vože in užmiesti kur subjauri
no mergina smala ir plunksno
mis. Po darbeliui dažinojo, buk 
mergina visai nepažinojo josios 
vyro ir nekaltai ant josios už
klupo. Mergina . 
vvdusia moteria 
t liros sunkei atsakyt i.

Pardavinėjo arklius po 25 
centus.

Alturas, (’alit
ai si bu v o lieitacijo 
arkliu 'kurie jau buvo nereika
lingi miestui. Deszimts arkliu 
likos parduota po 25 centus, 
asztuoni po doleri, o du po sep
tyniolika doleriu. Daugeli ark
liu iszdaliuo žmonims už dyka. 
Miestas dabar 
mobilius.
Insiutes nuo munszaines norėjo 

nuszaut dvi moteres.
Mount Carmel, Pa. — Stebė

tinu budu apsisaugojo nuo mir
ties \V. Ilumond ir josios se
suo M. Rin'kevicziute in kurias 
szove kokis tai Klimis, insiu
tes nuo munszaines. Abi mote
res sėdėjo priesz narna, kada 

s iszejo isz adymo salu- 
pradejo szaudyt, paleisda- 

in sėdi li
bel ant gilukio

motore, 
surasta užmuszta

merginos, kuria 
ir

9

vyra,

apskundė už- 
už ka dabar

krutinta rnirda-

szliubines szlebes.
Kingston, -Pa. Insiutes, 

buk jojo dukrele isztcka be jo
jo pavelinimo, Jonas Latvins- 
kis iszneszes visas szliubines 
szjobes ir kitokias moteriszkas 
papuoszas ant ulyczios, nukro
vė lauža ir sudegino viską. Pa
licijo tęva aresztavojo, o bur
mistras Trupiu nubaudė ji ant 
30 dienu in koza ant atvesimo.

Supliekė paeziule už nukir- 
/ pima plauku.
Toledo, (>hio.

51 Pearl ulyczios, kuris suplie
kė balsei savo prisiegelia už tai 
kad Javo sau apkirpti plaukus 
pagal naujausia mada, likos 
uždarytas'kalėjimo ant 30 die
nu ir užmokėjimą 35 dolerius Klimi 

I bausmes. Sudže ketino jam do-1 
[vanoti kalte, bet 1...... .
užsispyrė nemokei i 
paliepė ji uždaryti, 
melde sudžiaus idant jam do
vanotu kalte, bet 
josios meldimo, nes Jonas kei
kė ant sudžiaus.

Nužudė kūdiki, lavona nu-
4 ...

f n Jonas Boža,

vanoti kalto, bet kada Jonas 
bausme, 

Mot ere

neiszklauso .

siuntė tėvui.
Camden, N. J. — Mergina 

Elzbieta Serber, 19 metu, likos 
uždaryta kajejime už nužudini- 
ma savo naujei gimusio kūdi
kio, kuri po tam indejo in krop-

paskui juosius vytis.
Mover Demin- ♦

> po No. 965 
Prospect. Avė., likos užkluptas 
per du banditus kurie inejo iii 
sztora ir ne tik paėmė visus pi
nigus bet ‘ brangu deimantini 
žiedą, ziegoreli ir kitas bran
genybes, bet nuvedoi ji in skie
pą, numovė jam kelnes, kurias 
su savim pasiėmė idant paskui 
juosius nesivytu, bet Dėmi ns- 
kas tuojaus iszbcgo laukan su 
riksmu “polis.” 
Iiego automobiliuje. Didele my-1 
ne žmonių bego paskui Demins- 
ki, manydami kad tai kokis pa- 
miszclis o palicijo ji sulaiko.

. Pakojiiszajszkino kas su.juom 
a tsit/koy i banditai buvo > jtotp. too

New York. — i 
ski, sztorninkas

Banditai pa

——- ( zi ona i s 
miesztiszk u

naudojo auto-

szi, nnsiunsdama kūdikio lavo
nu i
su grbmatelia, idant pasiimtu 
savo “locnasti.” Tėvas ku-

idvtnh u imliu IŽU

jeigu nepaliaus 
Julius teip 

jog paleido kelis szn- 
, iižmnszdamas 

jaja ant vietos, po tam paleido
sau kulka in 
mas tuojaus.

Szesziu metu mergaite buvo 
vienatine lindi n toju tojo neini* 
m’ngo atsitikimo, kuri sake pa
licijei buk tėvelis,lankei dary
davo mnnszaine ir gerdavo 
daug kas mamytei nepatiko, 
nes lankei už tai burdavosi o 
kaip kada tėvelis mamytia sn- 
muszdavo, už tai norėjo pra- 
neszti palicijei idant, uždraustu 
jam daryt i mnnszaine.

Jaunavede 69 metu — 
nikis tik 22.

Detroit, Mich. — Mare Mag- 
ginis, turinti 69 metus, isztako
jo už Eduardo II. Cochrano, 
turintis vos 22 metus. Motore 
susipažino su Edwardu, Long 
Beach, Kalifornijoj, kada ji 
priėmė ant dinsto kaipo dažiu- 
retoja josios <lidelio hotelio. — 
Jau tam vyrukui nereikės su h- 
koi dirbti, nes sena bobele turi 
turto arti ant dvieju milijonu 
doleriu. Kdwardas žinojo ka 
daro, nes bobele yra pa bogus ir 
neužilgio užvers kojas.

Ugnis padare daug bledes

mnnszaine

jau-

Lietuviams.
Norwood, Mass. — Trijų 

laipsniu namo ant 1103 Wash
ington uli. kilo ugnis kuri ne
mažai padaro bledes del tenai- 
tiniu gyventoju, kuriamo gy
veno Lietuvoi ir Lenkai. Ant 
gi 1 ūkio 
laimingai, bet

Mass.

gyventojai i sz s i ga v o 
neteko visko, o 

priek tam sunku aplaikyti te
nuis stabas, per ka turėjo 
jeszkoti prieglaudos pas pažys
tamus. Sekantieji aplaike dau
giaaše bledes: Kravicai, Elijo- 
sziai, Kodžei, Nemaikei, Smals- 
kei ir Petraiczei.
Neturėjo pinigu del vaiku, bet 

turėjo ant automobiliaūs.
St. Paul, Minu. — Clarence 

Epton, 19 metu ir jojo pati 17 
metu, pamote savo kūdiki prie

per

no, 
mus penkis szuvius 
ežias moteres, 
ne vienas nepataiko in jaises. duriu tulo gyventojo idant nuo 
Moteres teip buvo persigandia, 
jog sėdėjo kaip be žado, nega
lėdamos isz vietos pasijudyt. 
Klimis iszszoves paskutini szu- 
vi, pabėgo nežino kur.
“Mirsztantis” žmogus iszvi- 

liojo $1,185.
Chicago.

So. Pa ui i na St.
kad atvedus kunigą 

mirsztanezio’ ’ žmog:.:::. 
batsiuvykla

6735
$1,185,
prie “

Cambria turi

Frank (’a m b ria, 
kainavo

žmogaus.

per ekspresą tėvui kūdikio, P™ 847 W; ^9 SI. Viena diena

locnasti.
dikio yra Jonas Savage, kuris ' 
turi paezia ir kelis vaikus, tu
rėdamas 54 metus. Palicijo ji 
teipgi aresztavojo už svetim- 
motervstia ir teviszkuma.
Chicage daugiause prasižengi

mu prieszais prohibicije.
Chicago. — In laika a'sztuo- 

niolika monoshi, prohibicijos 
agentai konfiskavo turto ver
ties ant 65 milijonu doleriu už 
peržengimą prohibicijos tiesu; 
uždare 18 bravoru, pasodino in 
kalėjimą 2000 butlegeriu, mt- 
baiuie žmonis ant milijono do
leriu, ir nubaudė kalėjimu tiek 
žmonių, jog atsėdės per 500 me
tu. Czioiiais žmonis daugiau už
siima 44 uždraustu vaisiu” 
kaio kur kitur Ąmeriko.

in batsiuvykla atėjo nepažysta
mas žmogus ir paliko pataisyti 
senus batus. Už keliu dienu jis 
atėjo ju atsiimti ir batui u vyk
ioj nualpo. “Asz mirsztu,” su- 
szuko jis. <zKa asz darysiu su 
tais $6,000, kuriuos asz noriu

1 ■ I .

Asz mirsztu
szuko jis.

no turėjojojo atsikratyti, nes 
pinigu ant jojo užlaikymo, nes 
pinigus iszdavinejo ant naujo 
autPmobiliaus kuri pirko ant 
iszmokesczio ir mokėjo ant jo 
kas menesi.

Kada gimines tosios poreles 
nemato kūdikio, davė apie tai 
žino palicijei kuri aresztavojo 
jorelia po tam prisipažino, kad 
kūdiki paliko prie namo idant 
turėtu daugiau pinigu mokėti 
už automobiliu.

ti kc j i ini szk iems i nsta-

monos, jog

Isz 
priežasties terp žydu 

visokį nesupratimai ir

ji policijom 
matyt, /parna- 

y^atingas 
ir nusijuokęs sutin-

bobudis paaiszkejo.

policijos linkui 
pabūgo ir jau 
pabėgti. Karys atsiėmė dvirati 
ir jai pareiszko, kad už laiko 
sugaiszinima ir keiksmas! pa
nelei teksią stoti teisman, 
saip mat flirtas baigiasi.

Nusikaltimas priesz dora.
Klaipėdos mėsininkas Karstys 
nuteistas 6 menesiams kalėji
mo, kadangi jis 9 metu mergai-

Vi-

draiku-Bulgaru

Nors Leninas ir
UI

prohibicijos

palikti bažnycziai!” Ir jis pa
rode krtiVa pinigu. Pavestu 
Cambria,‘bet kaip gali jis juo 
pasitikėt i,' kad '* pin igiis t ikra i 
atiduos bažnycziai! Cambria 
greitai nubėgo bankan ir isz- 
emo savo $1,185, kuriuos atida
vė nepažystamam ir abu iszejo 
pas kunigą. Beeinant nepažys
tamasis vėl nuapo ant szalygat- 
vio. (Įambria nubėgo skubiai 
atvesti kunigą. Bot kada su- 
gryžo, nepažystamojo 
tanezio” jau neberado, taipjau 

ne ne bora do, taipjau neberado ir

PASKŲTINIOS ŽINUTES.
p A m ' —

vincijoi Cochin, 
pražuvo tvanuosia o 50,000 ne 
biri pastoges 
niszkos.

1 || • 1 • I dii 
roski ir1

v >

Madras, Indi jo. — Pro-
200 žmonių

— bledes milži-

-Nantiglow, Pa.
. J. Kovosz likos už- 

mjiszti Springfield kasiklosia 
o keturi anglekasei sužeisti.

Philadelphia. — Po visa 
Pennsylvania užpjo karszczei

S. Ka-

*

“mirsz-

Mąypiį)inigu, Ii . U j- ■į l'lj

. i. i

.v;

priverto, su jo dalimis taipojau 
daryti. K. prisipažino ir apgai
lėjo savo nesąmonėj padaryta 
darbu. Todėl bus jam bausme 
dovanojama, jei jis per dvejus 
metus gerai elgsis ir 300 litu 
vargdieniu iždinei paaukos.

Nuskendo.
Kaunas. — Auks^toje Pane

munėje Karo mokyklos koman

Žinojo szia 
kada dare žygius su lietuviais 
kovoti vardu “Boparten” ir 
“Popartcn”. Garsaus Konrado 
Valenrodo gadynėje rudeni 
1391 m. ekspedicijos perejo per 
Paparczius, o jo kariuomene, 
ir ežia kryžeiviu dvi dideles jė
gos susivienijo Vilniui užka
riauti. Paskiau, kada Didysis 
Mistras Konradas Jungingen 
drauge su Szvidrigaila inejo 

kraszto gilumon 
priesz Vytautą Did i ji, ir poro- 
jes St rėva, trankėsi isz Kauno 
in Vilnių 1394 m., Rugpiuczio 
menesy ties Pauarcziais invy 
ko smarkus susirėmimas su 
Vytauto kariuomene, knri už
stojusi girriose kelius in Vil
nių — stengėsi visokiais bu
dais plezikus kryžeivius sulai
kyti. Tuomet kryžeiviai paėmė 
nelaisvėn Vytauto svaini Su- 
demunda, jo kelionių vienuo
liu valstybėse dranga. Kadan
gi Sndemnndas daug pasidar
bavo Vytautui pabėgant isz 
kryžeiviu nelaisvos ir susivie
nijant su Jogaila, tad Didysis 
Mistras insake 
karti.

Paparcziu pilis tvirtove pa
naikinta Jogailos .vieszpatavt-

Boparten” ir

Lietuvos

ji už kojų pa-
*
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mo gale. Anos tvirtoves vieto
je, insteigta bažnyczia ir vie
nuolynas

f
t*

; L. Kun. iždininko
• <_* ■ “I. **** 'r T'it * "•F"*'1 ■’l '"'JI*

Stanislovd BcnlArfo 1649 m., 
21 d. Gegužes.”

Paparcziai 14 
nuo Kernavos, isz kur matyt 
kaip ant delno bažnyczia.

kilom, atstu

%
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ir sako, kad su
gelba jiems pavyko padaryti 
ji “gyvu”
kad neputu. O gali būti, kad ir
amžinai jis nepūs. Jau senovės Į mas pagęlbos. eNžiurint pa- 
cgyptenai mokėjo savo kunus stangu.ipzgelbeti, jis nuskendo.

kokiai 30-40 motu, Nesupratimas.

balzamuoti, bet jie negalėdavo 
padaryti veido panasziu in vei
dą. Rusams gi komikams pa
vyko visas veido raukszlos už
fiksuoti. Kūnas guli stiklo gra
be, in kuri jokis oras ncineina 
Jame Leninas iszrodo kai gy
vas tik susmulkojos.

Kar. Barzdai! is Stasys paėjo
isz Mažeikiu apskrities. Sedos 
valscziaus, Paparcziu kaimo.
Vilkai užklupo ant ūkininko.

par.
I (Telsziu apskr.) ūkininkas D.

Telsziai. Pavandenės

pats paprastai nakti ganydavo 
jį-

riai aiszkina, kad svarbiausiu | £ - - - - - ----
dalyku buvo iszstumti isz kū
no vandeni, nes jo yra pas žmo
gų paprastai 75-tas nuoszimtis 
ir jis kuna supūdo. Jiems pa
vyko vietoje vandenio

glicirino, kal
kių ir kitu elementu. F 
mai buvo iszpradžiu daromi su 
kitu kūnais. Viskas kainavo 
$7,500. Dabar bolszevikai prie 
kūno leidžia publika ir pirma 
diena atsilanko 15,000 žmonių

tyti miszini įsz

Profcso-

i nsta-

savo arklius. Žemaitijoj privi
so labai daug vilku. Ūkininkas 
dabodamas arklius, pasileido 
drauge ir karves, avys ir isžsi- 
vedes dar sznninka. 
turėjo szako.

Nakti prie miszko pradėjęs 
loti szuhiukas ir vis labiau, Ju

Apsaugi

Band} - ^įau pUpj įr kaukti, czypti. Ga-
liaus visi gyvuliai subege in 
buri ir apspitę ūkininką, o 
avys tiesiog žmogų apsupo ir 
supaneziojo, ne krustolt jis ne- 

žmogelis

ūkininką

galėjos. Iszsigandes
Rosije negali paspėti muszti be gnlo! Q11Iinl, inžiurejps slcn.

smulkius pinigus. ka isz alksnvno trvs szeszcliai.
? ar roplo

mis eina?... Ir... supratęs žmo-
Leningradas. — Su invedimu Ar pilvu sziiaužia,

smnlkiu sidabriniu pinigu Ro-
sijoi, Soviatu valdže turi daugi gelis, kad tai trys vilkai. Tada

4 • • • V 1 1 J • • I « * . A

e rge l i o i szm u sz i me i 
pinigu, ir dabar užkalbino ma- 
szinas Suv. Valstijosia ant da-
rymo pinigu.

užtektinai jjs puolės in juos szake mosta
guodamas ir szaukdamas ne sa 
vo balsu. Drauge puolė, paskui 
žmogų, ir visi gyvuliai: karves

užkalbino Londone. 40 baubdamos, arkliai prunkszda-
milijonu sidabriniu pusrubliu, nti ir szuo kaukdamas.... Indo- 
kuriu verto yra 25 centai, susi- mu, kad pavojuje gyvuliai 
dedanti isz devynių daliu si-1 glaudžiasi prie

mu,

ponas gaspadoris... 
Na kas do reikalas poną atvi* 
jo!

O,

dabro ir vienos dalies vario.
Caro lavonu atveže in

Franoije?
Paryžius. —

m a
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— Atėjau pasakyti....
— Ar pasakyti apie musu 

duktore Juze!... Pacziute, po
nas gaspadoris atėjo,..

— Girdėjau... Mano gera® 
pono, gausi musu duktore, mu* 

kūdiki, užauginta dorai.
- Nes asz, praszau ponios,

norėjau pasakyti.... *
— Dievo! kokis ponas esi 

nekantrus, kaip ugnis...
Juze 
atejna...

su

■ll'

Musu J • •;e baigė rengtis... Sztai jau J 
m...... r».ri:■■*” "Mano dukrele, myli 

mus ponas gaspadoris atėjo...
ii*, ’ h i

— Girdėjau motinėlė, ir jai- 
gu mylemi t e volei ne turi nio-. 
ko priesz tai, tai asz noringai 
ejsiu....

— Praszau ir noriu pasaky
ti...

■

''Ii.
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' MUI
teip!... Motinėlė, <
i• • « •

— Na jau mylėkitės, mylo 
kites ir gyvenkite laimingai...

— Asz gi, kaipo tėvas, du6
'IR ' * 9du judviem mano palniminima 

ir... į
'••♦j.

...

« • •

— Norint teip staigai, nes 
asz busiu tavo ponas Karolav

— Nes asz norėjau pnsaky 
ti...

E, ka ežia dauį kalbėti 
mergina tavo myli, 
visam!....

— Asz norėjau pasakyti, 
apie pakėlimą raudos

—— Ar szi-i 
ne dalaikysiu!... ,

— Pacziut, numirsiu, ach!
— Ponas gaspadoriau, ar L. 

naiku!
— Naka?!
— Tegul tave perkūnas už, 

ta nesupratimu • t •
>■ m •

* . "H. K. 5

— Teisi ngyste yra cnata. 
kuri niekados porvirsiinyha

tai ir po
f I

•-
daliu si- glaudžiasi prie žmogaus ir 

drauge ginasi. Vilkai pabūgo 
žmogaus ir pabėgo.

Varliu lietus.
Taurage. — BirželioPagal apsaky-

n___________ ___________________________• _ _ M

nUQ kuriu mirė 18 žmonių o tai jam buvo paliepta atvožti 
daug sorgą. Grodusas daejo 
lyg 98 laipsniu.

* Froęland, Pa. — Ugnis 
sunaikino tvartą Emilijos Bros 
kauckienes, kurios vyras likos 
užmlisztas ant geležinkelio o

1 « • • m U

daug serga.

Freeland, Pa. —

ipote ye so rga lovoje su i szl a u ž-
I ■ 14 I. l■ ■. 'J",

ta koja.
1 1 \ ••■!| j.

, _____ 23 d.
generolo Janino isz Sibiro, podidelos kaitros pakilo tam- 

1 sus debesys, kurs praėjo vie
lų Franci,je lavonus nužudytu tomis ledais lydimas.

sus debešys, kurs praėjo vie-

r
1 4 
ži- j'

J M|;.! rF

varo, ’ carienos ir juju vaiku » Po lietaus ties Kencziu kai-
idant juosius paslėptu kuning. mu, Tauragės valscz. apie 2
Mikalojus. Badai lavopus jisai Į kil. kelias kur buvo prilyta bu- 

i varlikiu 
(apie 1 cm.) kurios buvo vie-

atveže 10 Oktoborio menosi- 
1920 mote. Kitus lavonus ženk-

7 ivo pilnas mažycziu
. ” A _ . « « «

lyvuju ypatų, kuriuos bolsze- ho didumo tik ne vienos spal 
'♦ 1 . • -j 1 f 1 t 1 I • *■ >« I» 14 • rm rtri a it/ I n n I a t zJ rt <«*x rt ».-• I *

Ivikai suszaude, palaidojo slap*|
ftai PoliFVA.

VOS. ’4

,v

.• i 
nenusidedu; bukiel<tei8ing^lreti: 
L..„: -:i l:.. ;

—■ ■- • *• •» n»«w«..ii» •menamsbusi pilnas dorybių. * J
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EmiliiR įtrigon isz Lindi, kol- 
• noris ant Skandinriviszko lėi- 

vo, aprelsžkc, buk Amerikoną i 
nemėgsta gerti drūtos arielkos. 

^Sako jisai: “maisziau del de- 
Rzimtą tnkstanezin Amerikonu 
visokiu gerymu, bet 95 procen-

lit

' į'

W Ii J

triš isž jujii vėlino gerti gera 
alų ir vyną ne kaip arielka. Ge
rai butu idant valdže pavėlin
tu daryti geresni ąlu, o žmonis

tl. t f H 1 w»* 1 -41 i • « ttuom luitu rižgnnadjtrti.”
'I /■

ill
i

Janina Nakwas, 18 metn mb- 
tbtėle gyvenanti Chicago papil
dė RrivŽhdinsta už tai, kad jo- 

* . « - .* * „ . t. 2

hi. rIHr 19 •mėtinis Vyrris nenbrejo 
josios pabnezinot.'

NnktvaAai apMve’de Liepos 
menesi, praejta meta. Aria va
karu porėle atsigidė, o jauna
paežiui© meldo savo tyro idant « I*■ • |Į| 4 |L .. 'ii 'i 4ih> «► hi j

Atgaivina mirusias aiigubles.

Mmm mira ■» iiwinwra— ■ — n ■■■■«—i j Į N

DrisRikias savo .paczinlo,- su
gryžtant isz Towns ir Chjcagos 
kur svecziavosr pot tris san- 
vaitos, atląnkėblinu Ttfdįanįl-

sveeziavosi' pot tris san
18

pol i ujo, siigryžom na rhd Dahe- 
11 i su linksniu i * lv’ 

apie musu.kolibrio ir tonnitini
delije iiiksmh inspudžin

gyvenimą žmonių.

musiszkas
vqdja,”j
ne fuilicije, jižejd (int pądsakid
j* _ i ____‘i.J ' jd ' ■ '•

i i szk: i m . ■ k 1 i pszt ori je

Novgorodo.' -

1

jaja pabuežinolu ant Ihba nakt,
* ' i i f i, » m

bėt holabhs vf ras rtpfciverte ant 
kito szoho nepaisydamas ant

"i

,f ■

■t!

!4ll

pnczinlbR praRzymo. Jąiririn rit- 
Rikele, iRŽeihe isz stalczio ye- 
voltėri, jialeitjdnihri sau kulka 
in ktntinia. Norint s moteria 
tnojauš rihvėže iri li^onbufią, 
list po keliu vrilandii mirė, 
melsdama priosz smert sato

** * k jį.«" i V %e « < * i • * * *w t *
i

T’ ~ ~ v'? —   ’ t, ’ / •' M

ptrisrikriltima ir nors priškutini 
kaHri jaja pabucziudtu, ka vy
ras ir iszpilde, bet btlczkis mo-

« ak Ji'-J- »' ik _ * * ‘ ""1 * ••

' ""A "

Klek trii vyru butii prisirengia 
josios norą iszpildyt!

sikelo, iRŽeihe isz stalczio tė-

bet po keliu vrilandii

vvro idant atleistu jai josios

kairiri jaja pabucziūdtu, ka vy-

toriai gyvasties nesughiŽino.—
/Argi f ai ne beširdis vyras?

Gyvenimas szventdfe Urszu- 
les yrą aprasžomas per daugeli 
istoriku, bet vienas isz teisin-
gilinsiu' apraszymu apie laja
dievobaiminga motore padrio-

' 'Iii "I* •' » JT I 'dh biik lTršzule buvo duktė 
Brifknijos karaliaus. Kada ji ji 
ėjo ru 11 tnkstanezin mergai- 
cziu atlikti kelione in szventa
ejo ru 11 tnkstanezin mergai-
i _________ _ ...

vieta, likos užkluptos Kolone,
Vokieti joi, ir visos snbjaurin-
tos ir nužudytos per Vokiszkus 
kareivius.

> ------- -—-t
Londone žmonis pradėjo la

bai tikėt in d vases mirusiu, o
žmrinis mokyti, kurie buvo lai- 

__ ‘ ..J ; ’ I •*,”W "■ J''' a n 'komi už svei'kąproczius, visai 
neteko proto, nes teip druezei 
intikejo in dvases. Apie dvases 
kalba kaip apie geriausius kai
mynus. Neknrie teip geidže pa
matyti dvases, jog net laikrasz- 
ezinosia pajeszko namu ku
ri uosiri dvasios vaidinasi.

Senas generolas Turner, nu
traukė paveiksią dvasios savo 

„ _ ju ♦ i A a • u. n

tuos prisirodirieja tiktai tiems, 
kurie yra/ snaipažinia su slap
tybėms isžszaukimo joju — 
tai yra, per spiritūaH^mri.

Bėi nekuria yra tosios nuo
monės, jog spiritualizmas tai 
daugiau nieko, kaip persimai- 
nymas piktos dvasios in numi
rėli idant arzint gyvuosius.

< v

mirusios nftotinos. Žinoma, dva-
i 'u ’ _ . i

k.

i.jį

Musu žeme jau pasiliko per 
maža del žmogaus, kuris su pa
giri! bn elektriko, pergalėjo vi-
maža del žmogaus, kuris su pri

sa toluma ir pristūmė prie sa-

t

vės areziau tolimus miestus. 
Jau ne ant myliu mieriioje to
luma, bet ant laiko. Dabar žmo
nių smegenis pradeda apsvaTs- 
Hnetį kaip prisiartyt areziau 
priė planiėtn. Priryžine akade
mija mokslo, paskyrė szimta 
tuifatanczin franku tam, ku
riam pasiseks pirmiause sitsi- 
jurszt su gyventojeis artimiau- 
frids planietos nuo musu žemes. 
Amėrikotrisžkaš Smithsonian 
universitetas paskyrė 10 tuks-

■

lt 
;i>r 

ii'ISI 
i 

i n#
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f

taneziu ddlėtiii tam, kuris su- 
sinclz su gyvėntojais plriirietos

- - . . Hi'",o"

■

«n pagialba bedratinio telegra
fo.

Ant tojo iszbandymo dirba
T < J, .. JlT Ibi « -I'

snnkd astrondmfla Goddard

Lumsden isz 
D. C.,

Dr. Dovylas
Washington, D. C., valdžios 
botanikas isžrado būda atgai
vinimo mirusiu augUoliu kaip: 
medžius, žiedus ir daržoves su 
pagialba eterio. Stebėtiną, kad 
eteris žmogų užmlgditia o ari- 
guoles atgaivina.

lalkrasztis “Tšz- 
pranęsza, buk Soviati-*

žadinštos,»Frayoslą^Įftn ihot e*? 
rišzkam o kli^ztarijoS, ” ‘ 
Bc%V()dribjrir>' nrtintojė 
Novgorodo.

Nuo szimto metu rajidąsi tej 
iiaU iririteriAžkiLS klidrižloris, 
kuriame turėjo prieglauda 
dukreles turtingu kupeziu ir 
riiaskoliszkos szlektos. Perse
kiojimas arislokracijos padau
gino zOkoriinkiit skalili, visos 
vietos klioszto’rije buvo užim
tos, bet nb visos min^zkos bu
vo zokonisžko paszriukimo. Re
gula (prisakymai) buvo nepil
domi, o net riokurios minvszkos 
vede linksma gyvenimą.

Terp minysZku radosi .dievo
baiminga sesute AnHstazije, 
kuri iszmėtinejo gfiekus savo

i, miestė’ 
Nižno 

l|: r

kail li

’V

ežiu kurias tenaitinel gyvento
jai praminė

^iiip li
i I
į #

kuris druezei tiki* jog už keliu 
meto iszras budri susinėszlmo 
Riir gyvėhfojais kitu svietu.

Daktaras Vair Dhrtington,
V.

it
kuris raukosi ant salos Stirnai

.. > *... J. * .

ros del mokslissdto tyWhejimd

Ihl
p*

iszrado ftaūja budri gydymo ru- 
matii d. Girriosla ėmbegu

■i I

I ■'

4 ■

ošia Paiembegu
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KAIMELIU.
. Chicago. — Tęisęjas 
RusK paly i rt i n o ilži u tęs 
preridi, duota *-"" 
laiiclzio menesi, i 
garsiuosius “1 
kurie isz ateiviu 
j įeiti vi u) buvo

TeUpjės

prcriAi, (lilbt ♦ / '

(I. K 
ntios-

<lnr pęi’eitą Ba
ir pasmerkę 

‘speszelninkus 
•m ' ,

isžriiclžo apie
h 

vyęrczius “spešzolūs”. Nlibans- 
ia Charles Bischoff, brolis pa- 
bėgusio Raymoudo ^ischoff, 
ir Riti berik’ suokalbinlnkaį 
gauna term i n lis

i

chofl’ gavo

I
(finugiaiifliai

Du Bois, Pa. — Lai. i n czio-
riąįą niekas nevažiuoje nes

bo,' nes daugęlt szaptu
dirbti jau antrai
knrszapo iieairbn
.......  ,,j . sząptai dirba 
tiktai po tris ir koturos dienas.

szimtai žmonių randasi be dar- 
i sustojo 

menesis, o 
jau antras 

sząptai dirba

dirbti jau antras 
f' ' • Il!'
metas. Nekurio

>tihą, vyrą ar žmona tokiu Jung 
.imu Audątybiu piliecziu, kurio 
patys turi biri dvideszimt pir
mu motu ar daugiau.

<w - K £

K. RĖKLAITIS

garsiuosius
♦ ■ • t > * ‘ J L

jie(riviu) biivo
į|>7,000,000, pardavinėdami j)ė-

“ripoiįžotus”. Nribaus-
m > f r \ , ii i , ■?. j, f

Raymondo ^ischoff,bėgusio

gauna terminu s kalėjimo ir 
pinigine pabauda. Patsai Bis- 
clibfr gavo nuo 
kalėjimo ir $2,000 
Earl Greer, jo
ta paezia bausme; Frank Bal
kus, buvesis ju agentas, nuo 1 
iki 5 metu kalėjimo;
agentai: Jonas
Walter Truskovski ir Antanas 
Szapittis, po 1 mota, kalejimp

1 iki 5 metu 
pabaudos; 

szvogcris, irgi

kiti gi 
Ka rbauskis,

ir po $1,000 pabaudos.
* 4

Polonia, Texas. — 
isz paties pavasario, 
num isznykti isz 
klauszinėi

isznykti
J

Szimet 
pradėjo 

visztvno

ine motu ar daugiau.
Valstybėse yra 

kurie ežia 
iszfriomo 

ir dabar ma- 
sulaik vs 

nuo ju deportavimo. Nora jo- 
kuris galėtu

Jungtinėse 
daug 
atvyko,

sveti m žemi u 
del ©galiną 

pirmas pop i e ra s-, 
no kad juos turint,

. I*'.

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininko moterių. 

Prieinamos prekes.

■ 
j 

I

todėl prridejQIno do- 
ti po lizdus porcelinius o visz- 
In iszyrmlavan; bet ir tiejei isz- 
nykliuvo. Tada padėjau visz- 
toms porcelinius ir nuo duriu 
rankena, bot., ir tiojo (lingo. 
Ana diena užtikau lizde didęlo 
gyvate pilna, .priryjusia kiau
sziniu, kuria lĮŽmuszom ir kimi 

/ z.ovi, bet ir vol 
rieti. Szia.dion nn- 

ir net per si- 
užtikau didele

rynkemi,

f i A

ir tiojo dingo.
L

kio instatymo, 
jiems ta patvirtini. Kitaip bu
tu labai lefigva

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponns No. 149
| MteAllte. —« .UiPĮtei.,... ... . ...........—....... ....
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

. , —te,.........

Lietaviezkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentaa

............       —    IHIĮ— ■■ . I.Į , te, te

apsilenkti su 
szios szalies iUstatvmais. Vie
nok, turinį pirmas
1 ' l| r , r f
graiĮto pareis’zkimo kad jis ma
no ežia ant visados, apsigyven
ti,, ir tapti Amerikos piliecziu. 
Reikia atminti, kad pirmos po- 
pieroš geros tiktai septyniems 
metams, kitaip kalbant, kada 
jis nueiną gauti antras popio-

nok, turinį pirmas popieras 
yra skailonta kąipo ženklu imi-

*

I

''''h 1

no ežia ant visados apsigyven
ti, ir tapti Amerikos piliecziu. 
Reį)>ia atminti, kad pirmos po-

I 

’■I I 

i

■ 

w
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gyvate pilna .priryjusii

szinci nustojo žnti 
pradėjo iszny__
ėjau in. visztymi 
gundau kada, 
gyvate kuri man. vos in veidą 
heinkando. Paszaiikiau klebo
ną, kurs su matiku užmiiszc. 
Pasirodo kad vidurijo gyvates 
kuri turėjo dvi pėdas, radosi 
porceline rankena nuo duriu ir

nietams, kitaip kalbant, kada 
jis nuomą gauti antras popie- 
rąs, jo pirmos pareiszkimas ne-
turi, but i senesnis, kaip septy- 
ąi metai, J

c , | j ' i i) ,t( |,

neturi jokios vertes.
f J

Jei soąęsnis, tuomet

MICHAEL V. WOLFE
(VILKAITIS)

" * ,f i". '7 a . ■ ■ i- ii ' 4 Z336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

parduoda visokius NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.’ Svot bu
zomis gali iszsiimti pirmas pa

jam atvykus 
šzion szalin, Jiet. turi priduoti 
savo noro pareiszkima toje vie
toję kur gyvena. Yra. atsitiki
mu, kad pirmos popieros ne
tenka vertes, kuomet natural i- 
zacijos praszautis jas gavo’ to
je vietoje kur buvo laikinai 
apsigyvenęs, o paskui su savo 
szeirhyna iszsikelo gyventi ki
toje vietoje Jungtinėse Valsty
bėse, kur paskui 
ant visuomet. Pirmos popieros 
taip-pat. netenka vertes jei isz- 
imtos netikru vardu.

Nors imigralias

pieras tuojaijš

■ r. i

«
'40

1

■
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Brooklyn, N. Y.
jo lietuvei mirė:

Helen Pači u n as, 12 
gyvėrio 830 Saratoga Aro. Mi
rė Liepos £9 d.

MairOnas Vainikeviczhis, 
dienu, gyveno 552

Antanas Žylis; 48 metu, gy
veno 321.15. 451 h St., Now Yor
ke. Miro Liepos 31. d. Laidotas 
Rugpiuczio 4 d. Kalvarijos ka? 
pinese, su bažnytinėmis

Šokanti©:
PIRMUTINIS LIETUV1SZKASdaiig kiauszinin. — M. K.motu 

i isošuczin kerszindaiha, jeigu ne
paliaus toki gv’vehitrih tai pra- 
nesz vhldžei ir bažnycziai. Mi- 
nyszkos susitarė ir Šumane at
sikratyti nuo nckehcziamoš se
sutes, mitą re jąja rižmiiryt 
kliosztrinniain muro. Arit kak
lo nelaimingos uždėjo lenciūgą 
kuri pridrutino prie muro ir 
kąmbnrėlije užniiirino, paliko 
tik maža skylute pėr kuria pa
davinėjo nelaimingai vandeni 
ir dilpna. Keturisrinėnesius se
suo Anristazije praleido tam
siam karhgarelije, bet ant galo 
palicije dažinojo apie tai ir 
atėjo paliuosuoti nelaiminga, 
bet buvo jau per volai, nes so-

5 
' : Metropoli

tan Avė. Mirė Liepos 20 d.

Philadelphia, Pa. — Jonu
kas Gibri, 16 metu, 4331 North 
16-tos ulyczios,- mirė nuo su 
Žeidimu kokius aplaike su žirk 
lends per savo sosiit ia. Mariuto 
14 motu kuri siuvo szlebnkes

Philadelphia, Pa. — 
w « t* 14 - * ; ■

W. TRASKAUSKA8

CRABOR1US MAHANOY CITY.

f t 4 1 ą ji ■ ii’1' ■Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesęliju, pasivažinėjimo ir Lt 
520 W. Cantre St. Makanoy City Pa.

Kada> “košta.
toji kinrioląite inkanda žmogų,

r?

visas kūnas kibai niėžti Ir su-
1 ■ ,1 • ijj

tinsiH bėt in laika dviė^U dienu
visas skausmas ir \.....

Da k taras Da rt i ngton

matižmo, o kada ji kiiTneJaite

Riitviriinris
dingsta. Daktaras Darlington 
kentėjo nuo ilgo laiko ant rit-

karta inkando ir skaušmas pra
ėjo, daugiau nejuto riimatizmo. 
Taji gydymą paantrino kelis 
kartus su didžiausioms pasek
mėms ir daejo prie to, jog In

tu ju kirmelaięziu 
Išžfikruju iszgydo laja Tijanria 
liga.

Dabar bandys 
daug tujn kirmelaiezin in Ame
rika iszbamlyti joju inkandi- 
ma ant kitu ligoniu kurie serga 
rufnatizmn. — Kad jisai turė
tu kanuodidžiahsė pasisekimą 
savo iszbandyme palengvinti 
skausmą tiėms, kurie tuja liga 
serga.

kandimas

pargabenti

Trumpai nukirpti plaukai 
ant merginti galvą yra visi'szką 
mada po tisą Ameriką. Dauge
lis išz merginu davė sau ap- 
kirpt plaukus t ik del to, kad 
josios drauges turi nukirptus,

į • t * f

neteiriindamos ant puikiu ilgu 
plauku kurinės pariukėvo ant 
altoriaus diėvaiczio mados, bet
ne'visomš pėtink.a trumpi plau
kai. Senesnes iftotores teipgi 
dtioda nukirpti sau plaukui, 
bet iszrodo kaip beždžiones.

pinese, su bažnytinėmis apei
gomis isz kini. Szesztoko baž- 
nvezios. 

• 1

14 motu kuri siuvo 
del savo lelnkes. Broli tikas ar- 
žino sesute, o toji isz piktumo 
ji nudure.

Peggy Kukai ežiu t e

aps i gyveno

Liepos 
i* 

važiavo m
* I 

bet buvo jau per vėlai, 
šuo Anastazijc buvo negyva 
nes iszdauže sau smegenis, dau
žydama galva in mūra, nes ne
teko proto būdama 
įa msiam krim bare liję

uždaryta
■į

3HZ-
Palicije 

a reszia vo jo d v i desz i m t s 
tuoneR*zokoninkes už taji dar

S

bei i.

ATSAKYMAI.

A. D. Grand Rapids, Mieli. •—
Tosios notos grąjinaniosy pa i
ant piano ant roln tai yra jeigu
tomistą nori Žemaiezio muzi-

. ke. Jisai parūpina
su raąkoms grayti.

muzike ir

Miss A. Z. Factoryville, Pa. 
— Savo laike patalpysim nes

į

1

i. M"

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

rgyvenanti arit 1404 Sppice nįv. 
kuri paeina, isz Hazletono, o 
kuri buvo nužitirota žudinste- 
je George McCune, kuri surado 
negyva nuo nevolvorinio sziu- 
vio, likos paleista, 
bes, nes pasirodė,
pats atome sau gyvastį. George 
buvo sumini protostoniszko ku-

Crimbridge, Mass. — 
27 d. sz. m. Jonas Viniskas ii 
Jugis Bražinskas 
.Paalnga Lawrence, Mass, ant 
Cainbridge’iaus lietuviu para
pijos piknikb. South LaWroncc 
lipant isz trarikinio J. Vinicku; 
isztrauke isz kiszoriians krep
šteli./Bet pinigu nebuvo. Patė- 
myta, ar ne su ' kunduktoriii 
žinia tas daroma? O jei ne, tai 
konduktorių no yra prižiūrami 
pasažieriai, nes pora vyru.

Piknikas ihatesi buvo labai 
pasek m i n ga s. Ca m b r i d že ’ i a u s 
rimtasis-jaunimas per diena be 
perstojimo dirbo, kiti-gi tinka
mai laika praleido. Bot matėsi 
kęTetas ir tokiu, kurie 
] 
riritieji tikro.• supratimo 
ves apgaudinėtojai. O da bian- 
riau kad blaiviųjų akyvaizdo- 
je savoliszkai elgosi, tai bai
siai pakenkia... Senąs jau sun
ku iszmbkyt. Tai-gi nors jau
nieji susiprask i me.

kunduktoriii

kęTetas ir tokiu, kurie neverti 
neszioti lietuvio vardo — uotu-

— S3*

ant finosy- 
jog George J

n i go, t a ji vakaru gere su ki
toms mergoms o buvo ten ir 
Kukaicziute,
turėjo smagins laikus. Mergi
na. yra lietuve ir

kuri su Georgo

pribuvo isz
. užsienii-H a z lo to n o, tu red a m 11 

ma New Yorke kaipo szvaisty- 
toja nagu.

> , II ■■ »ll Itete—te l—te — ——I.—1,~ lte-«.« *
v rjn t s * * nJ ■> * s * *

KA REISZKIA PIRMOS 
POPIEROS.

galima

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jus u pinigą 1 Sausio ir 1 i 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Goo. W. BARLOW, Viee-Prex. 
Jos. E. FERGUSON, Kasierius

gali tapti 
dekliarantu jam tuojans atvy
kus, vienok jis turi Imti iszgy- 
venos .hingti'ncsc Valstybėse 
mažiausiai penkis motus priosz 
(apsiaut piliecziu, ir nuo noro 
pąreizkimo iki natūralizacijos 
praszynip turi Imti dvieju mo
tu tarpas. Daug žmonių neten
ka pirmu popiern bekeliauda
mi isz vienos vietos kiton. To
kiuose atsitikimuose
noro parioszkinia vieton to ku
ri pamoto ar sunaikino. Apli
kacija tiirl bliti priduota afi- 
davito formoje - toje vietojo, 
kin* dokumentas buvo origina
liai iszduotas. Joje turi Imti 
visos informacijos apie pames
ta. ar sunaikinta popiern, — 
laika, viela ir aplinkybes apie 
pametimą ar sunaikinimą. Ap
likacija turi būti padaryta ant 
tam tikros formos (form 2225) 
kuria galima gauti isz bile na
tūralizacijos ofiso.

Tie, kurie dar neiszsieme pir 
mu popiern gali tai padaryti 
natūralizacijos 
Busianti
nežino kur yra natūralizacijos 
teismo ofisas ir negali sužinoti 
nei nuo draugu turi pasiteirau
ti pas laisžkaneązi ar viešu mo- 

/ «■- .a- » • >
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Nors pareiszkimas tapti Jung 
įiniu Valstybių piliecziu, yra 
paprastai žinomas 
mos popieros, ir 
turincziii mano kad ju turėji
mas sumažina j u legali stovi 
kaipo svotimta'ucziai. Zinpma 

nepat

kaipo pir- 
da uguma j u

I

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJĄ3. „

r J
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia madą. Pigi preke. Taipgi 
pristato. automobilius ’ 
reikalams.
pristato.

n i B

legali stovireikes pataisyt ir perraszyt.

PAJESZKOJIMAL
Fajeszkąu

mano kūmas, jis gyvena Grand
\ * y ■ . ' ’ f * ’ •'

Mt. CanpeJ, Pa. Asz buvau ilga 
laika ant burdo pas ji. Turiu 
svarbu reikalą, tegul alsiszau- 
kia ant adreso. (t.66

Po vylu s Vaąz kol ūkas
Box 785

Vilimą Kupri,

If.

teismo ofise, 
dekliarantai kurie

popieros ju turineziam,
i pilietybes, 

daiigmria padarą nors pa
virtina Amei’ikos 

1 ; li - t .< ‘ liihl

nes
reiszkima, bet paskui jiems nc-

’h f ■ FIvisokiems
T ' 4 > ’k

Parduodu visokius paminklui, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
I ' ‘
mis pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

Langdon, Alta, Kanada. — 
“ . 20 Julajaus atsibuvo
kriksztris sūnelio ponstvos W. _— ▲ ' 1 JI A. fc f te.
Diena1 20 J u lajaus ra duodama pilietybe nekuriu

i
iiii-t
hK
‘■d

kreipkitės pas mane, nes aaz galia ju
mis pigiau gerlaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Makanny City

priežascąiu delei. Pirmiau, bu-Rapids, Micb, pirrpiau gyveno 

laiua ant bardo pas ji.

kyklu mokytoju, kurio jam nu
rodys. »

—Foreign Language Infor. Service 
’"y' -į, l m ,* • į ii'"

Vaikas žiūrėdamas per lan
gą nemato ant dangails Žvaigž
džiui!, todėl priėjės prie moti
nos klausia:

— Mama, kodėl szi vakara 
Žvaigždžiu,

• -1!

Barron ’u isz jeziąnais. Podžei 
buvo dvi 

p. Antanina Manza,
, Jonas Yiopįį- 

. Kūdikis
, ■■ « J ■

plot likos pakviesta daug sve- 
ežiji, kurie linkėjo mažulėliu! 
sveikatos, laimes ir k!ad paau
gės butu geru skaitytoju “Sau
les” kaipo ir jojo tėvai. — Re
daktorių toipgi siunezia kanuo- 
geriausius velirilrinis tėvams, 
kad turėtu džiaugsmą isz sū
nelio Kdvardelio kada jis 11Ž- 
augs aut vyro.

.. 'I . ,

Frackville, Pa. —- Czionaiti- 
nes moterėlės užsispyrė nemo
kėti taksu, 
Wagner turi nemažai

vo daug valstybių kurios leis
davo tokiems balsuoti, bet nuo 
karo, ju skaitlius

arba kriksztų tęvai
poros:
Antanina Barron. -
ter ir Jonas Domea.
aplaike vardu. Edwnrdas. Ant

linkėjo mažrilelim
iii * .1 • " « t *■ ■ f' “ ’

SaulesRodakforis “Saules” F. 
W. Bocžkausas szia sanvaitia 
sugryžo isz savo trumpos va
kari jos, nes tik galėjo atsito-

4 < susimažino 
Arizona, 

ir Texas.

lyt nuo darbo viena sanvaitia 
bet per laja sauvaĮtia mate 
daug ir atbuvo ilga kelione, 
nes imant trumpa vakacije, 

gerai apsvarstyt kokiu 
isz trumpo

nt buvo ilga kelione,
♦ • »* • i ’ * _ ~ /

reikė 
budu pasinaudot 
r ( ’ . - ■ 
automobiliu, galima ,<huig pa
matyt įr atbpti ilga kelione.

JlųVriu Toledo, Detroite, In 
dianapoliiije, Kanadoje,

II .. * ■ Jt % 1 w

laiko o priek tam su pagialba
F 1 i ik. ir x ■' "' 1

matyt \r atbąti ilga kelione.
l h 

dianapolinjo, t Kanadoje, arti 
Kentuckį,.Pittaburge ir mažes- 
niuosia miesteliūosia. Ne bgvo 
tosios vietos idant nesiitikįaii 

j tantĮĮoczius. Darbai tosia 
vietosią sumažėjo, nes fabrikai

tantloczius. Darbai tosia
• j V p £

vps krutu, turėdami užtektinai 
visokio tavoro ant rąrikos, nes

■*■''1 I * J'1 • • 1 Vii ‘ii J *

savo

neturi ant jojo užkalbinimo,
byt jau pradeda darbą i pasige
rint ir žmonis truputi liriks-žmonis truputi links-

Turiu prirnyt,; jog vostiiriuo- 
šią miestuosią žmonis greieziau 
daejna prie žemiško turto, gy- 
vėnirnaš linksmas* ir pfiėtelin- 
gas ir no nubbdriri, kožnas ko- 
nin turi automobiliu ir py šalti
na szimtus rnjrliu iri parkus’,

teip tap* esifo-

ririt ir 
mesiu.

šią miestuosią žmonis greieziau

vėnimas linksmas* ir pfiėteiin- 
grts ir no nubbcWfT, kožnas ko- 
nia1 luri riutoįriomliri ir py šoki
ną szimtus rn^liu iri patfris, 
ežėėus ir kitas prisiliriksriiihi- 
mo vietas, no teip Ičalp' esifo- 
ririts pfiė Ihteykiu' žrilbriįs riti-
. I i i - anT l« i Jkai ■ i.' ii i I .t F L. JI A* ”

' Ihhyki# žOifos rib- 
Hnridi'ri, pąilįiri* iVbb jbkloM gy-

./•f

Now Britain, Conn.

Pajcszka.11 Kazio Simanavi- 
cziaus 'kurią, gyveno Chicago, 
Įll. apie devyni metai atgal ir 
nuo to. laiko jokios žinios nuo 
jo riėturju. Paeina isž Suvalkų 
RėJ,, Marijampolės apskr., 
Veiveriu Vals., Garliavos Para. 
Jisai 45 metu amžiaus.

nuo to. laiko jokios žinios nuo

apskr

Jeigu 
kas apie ji žino, malonėkit pra-
noszt už ka busiu dėkingas, 

Mėt ięjiis Simanaviežius
1332 E. 68th Št.., Cleveland, O.

Mbt ięjtis Sirnanaviežius

PajeszkaM, mano 
George iMartin J. A., 
gyveno Lavalette, N. Y. ir .Šeri 
Side Park, N. J. Turiu greįta
J

siszaukt, arba jeigu kas žino 
kur jis būna,,meldžiu man pra- 
nesžt už ka busui labai dokiii- 
gas,

giminaiti 
p i nujau

ir. svarĮm reikalą, meldžiu at-

kur jis būna, meldžiu man pra- 
k .T » jl * r i. ir . - *_ - .... ’ J .

Just i n Wai sins,
312(1 Lowe Ave., Chicago, III. 

n, ■ ąn. . . I’1^ ■■
GYVENIMAS SZVENCZIAUSIOS

lURIJOS PANOS, ’ ‘ . į '
Visas pilnas aprasz;

9& pushpUI.

CYVENIAJĄS SZVENCZIAUSIOS

*

sveikatos, laimes ir kad panų

daktoriš toipgi siunezia kanuo
' \ _ JI I « ‘ ~ t. S . "1 «' ■ > * ■ Ji1* I if'IF

kad turėtu džiauįįsmą isz su
* . ILk ’' Hk W F v '-'O M . * A a • ' " d

f

per ka taksoris 
ergelio, 

su moteroJoms, .Motoro Koso- 
kione, not panaudojo puodus
aui galvog ląksorįaus7 kada

P W....... ' ’

1,1

M' j f

b .1

iki Jccturiit butene, 
Indirina, Missouri
Priosz krir Valstybes Departa- 
iriontas, Waslnrigtone, taippat 
isžduridavo koki nors tai Jor 
kmrienta vieton pasport’o, dek- 
larantains, bot ir tas daiigian

roxas.

iszduodavo koki nors tai clo-
>»■' ifc » ’j 1 ■» i l! i* . . -i r'
larantams, bet ir 
iiėbėdaroma.

Senesni Imigrantai ta visa at 
simėną, ir tvirtina naujai at- 
vykrisiėms, kad jie turi neku- 
rias teises ir privilegijas kaipo 
doklarantrii, bet jos jam nebe
egzistuoja, ir isz

nėra ant dangaus 
ar Dievas novaikszczioja ?
—...... . * —...... ...... ............ —........  ■ ■ ■■ ■ - "-1 —..-" 1A*
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Daktaras Juozas J, Ąpitra 
LIETUVIS.

j BitubIb daktarai kartUMMfa ' 
x Gydo Tlaoklaa ligas.

Priima ligoniui iki 10 valgaria ryts. 
12 iki 2 popiet < iki 9 vakara.
210 N. Main St Shenandoah 

ra M 1 iM M 0'0

ATSIUSI TIK $1.50
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugylxi 
paveiks|u ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vajst|- 
nyczia, czion galimo gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant,svieto 
randasi, gražiai sudėtos .iri deputes šū 
lictuvišzkais nurodymais kdkios yra 
žoles nuo-kokios ligos ir'kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turijne sutaiso 
tani tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgastięs, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprandp 
skaudėjimo, ausyse ir galvojo ūžimo, 
puobeniioje suklajojimo ir visokią^
i

/ K Ii iĮ "i!nu skaudėjimo, kosulio,

* I

... i

12 Iki 3 popiet • iki > vakoK !
a : H li. T. 1 n iii 1
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IN LIETUVA
Trumpiausiu laiku, ’kas Sereda, 
‘ i

egzistuoja, ir isz tospriežas- 
ties kilu daug nesusi pratimu. 
Faktorius, kuris labai daug 
prisidedu prio tą nesusiprati
mu tai Senosios kvotos parjipi- 
nimas, kad, jei tiktąi dalis at- 
Vykstanczin imigrantu inloi- 
džiama, nekurtoms ju klesoms 
turi būti duodama .pirmenybe. 
Trii’po j n buvo žnioiios, tėvai, 
broliai, seserys vaikai neturiu-

.*1 \

Trejais Ekspreso Laivais
BERENGARlA

if te ’ . -1 & 

r!’

AQU1TANIA 
MAURETANIA *

' E y * ■» k “ b ji • * ■<

Per Cherbourga ar Southampton.*!.
« " į '* * '

TII

•b

Bosniam laikui kai metams,

randasi, gražiai sudėtos iri dėžutes šū

Lietuviai kūrie važiuoja in t 
Liętuva pasisvecziuoti neil-

j 
gales grižti in Amerika ne- » 
atsižvelgiant in kvota.

;’ti 

^3®

atėjo rinkti taksas, užJ<a turė
jo užmokėti 1 $9.8h ksztu ir 
bausme. t v <

. n, .n > '■ • */: , •’
Grand Rapids, Mich. — Kat- 

re y o rp u Įi en o, 1232 Scribpęrs 
likos arosztavota 

pž darymu pąupsząipįs jr pa
statyta, po $1000 kaucijoą, lyg 
teismui. Vprpulionę pHšiįią^- 
nri, buk jau kelis kąrtus įikoš 
nubaustu už tą pati p^risikalti*- 
ma.L Tąįį niotorolo^kaip raszo

* - U

* . ■ V

Vorpulie
>.N/w.: 

pž darymu piuąsząinos
Avė. N

toišmui. Vprpulionp
i 4" 11 i* • t i • *| 41 '■1‘ i 1

Tarpi) j n buvo žmonos, tėvai 4

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines

I

Musu ofisas Lietuvoje 
!

tteezios klosos keleiviai turi sau

W

' i"

e tnervu suirutes, nuo runiatizmq^strc- » 
nu 'skaudėjimo, kosulio, kokliušo,..t . J 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nodirbimo ir ju užkietėjimo, _ 
nuo szlnpinimosi lovoje |r t.l. Tęipgi 
goriausiu sutaisimu turime del ląąte- 
ru nuo visokiu motoriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir Lt. 
Geriausios palanges trojonkosoOc. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas, 75o, 
Atsiusk 10<j. o gausi visokiu, žolią ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkines?. f

.. , m. žukAitm^ u,,., tfcY Ihi«Uori’Av^,t',1rio!:he4tlr. N.V. *'

ti asžtuoniolikos metu, ir bu-
* 1 11 Vy / / 4 , ’“i . r • , v

miu kupė legaliai .pildavę apĮL 

biu pilioęįiaįft.jNąujas* įinigra- 
cjjoR, in^tatyriias nieko nesako 
apie dekliarantąs. Duoda pir- 

kos 
pilięęziu gimįnemą, kurios hi-

fe B< V %. • MIMU W VV MUB VI įjHIIHIVO

tyz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagolbą ir rodą. Visi 
t . . „_/______

atskirus kamblius, neprilygsta-

šianczįoš. žnįąrips tii ąvetifnžo- 
iniu kufio Jėgą)iąi ,pridave ąpl i- 
kaciją tapti Jbngtiniu Valsty
bių pilioęiiaįš.iNąujas‘r įinigra- 
cijoą inštatynias nieko nesako
*.»' <> s " \ . i*

nieąybo Jiktai toms Aiiioril
a *' Jk* ' * « a a * 'a

maą szvaruiąąą ir maistas. Apie 
dauginas ipįkąmacijos klauskite 
pas vietiniui agentus arba nuo:

' ii Ik. ‘ < I I 1 i J'1' 1 1 j I j

duugiuas ipįkąmacijos klauskite

J *
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leidžiamos kaipo kvotoniai imi 
gantai ir neženotioms vai-
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t
gas yra labai,pannsziitl''in .Jo

GerasislGanytojas
Asz esmių goraąis gany- 

1 manąsias ir 
įminė manosios plikinsią.” —

< b

tojas ir pažinstu

Szv. Jonas.
Italijoje 1985 m. vasara bu

vo labai szilta, nepaprastą. 
Žmoneą isz sopo neatminė pą- 
nasziu karsžezhi. Dienos buvo 
taip kaitrios, jog kiekvienas. • i '%< t ’ *<*

> ap-
rvtmo-

labai szilta, nepaprastą.

naszin karsfcczhi. Dienos buvo
i i • .ii 4., "Ii *. i *i

stengėsi, kiek galėdamas, 
rubežiuoti savo darba 
ožiais.

Taipgi ir vyskupo rumuo.se, 
Mantny’e, visi atsikėlė labąi 
anksti, nes, kuoniet katedros 
laikrodis iszmuszo penkta ryto 
valanda, tai Jo ^Malonybe vys
kupas Sarto inejo in savo už
siėmimu kambarį. Kad ir buvo 
ankstyvas laikas, taeziau tas 
Bažnyczios kunigąiksztis buvo

ini 4 ** 1 * 1

jau atlaikęs Szy. Miszias ir da- 
• bar turėjo keletą valandų, kad 

atsiduoti studijai ir užbaigti 
raszta. >s

Dievotai pažvelgęs in Kry
žių, kurs kabojo virsz jo biu
ro, vyskupas atsisėdo in savo 
kode ir netrukus insigilino in 
didžias knygas, rodos, visai 
užmirsztlamas szi pasauli. To
kiame tylėjimo, praslinkus kę- 
lioms valandoms, durys tyliai 
prasivėrė ir vidutį inejo vys
kupo sesuo. Iszrode, kad jis vi- 
sai.nctemijo, o gal visai ir ne
matė jos. Sesuo pirmiausia pra 
dėjo lyg tvarkyti ka tokio, kad 
aikręipus dome in. jęs ošima. 
J / ‘
Kuoja, tuomet ji pradėjo pama
žu tuksėti ir, kuomet ir tas ne
pagelbėjo, tai ji pagalios pra
dėjo kosėti. Tik. daba r vysku
pas patemijo priežasti ir malo
niai in ja atsikreipė.

— Ka gi, Rože, pasakysi? —
• ii.

■i'
IV1

I

i

dar szi vakarą, klausys iszpą-
i( * ( > .r ' ‘ . M

žinties, o rytoj pasakys pamok-

szinlingiausia. 
mcldžiantysis. 

Bus tai didis nudžiugimas, kuo 
mot pranesziu parapijonams.

sla. dąlifo tikrai tiketią., 
— Acziu!

aeziu! — tarė

— Dabar-gi likitės su bievu, 
mano prietoliau! — kalba vys
kupas. — Ir Rtongkitos visi pri, 
i • • • - __ < - <■ ■ z ‘ -
nerastu luszczios bažnyczios.

vyškupaą

būti in pamaldas, kad kunigas

NiioszirdŽiai dėkodamas pi
lietis prasiszalino, vyskupaą 
gi linksmutis gryžo prie sava 
knygų.

Žaibo greitumu iszsipiąlino 
Goiio pilyje žinia, kad kuni
gas, vyskupo pažadėtas, jąii • i • t i • * yi*l / 
nuodėmklausy klojo, 
jauni skubinosi
atlikti savo priedermes. Kuni
gas klauso ju i
vėlyvai nakeziai, o anksti ryta 
tas pats
nuodemklaušykloje.
gi buvo, kad niekas nemato to 
kunig^ veido; tik tada jis 
apleido nuodemklnusykln. kuo
met visi žmones iszejo isz baž
nyczios, o jeigu koks dar pri
buvo, tai kunigas jau lauke jo, 
kad iszpažinlu savo nuode- 

Kuomet • susirinkdavo 
žmones priimtu Szv. Komuni
ja, tai pribūdavo 
gąntysis klebonas,

Komunija tikintie-

Goifo pilyje žinia,

pribuvo ir klauso iszpažintios 
Seni ir, 

in bažriyįžią

iszpažintios iki

kunigas vėl sėdėjo
1 . „ a* I

Tildomu

savo
mes.

senas, ser- 
kad iszda-

Ir, kada pamate, kad tas negi- lint i Szv. 
šiom s. 

Taip 
rytmeczio valandos ir prisiar
tino Sumos laikas. Beveik visa 
pilis ir isz kitur pribuvusieji 
dievoti ir maldingi žmonos su
sirinko, kad iszklausyti Szv. 
Misziu ir iszgirsti pamokslo. 
Su intempimu visu akys buvo 
atkreiptos in zakristijos duris, 

> ir sveti- 
nugsztas, praži-

užklausė ramiai.
— Rytoj, Juozeli, sokmadie- 

nįs; taigi, daug žmonių norėtu 
prisiartinti prieprisiartinti prie Szv. Sakra
mentu, — pasigirdo netikėtas 
atsakymas.

Nustebės vyskupas pažvelgė 
in seseri.

— Ka gi tavo pasakymas 
reiszkia? — užklauso.

— Pribuvo koks tai žmogus 
pasikalbėti, 

kad at-'
isz Goito ir nori
— atsako patenkinta, 
sieke ta ko norėjo.

— Tai paliepkie jam ateiti 
in vidų; juk gi žinai, kad asz 
priimu kiekviena, — tarė vys
kupas pasikeldamas.

Rožę atsitolino ir tucz-tuo- 
jau pasirodė koks tai pilietis; 
susiturėjo ties durimis ir raivo 
rankomis dideli, apskrita skry- 
.blin.

— Ko pageidauji, mano prie 
toliau? — užklausė meiliai 

'• 9 

vyskupas,
užklauso

— Kunigai kszt i 
musu pilyję

vyskapo9

j... blogai yra,— 
pradėjo pertraukianeziai kal
bėti pilietis,.matyti isz baimes, 
nes visas drebėjo.

— Kas^ gi tpkio? Meldžiu 
maipm uzšitikėti ir atvirai pa
sakyti. .Jeigu galėsiu, tai noriai 
pagelbėsiu. . , t

—Taip, kimigąiksžtis vys- 

pilietis pasidrąsinęs.

' ■ ll p * •P"

pagelbėsiu, R •
kūpąs gąli.pagclbęti, 
piliai* 
meld

Meldžiu

— kalbą
- Tad-gi 

žiu: nies nuo ilgesnio lai-
ko neturime dvasinęs paramos.
Musu klebonas jau senas Ir ser
ga įkartais atlaiko Szv. Mi- 
szias, o .kartais sergantis visai
ga;.kartais atlaiko

• H! w

1 ii'
negali. Pamokslo nogirdejomę

norime prislrirtinti
jau nuo kelju ipąnęsiu,' ir, jeigu 
norime prisIArtinti prie Szv. 
Sakrafnentu, tai turime eiti ke
ikta myliu in. kita parapija. 
Del |o taęyisa inusn parapija 
kęiic^ij^.Ar-gi negalimą butu, 
kad niiišu klebonas gaątu in 
pagalba koki jauna kufiiga ?

— Tikrai gausite jauna kii- 
nigUj.bąt tada, kuomet iszvcn-

prie Szv.

Del |o taęvisa musu parapija 
kcnc^ią, Ar-gi negalima butu, 
kad niiišu klebonas gaątu in

prabėgo pirmutines

iszklausyti Szv.
• L

i pamokslo.

pagalios gi atsidarė 
mas kunigas, ;
lusiais plaukais ir szyicąioniis 
akimis priesz juos pasirodo. 
Lengvu judesiu jis inlipo sa-
kyklon, reikszmingai peržvel- 
ge visus ir jSasigirdo iszdidus 
jo balsas, aiszkinantis KvangCr 
H jos žędžius.

— Aąz ęąmi gerasis, ganyto- 
jąs! — suskambėjo klausan- 
cziuju kulšyse.

i "y 'T’T   Wt'GF'’r? —n

rąiązkĮanęziu. didele

lia j’eikszmejr maloną ią^pądi 
žmęnems, 

ta i gąlirąą bu vo pątomy ti isz 
nepaprasto ju domėąio; ięslos 
tylos ir dievotąmo, Žymo-

■ * ■ ' ■ » I w w • M * '»*

suskambėjo klausau-

Visi domiauAlnuse^i kunigo 
žodžių, \
rszganytojftus,. meile, Kflin (gi; 
r./ ”
suteikę tie žodžiai

i p u - j y w /y ■' į' n*. \ <
nepaprasto ju domesio; tąsios 
tylos ir dievotumo, Kuyą zynic- 
josi ju yciduosę.pęt iki paežiai 
pamokslo nžbaigąjj.

Užsibaigus dięvmalęĮystei,
pamokslo užbaigą.i,.

ITzsibaigus diipvmakly^tei, 
susiripk? parink tieji pi|ięęziai 
vietos vįr^zininkui piimiinin- 
kaujant/ priesz klebonija, kad 
Visu piliecziu vardan padėko
ti svetimajam kunigui.

Tąs pilietis, kurs buvo pas 
vyskupą Sarto su meldimu, 
kad duotu kunigą, taipogi bu-

vietos viršzininąių piąpunhh 
kau jautė priesz klebonija, kad 
Visu piliecziu vardan padeko-

vyskupą Sarto
t y

vo ju larpe; jis yj^uomet szne- 
> naiviai tylus 

ir užswlepes savyje. t *

dąręi tok£ tylus? e" ' ■»* I’ ♦ " J *. */ • 1
.1 _ . .

* II •

Hkus, nungi buvo naiviai tylus 
ir užsiąlępes savyje.

— Anzelmai, del ko gi pąsl- 
dąręi toks tylus? —- užklauso 
jo kaimynas,’ lengvai suduoda
mas in petį,

‘ i j. r Fid ■ —

Užklaustasis
gąlva ir susznabždęjo:

tat žiųoįziaą..
-— Ka-gi tokio

— insimaisze ir 
In kalba.

Anzelmas
prie klausančiojo 
tylomis tarė:

tik nulenkė

tinsiu naujus kunigus; pirm to
visai, negalima. ,Bet gi tuo tar- 

^ųžain?i(ijtijc8. vyskupas 
lęlę žigr^įp prie^ save... 

-- Į sękip»<iieiiiui

uŽMi^intijcs,. vyskupas
• •• 

tiKį Kartii .szltaift sckqjfldieniui

Pur: 
valas

diięjH
kuni ,T«? Kunigy.pyibiis

I

Malonybe kunigą i ksžti vysku - 
pa.

Ar tai tikra tiesa ?
Taip, isztikruju.
— Ir tu tai manai ?
— Taip, asz tai manau.
— Tai didesne garbe dęl mil- 

su. Turime sužinoti... Eisimą 
gi, — atsiliepę virszininkas in 
kitus. — Dabar eisime pas ta 
kunign, kad jam padėkojus.

Klebonas vixlujo pasitiko 
juos senas klebohas, taeziau

Kišimo

juos senas klebohas, taėziau 
svetimo kunigo, sveczio, nebu
vo su juomi.

— Mes norimo padėkoti at
silankiusiam• • 1 

jis yra ? 
ninkas, 
kleboną.

Senas klebonas meiliai nusi
juokė.

— Volai pribuvote, — kal
ba jis in juos. Tas kunigas jau 
iszvažiavo.

— Iszvažiavo? — pasigirdo 
klausimas. — Ar-gi tai gali
ma? Juk mes stovėjome priesz 
klebonijos duris.

— Tas kunigas tai užmato ii{ 
norėjo prasilenkti su jusli de- 
kone. Tszejo isz klebonijos szą- 
linemis durimis... Sztai, žiūrė
kite ten,^matote, kaip inseda in 
karieta.

Prie tu žodžiu klebonas pa
rode in gatve, kurios tūlame 
atstume judėjo karieta ir ne
trukus pranyko užsisukime.

Nustebės virszininkas atsi
kreipė in sena kleboną, ir mel
do:

— Bent

kuomet

kunigui; kur gi 
užklausė virszi- 

stojo priesz

norėjo prasilenkti

vinrzi-

— pasigirdo

tūlame

- Jeigu tilt žinoeziau; jeigu

/

f’

nori žinoti ? 
virszininkas

f

pa veiksią, * kybanti sienoje ir 
tąojąu. pjižinp ir Dęr^itikrijioį 
kad tai. tikrai vySKupas Sarto^ 
o ne kas kitas buVo i(tuo kuni- 
gtf, kurs pasako pąmoksla ir 
atlaike dievinaldyste ju para
pijoje... Ir paliko jie jam priT 
žnda visados likti dėkingais.

'I

tuojau pąžino ir uęr^iti^i^ho^

gtf, kurs pasako pąinoksla ir 

pi joje... Ir paliko jie jam pri?
. ' j. . * I « A 4 ' . a « a a

Hc >!< #
4. ■' . ♦ , 1 ‘ '

Vyskupas Sarto 1894 m, ap
leido Mantny’a, kad bdrįjjko-i 
lūs in Venecija, kaipo kardino- 
las patriiirka. Jeigu visojo vys 
kopijoje jo didžiai ghilostasi, 
tai Goito pilyje dvigubai at
jautė ta netekimą.

Rpjįpiuczįo 4 diena, J903 m. 
pasklydo žinia, kad kardijiojasį 
Juozas Sarto likosi isžrinkįas, 

Nęąpsakąmas nu-

kad pęrąjkei

las patriiirka. .Jeigu visoje vys

tai doito pilyje
f f ‘ , ; ’ / f

Rugpiuczio 4 diena, ,1903

I*-mu

’»J• up
'■ DEL MUSU VAIKU.

Vienas labai turtingas žmo
gus gyveno puikiuose rūmuo
se, kuriu sienos net. blizgėjo 
nuo aukso. Dėvėjo jis brangius 
rubus, gardžiai valgė ir skaniai 

kasdiena Jias ji buvo.

Lv •

Juozas Sarto likosi isžrihkįas, 
popiežium. Nęąpsakąmas nii- 
džiugiibaą apęme visa Goito 
apylinke ir jie nusprendė są-

* . 'k— I •> .Ii • i , ' I'

džiugiibas apęme

teikti dovana Sžvcntąjam Tė
vui, kąijię dėkingumo ženklą^ 
Ilgai tarėsi, kąkiii butu dovą- 
ną geriausiai paskirti;

, nes. sąri a s

Szventajaiiį Tc-

llgai taręsi, kokia butu (lovą
* \ a l • « ? Y ' v . t .j • i . 1 ’

1

lios gi visį sulygo,

t '• į ft v'pap^-
i 

virszininkas, kurs dar virszi- 
ninkavoj sumaiję priikia minti
ir tuė.z-tuojau nutarė invyktlin-

Pusmecziui prasliąkus, šust- 
. . j. a m. ' ■ Ll. "4. a L i a 41 »* t

1

tojai prięsz bažriyczia, kur bū- 
. ? . ' . 'U i . t - « į M H,* 1

ti ta sumapyma.
Pusmecziui prasliąkus, susi

rinko visi Goito pilies gyven-

vo iszstatytą dovana del popie
žiaus, pirm negu ja pasiuntė in 
Roma. Buvo tai paminklas, nu
lietas ,isz sidabro, 1 
Geraji Ganytoja, o to parriink-

žiaus, pirm negu ja pasiuntė in

lietas isz sidabro, persiantis

iszkalti szio

|l

Po svietą kolos dienas pasi- 
balądojuR, 

Vėlą sugryžau pas jus, 
Naujeneliu daug surinkau, 
Dideli krepszi atgabenau;

Tai ir pradėsiu: 
Klcvelando vaikinai rugoje, 
Kad mergicos apie juos nod- 

boje
O d a ir isz juokia. 
Pakula, no kokia. 

Vienas nesonei isz krajaus

j

pribuvb, 
O josios jaunikis net Chicago

buvo,
Tai pas ji nurąsze, 

Ir j i kiet o prasze, 
Kad prisiimsiu del jos,

li jiji t uojaus pas ji važiuos. • 
Mislinate, jog iszvažiayo?

pasakykie mums 
kaip tas kunigas vadinasi ?

— Kunigas Juozas.
—Y) kaip jo pavarde ?
— Negaliu pasakyti.
— Ar-gi klebonas 

priesz mus užslepi i ?
— Visai ne!
— Bet gi, pasakykie, malo

niai meldžiame.
— Visai negaliu, mano prie- 

toliai. Gerinus eikite in namus 
ir nebėk la uskite manes, 
galėjau, tai pasakiau: jis vadi
nasi kunigas Juozas.

— Klebono?!
— Eikite sau, eikite! — mel

de klebonas, pradedamas lyg 
rūstauti ir beveik stumo prie 
duru. — Jusu meldimui nega
liu užgaAapadaryti ir daugiau 
nieko negaliu pasakyti.

Nepatenkinti ir murmanti, 
jie iszejo. Jie labai norėjo žino
ti, ar Anzelmas isztikruju ge
rai mate ir mane. Ir su mintijo 
ant rytojaus pasiusti ingalioti-, 

kad persi- 
ar isztikruju vysku- 

Sarift juos aplanke.

norėtu

nius in Mantny’a, 
tikrinti: 
pas
nok, kada jie,pribuvo in vys-

Vie-

kupo gyvenimą,! tai vyskupas 
s svar

biais reikalais, jog visai netu-,
buvo taip užimtąs kitais svar

iojo laiko juos prjmti ir inga- 
liotiniai iszreiszke padek one 
jam vien tik per v.vskupo pa- 
gelbininka. Jie mate vyskupo

prilenkė galvą 
» ausie* irM

lo apąęzioje buvo
žodžiąi:
GERAJAM GANVTpjŲI - 

PL7UI DESZIMTAJAM.
— Dėkingi Ooito piliecziai.

i' / < y-

EMIGRACIJOS. REIKA-
I ‘ ,1 ‘

!k

LAI PAGERĖJO.
Liet aviai Krėipkites prie

Savųjų. >

Gerbiamieji, kurie manAt keliauti 5 
tn, lyietuva. szia vasara, tai neprą- c 
leiskite teip puikios progos bet f 
tuoj naudokitės ja. , J

Amerikos Valdžia užgyre nauja / 
instatyma kuriuomi rementis kiek y 
vienam svetjiąs^aliui gyveąan- 5 
cziant Amerikoje yra leidžiama < 
aplankyti savo szali, gimiąes ir > 
Įniko mqtu sugryžti in Amerika r

i C

Amerika® Valdžia z 
isz.duoda tam tikrus liudijimus, c

vienam svolhąs^alini gyveąan- 
bziąąi Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimią.es ir 
Inike mqtu suftryžti in Amerika 
b<« kliuezią. Iszvažiuojęntiems in 
savo tėvyne Amerikn® Valdžia 
isz.duoda tam tikrus liudijimus, 
kad jis ar ji gal.e^ gryž(i a^gal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in sz.ia szali, . || <r I* •Pasiuncziu pinigus in
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
tųs, padaropi Afidavitus įr atsa- 
.kaneziai priruosziam kelionėn; 

{Keliauninkus pasitipkam stotyje 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes, užlaik.om save yieBzbup.

Reikąląuk Laivagorczių kaino*, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 
važiuoti.

■h

George J
498.WASHINGTON, ST.

^cd<^honerCANAJ^7Jią
1 m T*4 . U V .

visas

. Bartaszius

NEW YORK, N. Y
I'

Ne, kaip tik tikieta gavo, 
Sudrasko tuojaus, 

Ir nenorėjo jojo danginus. 
Ten st okas geru merginu,

tr man gaila labai vaikinu,
• Jog in bile kuodą insikle-

P°.je,
O ta kaip kvaili už nosies 

vedžiojo.
O j tie jei vyrai, 

Tai dievaž kvailei.
>;< $

Klevclandas,
Tai didelis miestas,

t

H 
fartuįr^ didžiausias v pokylis, 
nes irjniizLko.grieže ir šveeziu 
(laiig budaviL Ant stalu stovėjo 
aukso ir sidabro torieliąi ir

1
' ” l» j Ii tll p J*ll ,4

if t taniu valgią;
isz ątiksp tąijrių.svee.ziai gero 
skanius gėry mus.

Į Karta, per toki pokyli, buvo 
szęimininko senas pažyątąinąs

1 ’ 1’ i; dkiąiiąl 
niąlydamas. tokius szeimi-

ninko turtus, ir tarė jam:
— Asz niekuomėt flar ne- 

niączia n tok i n t urt u, Ičą i p t a vo; 
asz nei nesvajojau, kad galima 
taip, brangiai ąvo.cziąs vaiszin- 
ti!... Bicziuli
rodos, kad laimingesnio žmo
gaus pasaulyTicgaliTna rasti!... 
T u visu -ląi m i n ginusi a s!

Turęzius, atsidusęs, paėmė 
isz aukso bliudo gražu obuolį 
ir, padavęs sveežiui, tarė:

Meldžiamasis! asz prilygstu 
sziląij| obuoliui;. pavirszutinei 
Ijis gražus, bot sztai kas yra jo 
vidun’j...

Taip kalbėdamas, szeiminin- 
kąs perpjovė oliuoli pusiau, i 
yiiduryj visi pamate kirmėlė, 
kuri ode ta g ražu .vaisi u.

; — Ir asz 
sprendžiant, 
tose, turęzius

5piVe;
• *

Oukw ir sidabro torieliąi ir

Yra tokiu žmonių, kurie savo 
prieteliu giria begalo, ,o sveti
mo, nors tu būtumei aniolas, ne 
tiktai nepagiriu, bet dažnai pa 
sakes vietoje pasakos tikra tei
sybe.

Bažnycziojo kunigas sake 
pamokslą. Sake,, tartum koks

Saldus 
plaukte plauke isz jo buriąos,

sake

f ■ *" i .p

Įiv bieriiilis; jis didi>lįąį<rtęi)ejo-
• a < ’ 4 4 • * ♦ 1 "4

/

Nuo keliu užkvietimą gavau 
Bei laiko neturėjau lai nesu

silaikiau,
Gal vela ncužilgio in ten pri- 

į * ... busiu
Tai paredką padarysiu, 

O tuom kart Įtikau!!
:’c

Užtikau Detroito viena bo- 
belką su pakrypusia galva 

Daro del žmonių didele balda
i Po grinezes bėgioja.
’ Liežuvius neszioja,
’ Grinczios ne vaktuoje,
i Aslas ne szInoje,
i Merginu ten daug yra,
* Laksto kaip akis iszdegia,
• Kaip kates pagedia,
! Su žmoni m is barasi,
i Skundimu grasinasi.
' O jus szląpnoses,
i Jus kaltunuotos.
, Gerįau šluboje sėdėkite,
j Jjąi’beliu užsiimkite,
> Maiąulem pagelbokite.
! ŽioU s vSU vę lizdą ryk it e,
[ Liožuviu.s prikausty'kite,
» . O jeigu nepaliausite,

Mi l '.-___

9

9

9

I)ą rhel i u iižs i i m k it e,

Žio.tįą ^a vp iižda r v k it e

Arz niekuomet dai
. " . .... M .. 'f

malonusis, man

pacme

pavirszutinai
« ? * ■ 4 ’ I

I___ _ \ j t a

Tūkstantis Naktin ir Viena
ARABISZKOS IŠJOTOS

PUIKI DIDELE KNYGA
» »

Drucziai
■ - ii f II1' '■ Į

704 Dideliu Puslapiu
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— Norecziau žinoti, kaip tas 
svetimas kunigas vadinasi?

— Ir del to tai esi ioks slap? 
tus? — kalba virsžirtihkas. — 
Tad-gi, sveikas, jo paties pa-l 
klftuskie.

— Bot gi, kląuąykio! Daly-

tare tyliai Ahzelmap
i f « m . ► I

f* I r j

vyskupas. Saldus žodžiai 
plaukte plauke isz jo buriąos, 
kaip meilus isz asoezio; kalbė
jo jisai szveiita teisybe; nepri
dėjo nieko nuo saves', kalbėjo 
tik apie duszios iszganyiąa ir 
dažnai minėjo aszaru pakalne.

Kunigas jau seniai 
pamokslą, 
klausos, 
teisybe, 
sidojimii ir 
bažnvezios, 
kyti: — O tai koks grąžus pa
mokslas! Koks graudingumas, 
koks smarkumas! F’risispyres 
veda nusidėjėli dangun. Tams
ta, kaimyne, esi kietos szirdies, 
nei truputi neverkei: rasi nesu
pratai ?

— Nejaugi asz bueziau taip 
kvailas, kad
Kam'-gi asz verksffi, juk asz ne 
tos parapijos.

pabaigė
vi r daro žmones

Užgauli dangiszkii 
visi gailėjosi savo nu

verki!. iszejus isz 
vienas pradėjo sa

nesuprascziau:

i> {Valgiu Gaminimai 
Namu Prižiūrėjimas

*"«-----IR

i

■tlli

M

M

*

’"I

1 iiJ
< E

M

ill

esu laimingas — 
bet ir 

baisus kiinninas oda...
Szit uos žodžiius kalbėdamas, 

didžturtiis pradengė savo rū
bus ir parode ant krutinės bai
sia, žaizda — veži, kurio jokiu 
budu negalima iszgydyti.

— Kas man isz turtu — 
kalbėjo toliau turęzius — kas 
man isz mano rumu, valgiu ir 
gerymu, jeigu netekau sveika
tos ir kas valandėlė mirtis gra
sina I...

Svėcziai, ta pamate, atsiduso 
ir tarė: . . •

— Sveikata — tai diliau
sia laime, tai brangiausias tur
tas.

, * j

- ♦
b® jp.

mane Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek* 
vienam name. 162 pu^lapi^ 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai , •

-

GUDRUOLIS — ŽYDUKAS.

Važiavo gelžkeliu keli aficie-
riai. Nuvažiavę nuo stoties, jie 

jog ju vagone guli 
važiuojąs be bilieto.

užtėmi jo,
Žvdukas,
Ka su juo darys?

Tuo tarpu, dirsteleje pro lan
gą, jie pamate didele upe, per 
kuria reikėjo jiems važiuoti.

— Imsime szita smarve ir 
inmesime iii upe — tarėsi jie, 
juokdamiesi.

žydukas ome
krupeziodamas praszytis, kad 
jam atleistu jo kalte.

— Na, gerai — tarė aficic- 
jeigu atmysi mįslę, ku

ria tau užmysime, tai paliksi
me gyva,

~ Aleldžiamjeji, 
te!— nudžiugo Žydukas.

— Tai'klausyk: kas pary- 
ęziii vaiksžczioja ant keturiu

verkdamas-

f. •$1.50'j
W. D. BOCZKOWSKI.CO. 

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY CITY, PA.

SERGANTI ŽMONES., 
KREIPKITĖS PRIE DR. H0DGBN9. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATS AKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA. " B

Ofiso valandos! 9 ryte Iki 9 vakare.
BODĄ 8UETJKIA DYKAI.

MAHANOY CITY bus kožna UtartUika 
30 E. Centre St. ant aptre flora.

"v
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VkslMBduhi i* Chreaitika ilga '
Blkite tea kur Mate tikri kai ĮpMte

Hnka gjrdlMa, >«r <*ktar* kuri*

GydteM ka atlaikote aw *a»M EM
I

..M* ■h. ,1,

riai

PkiladellpMa BpeeiallstM 1 
UUteaaejasia ir Ckrealsaka Ufa 
piku* ten kur asata tikri kad fto® 

site tvirta rodą ir atsakanti *•***»?

daug mate paaaOmingo praktika via* 
i
gvarantnotasy

jaigu esate kflpsl karvMtt ar 
gusCL apdarykite te® klaidas ka klM 
aaa padaro, steikite pas mana ir 
laptiafai paaikalbaslMę Jaukti 0M 
pavojiaga. - /?t * i <

Viduriu netvarkas, aptmktad lia* 
'tuvis. Biklteiteaa ir sBakateM pa val< 
dai. fasalv svaiguli* sUpauteas 
d|e* ir visos viduriu Betvarkau grak 
tai palaagvintL t

Odoa liga* iMkartaMLl. MMM 
dederyiBM ir kites ados Ujm graliai 
pasiduoda per mane gydimą,,

Silpai vyrai ar pajėgos jusu Saaul* 
too jus apleidžia! Ar stata aptari*fe 

Į silpni! Ar štoku . juBui drutura* Mfe- 
ruiao ir pajėgos ka gamta jtttet W 
lanklino. jaigu teip tai matykite tna« 
nei. 5 - ... ‘u /».*

. BumatliBUte visokiuose padfefepg* 
•e, teippgi bitine ir tityvt sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą. . _

L. Ar Mate servuoti ir trots anodai* 
silpai ir nąvargo, pailso 1st. rpfet 
ambicijos, bo gyvumo, troUaat ant va
gos, silpnos atmintie* oanaatjyvt 
greitai pailitat, pikti. iubUMkuait>lc 
lazberlmal ant valdo, paiteM,. auyar- 
■kapsmas pečiuose, skausmas ,tM** 
luošo, skausmas gerkle}®, stekas on* 
orgijos. Todėl nelaukite.
L .Pasekmingai gydžiu kataru*, anga, 
dusuli, užima® galvojo, trumpo flrįo* 
jtmo, isstlnlma gerki M (goitre,) krp* 
jo. odos Ir specialus ilgas pilvo, latter 

I tu. kepenų, pūsle* lumbago ir neark

| Ateikite gausite role dykaL Po tam 

iu|s |r daug pagolbaatia yra jnape 'ferir 
sabas gydimo. Padek®voum nuo dak* 
tara, lojerlu ir dvaeiszknju. Tie gydi
mai patvirtint! ir rakomoadavott por 
garslnglauBius Buropoe ir Amorftta 
Specialistus:

I TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožn® Snrpdn lr jo ofisai'tonais yra po

. O jeigu nepaliausite, 
Tai gerai per szonus gausite.

sfc >}<

Miestelij ąrti Klcvelando yra 
hąęrgino's keturios, 

Na ir da viena pribuvo jsz 
Czikagos.

' 4. J ll 1

ii

užminki-

kas pary-
l’ <1 b

koja, vidurdieni ant dvieju, o 
vakare ant trijų ?

Žydukas ir sziaip ir taip, nie
kaip negali atminti.

— Nėr įa ilgai laukti, ves
kime ji skandy t i — suriko vie
nas aficięris.

Kaltininkas

4 i j Įi į . * • "t
Tai kaip apspito vaikinai, 

Kniaukė kaip kat inai.
O no kas mergina,

''M,’’’T“ J’f* . ‘1 ''M;

27 ARABTSZKOS ISTORIJOS. 
INnVav^imlrf
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i. ISO
SZTAI KA RASZO Ii 

APIE SZITA

Ml
».rwo.

O no kas mergina 
Nę didele, maža,

O( szirdeles giluki turi
L* * ! - J - ~

/»
' Gerbemasl® Taml^UJįp—m! m

VJį niHiiuiun ^nui\i mil)

- Ne ant bile ko žiuri.
Taip kaip ant szviežio vau-

‘■Lr.’1 , < •

e
pažvelgė 

langą — o upe visai netoli.
pro

h M »
v ■ ▼TH -'T F ................... I -.............. ■ S -i•• j T - ■ r- . ■ r J|

mano vardu knyga ’’TUkstanti®, 
Naktų ir Viena” už kurią tarnį 
■zirdlnga acziu Ir labai džiaugiuosi, 
IraiH t/vlrla ’ VriM/teet Vaivą* “Tūkstanti® 
Naktų Ir .V|epa”,apturėjau,' nes man 
r' ....................—
istorijas, ®kaitydamą®> nei nepi

giai praeina. Asz ylalęipi| linksėjau

Tūkstantis Naktų t r t Viena” ries., ja
, j . į | * *' ’ , • p Ir i " " • ”

lakstantis Nokta , > ^ulaųklAU. nąt ataię^iypąą
M t Jonio puola žuvis,

kai nėra taip, prasti,. kaip at- 
rodp, '

j toliau. — Tas svetimas kimt

Naktų Ir Vieną*1 ui kuri® tariu'
b - M ' J k-i fc* 11 f A * f ' į d! '

Kąip c^ia iszsigelbejus nuo 
atkakliu užpuoliku?

“Ponucziai! <suszuko jis pro 
verksmus: bukit taip malonus, 
— asz jums n^mysiu. ”

— Gerai, gerai! tiktai grei- 
cziau. t
“ Ka ip oda -— tai t ry sr ka i p 
vandenyj — tai du, z o kaip že
moj, tai keturi: kas tai yr?”

Tr vdikinai teip daro suvis.

Pittsburge, tenr ■

Sustojau ir ’
daug Lietuviu, 

O merginu yra kvailiu, 
Kaip aviu; v 

Kaip, tik pamato vaikina, 
Tuojaus. užkabi,ua.<

XX > \ 1. įl'

i)( t ; gabena, 
Tai mislina, vyru turės gana 

, Ris savę tuo vadina,

kad tokiai, knyga kaip'
]

labai yra Žingęidu skaityti visokias 
Istorija®, jas skaitydama®, pel nepa
sijunti kaip laikas szventai harafe 
glai praeina. A®x visiems link8c?l*u 
kad nusipirktu , tokia knyga kaip.

pamlriutj 4r .visokį rupesetiai nors

■ . s<? R»«¥į». „A. ŽOKAS.
I

D v. Palązduonys, 
Czekiszkes vąl.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ląs tos puikios Knygos,, ta*.

441

skaitydama® tmogu® apie visk® tada
]
ant valandėlė® ateipaukia.

ŽOKA3,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. PaUzduony®, 
Czektazke® vąl,

Irį tai .fcetvū^Jįaaayimaį, toį įūlki’oa J^ygęs,. tąį 
parodo kad žmonėms labai palinkau, , Teipgi. galima 
ja, nusiusti in Lietuva. Preke knygos Ameriką $2.00 
Preila to Lietuva su nipiiuntimu tiktai $2«56. 
W. D. BobzkiūBKAS. ob. MAHANOY CITY, pi.

Yrį tol fcętvirtaį jezdayimaį

Preke knygos Amėrikę $2.00
___   „ _ __   ___ j. štf nusiimttoiu tiktai $2M

, < 'i J’..t/'T W ; ! £ z .''W ' •
W. D. BOOZKAUSKA8.00, MAHANOY CITY, PA

ja. nusiusti in Lietuva.
... . !. -j. J. I .... . JI J. . 1. * '

Kaip aviu; II

‘Kaip oda -— tai trysr kaip

No viena boba giminaite par-
b

9

■ L ■ * » '

O katras ne ejna‘su kumsz- 
t ezja grąsina. 
r t _ a ♦ ? y? _ Ji r • _

O vis prigaudineja.

Spasabo gerti nerandą, 
Pasibaigė linksmos dięnoš, 
No galina dąpgiąu ąhiczia k

Už Ėožho leisti prlzndineja, 
i i - ’f Imi ’F

Kada vyrai dantį atkanda, 
Spasabo gert i neramią, 

Pasibaigė linksmos dienos, 

per dienas. ■f
I

niej, tąį. keturi: 
užklauso jis..

Aficioriai visaip bando, gal
vas kraipo^ u sus raito, o mįsles !£. 
iszriszti negali.
- N«,tai i u pasakyk -

iszriszti negali.

tarė jie.......
“Ui, kad ir pats nežinau.
.Nutvėrė ji keleiviai, norėjo

lĮpen mesti. Bot po neužtemijo

Ir iszliko Žydukas syoikas 
ir gyvas.

• • • • v •.P<?> iiog.upo jau seniai pervažia
vo.
• V'

duaull, uilmM lAlTOje, trum>e (USL-

odoe Ir iptclilM lltw jllTf. latter

No. 44 BROAD ST. Ofiaoa valanda

--------- —x—nuo 9 ryte iki g vakare, ,
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— Antanas Smigelskis, vio- 
. nas isz progrosyviszku biznie
rių isz Jersey City, N. J., lan
kėsi tomis dienomis pas gimi
nes ir pažystamus musu aplin
kinėje.

— Anglekasiii piknikas 
Lakeside Subalojo buvo pasek
mingas. Szimtai automobiliu 
suvažiavo isz visu szaliu o tru
kei buvo pripildyti žmonimis.

— Seredos ryta kun. Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
Vladislovą Aglinską su p. He
lena Litvaicziuto. Svodba atsi
buvo pas nuotakos tėvus.

— Knin rrirdoL tai musuKaip girdot, 
skvajera Vincas Miliauckas ke
tina apleisti miestą, nes mano 
iszvažiuoti in Chicago ant ap
sigyvenimo kur gyvenimo san- 
lygos yra geresnes ir tinkames
nes.

— Norėdamas nuszokti nuo 
(roko ant kurio važiavo .Jurgis 
Su plana s, 38 motu, isz Buk- 

užmusztas kada 
nusirito po ratais sunkaus an- 
tomobihaus.

— Seredos ryta Vincas Vi- 
limaviczius, 1100 E. Market St., 

galva per

mauto,
38 metu, 

likos
I

aplaike žaiduli in 
puolanti angli. Dr. Fentonaa ji 
gydo namie. Ta paezia diena li
kos sužeistas Dumezins gyvo- 
nantisr ant W. South ui vežios 
ir kitas žmogelis ant W. Maha
noy Avė.

— Moruos ir Now Bostono 
kasyklos pradėjo dirbt’. Strai- 
kieriai sugryžo prie darbo, su
tikdami susilaikyt ant
sprendimo (conciliation Board 
kuris turės savo posėdi Szamo- 
kuosia Panedelije.

nu-

— Keturi pesztukai pavo
jingai sumusze Joną Milaucka, 
621 E. South ul>. Seredos vaka
re, kada ėjo namo. Aiiliauckas 
guli be žado namie o pillicije 

ant
namie 

užėjo ant podsakio pesztuku 
kuriuos aresztavos. Miliauckas 
yra broliu skvajero.

Seredos ryta atsibuvo 
lakiotu ves Anastazijos Lucku- 
vienos kuri mirė praeita Pet- 
nvezia.

— Juozas Kazakeviczius 
likos sužeistas Primrose kasvk- 
losia per nupuolimu anglui ir 
nuvežtas in Asblando ligonbu- 
ti.

ryta
* 1

Didelis Atidarimas 
Naujo Sztoro

Sukatoj 9 Augusto
Czia turėsite proga pirkti 

visoki tavora už stebėtinas pi
gias prekes, pigiau negu kituo- 

Visas tavoras 
parsiduos už 

Visoki
teipgi viso-

so sztoruoso. 
naujam sztoro 
specialiszkas prekes, 
daigtai del namo, 
kin apredimu del vyru, mote
rų ir vaiku, kaipo tai szlebiu, 
marszkiniu, paneziaku, abrusu, 
staltieses, darbiniu pirsztiniu. 
Visokiu puodu, viedru, sietu, 
enamclavotu ir blekiniu daigtu 
ir visokiu kitokiu daigtu rei
kalingi namuose galėsite pirk
ti labai pigiai. Kožnas atsilan- 
kusis atidarymo dienoje aplai- 
kys puikia dovanele. Todėl at
lankykite nauja sztora o patys 
persitikfinsites kaip viską pi
giai galėsite pirkti, 
gerai žinoma 
sena vieta

408 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.(t.64)

k .M

MMMM

sietu

Visiems
Norkevicziaus

Mb

AUKOS SURINKTOS
SZV. PRANCISZKAUS LIETUVAI- 

CZIU SESERŲ VIENUOLYNUI

MAHANOY CITY, PA.
K. Pongonis............................ .
O. Jonkerticno........................
P. Povilaitis............................
F. Pangonis. . ..........................
V. Pangoniene........................
I. Pangonis..............................
M. Mocejunfono......................
P. K u berta............................ ..
R. Guinan..............................
V. Lapinskas..........................
A. Valentanaviczius...............
J. Zablackas............................

Blažiene............................
P. Norkūnas............................
Kun. P. Czesna.....................
M. Abromavicziene...............
Agn. Trasknuskiene...............
A. Sakalauskas........................
A. Lieguviene..........................
A. Szimanskis..........................
O. Sabicne..............................
J. Služelis................................
A. Tamulonis..........................
M. Dzimidienc........................

Litvnitis. ............................

GILBERTON, PA.
Elz. AHztaszauskiene...........
M. Struskulicnc...................
Cl. Kliniute...................  . . .
O.’ Jnciniene..........................
Chas. Hendrick.....................
A. Ulbinskn.H. ........................

.$12.00 J. Miliauskas........................
J. Kastinnviczieno...............
M. Morkevicziene.................
Cl. Nork................................

’ MA1ZEVILLE. PA.

G.

p 
J. Jusaitis.....................
J. Kriukas.....................
Al. Aleksandrnviczieno 
M. Aleksandraviczicnc. 
J. Bendlnskns...............
M. Garmus...................
J. Mocejunas.................
S. Rnikowski.................
.J. Ancereviczius...........
K. Elser..........................
A. Szumskas.................
Ag. Liutkauskiene. . . . 
Ona Doczkicnc.............
M. Kubertaviczicnc. . . 
V. Supranaviczius.. . . 
M. Znlenkiene...........
Pr. Kisieliauskas...........
U. Aidukaitiene...........
J. Žcrnauskas...............
R. Dumkuviono...........
Ad. Bražinskas.............
Ag. Lapinskiene...........
P. Baronas...................
M. Kazakcvicziene . . . . 
Fr. Urboniene...............
M. Rimavicziene...........
Ona Szerkszniene.........
M. Juodeszkiene...........
Ag. Juodeszkiene.........
P. Mickevicziene...........
Teof. Valnsziniene. .. . 
M. Szvidriene...............
Ant. Rutkauskiene. . . . 
An. Mikelioniene.........
S. Pagiegala.................
Ant. Pangonis...............
V. Pangonis.................
J. Toszaitis...................
Kat. Jonavlcziene. . . . 
M. Dereszkiene. ...........
V. Aglinskiene.............
T. Janczioras...............
M. Abromaviczius.........
H ei. Dzimidžiute...........
J. Nevcrnuskiene........
Ag. Neverauskiene. . . . 
M. Paserpskiene...........
J. Paserpskis.................
K. Marcziulioniene. . . .
Ona Jurkevicziene. . . . 
J. Krasauskiene...........
J. Lesevicziene.............
Ant. Dziadosž...............
St. Kubilius...................

Leskauskas...............
Boczkauskienc. . .

Roz. Boczkauskienc. . . 
M. Rudienė...................
J. Mockaitis.................
J. M. Cisnrik.................
M. Janulavicziene........
Br. Vaitkus...................
Ona Alanskiene...........
P. Juoczys.....................
Al. Norvidiene.............
Juoz. Urbonas...............
Br. Yuszkaviczius. . . . 
Juoz. Luckus.................
Ag. Vainelavicziene. . . 
Kar. Juszkevicziene. .. 
M. Paliokiene...............
M. Burneckiene...........
St. Klapatauskns... 
J Žalis..........................
M. Bartasziene.............
J. Rutkauskas...............
J. PetrusevicziuH........
Jad. Stulginskiene. . . . 
M. Krasnickiene...........
Pr. Keras.....................
J u z. Sadauskiene.........
Ona Szukauskiene. . . . 
M. Kvietelaitiene.........
U. Turauskiene...........
A.. Kisielius...................
A. Bartuszka...............
A. Czebatorius.............
J. Pateękas....................
Ona Druliene...............
Jg. Pakaszius...........
Kaz. Vaicziulionis. . . .
V. Janulaviczius...........
J. Matulaitis......... ..
St. Hubertą........... ..
Kaz. Szeszkeviczius...
L. Usys............ ..
Hel. Dranginiene
K. Karaszauskicne..
M. Veliczkiute.. 
V. Subaczius 
M. Stoszaitieno. 
J. Budrikis
J. Danielius. 
Tekle Budrikiene 
M. Novakiene 
O. Malinauskiene

Z u z.

• d

• • •

f 1.4 W •

Elz. Baranauskiene.........
M. Matulio.

•»

5.00 Isz Shenandoah, Pa. VĖLIAUSIOS ŽINUTES. RAUDONI CZEBATUKAI. Tukime v2,000 Elėktrikimi 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

tWilkes-Barre, Pa. — Vie
Albortukas, vienu metu I nas anglokasis likos užmusz-

10,00 
.6.00 
.5.00 
.5.00 
. 5.00 
.5.00 
.5.00 
.5.00 
.5.00 
.5.00 
.5.00 
. 5.00 
.5.00 
. 5.00 
.4.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00
.2.00
.2.00
.2.00
.2.00
.2.00
.2.00
.2.00
.1.50
.1.00

M. Veiiczkicne.
M. Vlnsky.........
M. Jurczioni.< .
O. Zigmanticne. .
J. Dubauskas. ...

Viso labo surinkta. . .

r •

* 1

*

. . . .1.35

. . . .1.00

. . . .1.00

. . . .1.00

.'. . .1.00

. . . .1.00

.... l.oo Į if& Lakewood, durys nuo auto-
• • • • l,®° mobiliau s atsidaro, ....i.oo1

. j. P g r

# Buvo. Vėlyvas ruduo. Sziek- 
tiek jau ir prisnigo. Vaikai be-

sūnelis Juozo Andruloniu, ml-Į tas, du mirtinai sužeisti o ket- giojo po kiemą. Vieni buvo vi
ro Subatęje po trumpai ligai, virtas lengvai, cksplozijoi ga-re Suimtojo po trumpai ligai.

— Sugryžtant>nuo pikniko | zo Stanton kasiklosia.
# r ■

isz kurio Į Rinkdamas uogas
Sugar Notcli, Pa.

mobiliau s atsidaro, isz kurio I Rinkdamas uogas ant kalno, 
iszpuole Stusiukąs Kustku, 6 14 metu Kaziukas Stavinskiis 
metu, susi^fisdamas bajsei vei- inpuolo in bhistii baiso i susi-

» • •• •1 I • • », d • s e

• I • • • b

.. 2.00

.. 1.00

. .1.00

.. i.oo I ir Augustas Czebatoris likos

.. 1.00 i

Visiems aukuotojams ir aukuoto- 
joms Szv. Prnnciszkatis Lietuvaites 
Seserys taria

doli. žeisdaniaS: ‘Praeinaniiš arigle-
( — Antanas Klimavicziu# | knHi8 ji iszgialbe.jo.>

Chicago. ~->1 * Chicago.-— 
uždaryti kątojimo už insilaužy- Į ir josios broliukas

Butą, 5 metu 
i Edvardas 

vaikai Irving Soigel,

Iszsiusimo teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

Lbuis WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

♦Mahanoy City, Pa.

sai basi, kiti — basa koja insi- 
stoje i in klumpaites. Prie kic- 

— mo privažiavo svecziąs. Vaikai 
tekini pribėgo ir atkėlė vartus. 
Sveczias, jau apysenis žmogus, 
užvažiavo ant kiemo ir sustojo. 
Tada drąsesnis vaikas paklau
sė:.■' *

si už vartų atkėlimą?
— Visiems, vaikeliai, duo

siu po raudonus cze batuku s — 
atsako^atvažiavusis.

Vaikiii apspito aplink veži- 1 ' ▲ ‘ A l"

• m L

Dėduk, ka-gi mums duo-

<»
1 *

Miil
1.1LIETUVISZKAS 

SZOKIU ALBUMAS No. 1 
MUZIKE ARBA NOTOS 

DEL PIANO
Į*2L00 Į ma jn narna' Vinco Yuodkojo 7 metu

ant E. Centre uiy., isz kur pa-Į likos surhšti negyvi maudyno-
*.................... j<n1.|ojc maudosi — vaikaiv •vogė žiodą ir pinigus.Seserys taria nuoszirdu aeziu. Te 

Dievulis jums visiems ir visoms už | Viczius teipgi 
jusu duosnuma gausiai atlygina. 

Szv Pranciszkaus Seserys, 
Pittsburgh, Pa.

ANT PARDAVIMO

.1.00

. 1.00

.1.00

.1.00

.1.00

.1.00

.1.00
1.00

. 1.00

.1.00 >

.1.00

.1.00

. 1.00

.1.00

. 1.00

.1.00

. 1.00

.1.00

.1.00
.. .1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.. .1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
. .1.00 
. . .1 00 
. . .1.00 
. . .1.00 
... 1.00 
. . . 1.00 
. . .1.00 
. . .1.00 
... 1 00 
. . 1.0Q 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
. . . 1.00 
... 1.00 
. . .1.00 
. . . 1.00 
... 1.00 
... 1.00 

.1.00 
... 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. ..1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. . .1.00 
. . .1.00 
. . . 1.00 
. . . l‘.00 
... 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
...1.00 
. . .1.00 
. . .1 00 
. ..1.00 
. . 1 00 
. . . 1.00 
.. .1.00 
. . .1.00 
. . .1.00 
.. .1.00 
. . .1.00 
. .. 1.00 
. . .1.00 
. . .1.00 
. . . 1.00 
.. .1.00 
. . .1.00 
j . .1.00 
.. .1.00 
.. .1.00 
..,li00 
.. 1.00 
... 1.00 
.. .1.00 
... 1.00 
. ..1.00 
. . .1.00 
...i.oo 
.. .1.00 
...1.00 
.. .1.00 
...l;00 
.. .1.00 
...1.00 
. ..1.00 
...1.00

9
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Klima-
pavogo dežia l įįrigerė.

visztu isz ekspreso ofiso. * McKeesport, Pa. Mare
— Arti William Penn isz- Munis, 30 motu, 1625 Fifth 

sirito isz kelio didelis automo- avo. įniro czionaitiniam kaleji- 
bilius kuris prigulėjo prie me nno munszaincs. Yni tai 87 
Jaihes Dolan, o kuriamo važia- Į auka munszaincs szimet.

* Beaver Meadow, Pa. — 
Juliui ir Mortai Cziudams nu-

jo kurioje maudosi — vaikai 4

*

— Arti William Penn isz-Į Munis, 30 metu,

ant czvorties loto vo Mare Whalen, Adele Josz-
, preke kaitis ir Mare Bubbcl. Visos li-

gi’eitu laiku kos prislėgtos po automobiliu I bodo pravarde, todėl permaina 
Kreipkities aplaikydamos sužeidimus. jaja ant James

Namas 
parsiduos už prieinama 
nes 1 oeni n i nk a s 
apleidžia miestą, 
ant adreso.

1021 E. Mahanoy Avė., 
(t.64) :

ANT PARDAVIMO.

Kreipkities aplaikydamos sužeidimus. jaja ant James ir Elizabeth 
— Antanas Korszcszkis, S. Weston su pavelinimu sūdo.

,, Market uiy., likos sužeistas in * Xew York. —- Ant Brigh- 
Mahanoy City, Pa. Į koja Turkey Runpasiklosią Į ton virszutinio kelio susidau

žo trukei. Vienas likos užmusz- 
pasažiėrin likos su-

Market uiy., likos sužeistas in Now York. — Ant Brigli-

Namas ant czvorties loto. 
Geram padėjimo. Parsiduos už 
prieinama preke. Kreipkitės 
pas: Skvajera Miliaucka,

preke.
Skvajera Miliaucka 

311 W. Market St., 
(A 15) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Didelis mūrinis namas, trijų 
augszczin, randasi po No.randasi
92—94 S. Wyoming St., Haz
leton, Pa., turi 26 kambarius, 
su visoms vigadoms. Namas 
tinkamas del bile kokio biznio. 
Atsiszaukit ant adreso.

472 W. Broad St., 
Hazleton, Pa.

ANT PARDAVIMO

(t.65)

namas su
audyklc ir kitokios

Naujas 6 ruimu 
skiepu, m;
vigados, in kuri tuojąus gali
ma insikranstyti*. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Pine St., ' 
Alahanoy Cify, Pa.

ANT PARDAVIMO
Du lotai miesto Port Carbon, 

Pa. Lotai randasi < gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

ANT RANDOS.
Didelis sztoro ruimas Frack

ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

Arti prie 
A t si sza u kite 

(t.f.

tinkamas del

Kanda neper-
Atsiszaukite tuojau

W. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.(t.f.)
PARSIDUODA FARMA

74 akeriu žemos, su gyvuleis, 
2 arklei ir visos maszinos. Kas 
nupirks szita farma iki 15 Rug
sėjo tas gaus penkois szimtais 
pigiau. Pardavimo priežastis 
papuoliau ant sveikatos. Apie 
daugians informacijos klauski
te laiszku. ■

John G. Patterson 
jt.p. No. 3 FactoryvilleĮ Pa.

ANT PARDAVIMO
Balbėrio fikszczorei, du kros- 

lai/zerolai, szepos, kirpimo ma- 
szinos, britvos ir teip toliausi 
Viskas geram padėjimo. Genį 
proga pirktizpigiai. Kreipkite^ 
ant'adreso. t.f.

521 W. Mahanoy St. 
Mali ftnoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
“bottling works

pigiau. Pardavimo

f

per nupuolimą apginu
— Visos Readihgo kasi k- Į tas o 20 

los kurios sustojo praeita Pet-| žeistais.
nyežia pradėjo vela dirbti.
Kiek dienu iszdirbs szįa snn-1 Edwardns Szimauskis, 18 
vaitia, tai nežino. ? * L w - -

‘—» Poni Jiirkevicziene, W. kastas in koja; per

• me
tu, rinkdamas uogas, likos in-

• kirmelia 
Coal uli., aplaiko žine,Jmk jo-Į kuri, turėjo 4 pėdas ilgio.

* Gary, Ind. Ketini dar
bininkai likos užmuszti o 8 su
žeisti per eksplozijo furniso 
Illinois Steel Co., dirbtuvėje. 
Blodes padaryta ant $1,000,- 
000.

va it i a tai nežino. ? '

sios szvogeris Jurgis Jurkcvi- 
czius isz Parnesboro, Pa., 
re. Velionis kitados laike biz
ni czionais ir buvo gerai žino
mas. Poni Jurkevicziene su sū
num Jurgiu iszkeliavo ant lai
dotuvių, kurios atsibus Potny- 
czioje. .

— Juozas Pctauskas kuris 
pabėgo isz Szcnadorio^apie du 
metus, adgal, likos 
per policija Shurmane ir likos 
uždarytas kalėjimo 
burga. Jojo draugas Albertas 
Kamaitis'taipgi likos areszta- 
votas. Abudu užsiyminojo api- 
pleszimu <tavoriniu trukiu.

— Tcpfile Staklaicziuto, 13 
metu mergaite, 1031 W. Cen
tro nly., likos nuvežta in Ash
land© ligonbutia su iszlaužta 
koja ir sužeistu pakausziu, ku
riuos aplaiko nuo automobi- 
liaus kuris in jaja trenkė,

— Pancdelio ryta vagis io- 
sigąvo iri 'lietnviszka 
ežia Szv. Jurgio, apiplcszdaini 
biednuju skrinutos, bet mažai 
gavo už savo darbu. Po tam in- 
silaužo in skiepą, kur apiplc- 
szo stalczhi zakristijono, bet ir 
tonais mažai rado, 
apiplesze bažnyczes 
chunk, Lansforde, Palmerton, 
Tamakvoje, Readingo ir kitur. 
Manoma kad tai • 
paežiu szvontvagiu.

mi-

suymtas

Blooms-

bažny-

Pleszikai
Mauch

darbelis tu
l

ma. No viens ju su pasibjaurė
jimu dirstelėjo in savo nuszlei- 
vintas klumpaites. Dabar visi 
džiaugėsi, gausia gražius autu
vus. Sveczias atsiriszo maisza 
ir ilgai jame jeszkojo dovanu. 
Vaiku kiszkos paraudo, kaip 
garnio kojos. Pagalios vaikui 
drąsuoliui pritruko kantrybes. 
Jis, dantimis kalindamas ir ko
jomis trypdamas, tarė:

f — Dede, duok, jei duodi, 
greieziaus! Jau asz kojas užge- 
liau: negaliu atlaikyti.

— Na-gi vaikai, pasižiure-
Mount Carmet, Pa. kit iji savo kojukes: kokios jos

raudonos, — tikrai,

Gary, Ind.

gražios,
kaįp au raudonais czebatukais!

Kas už mažiausia senesniems 
patarnavimu reikalauja užmo- 
kesezio, tas nevertas jokiu do
vanu.

SKAITYKITE SAULE
e ♦ ♦

TURYNIS:
Secita Polka 
Lietuviu Marszan 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvllpis Marszus 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Tade-Espan Valcas 
; Noriu Miego Polka 
• Helena Polka 
'Mojavus Vainikas Polka 
»Rasluca Valcas 
*Mojava Veszna 
(Augonele Polka 
^Ilgėjimas Tėvynes Marszas 
^Lietuviu Vestuvių Polka 
k Lietuviu Galopas 
JPijonkeles Valcas 
k Pampilionas Polka 
^Nekaltybe Valcas 
! Lietuviu Kadrilius
[Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
į lengvai grajyti.
L Preke su prisiuntimu tiktai 75c.
C W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
> MAHANOY CITY, PA.
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Žverincziuje.
Atėjusi poni in žverineziu ir 

sustojusi ties kletka levo prisi- 
žiurinojo in ji, tuo Įnik praeiti- 
hejo pro szali locnininkas žve- 
rineziaus o popi atsigryžus in 
ji tarė.

— Praszau pono pasakyt 
man, del ko-gi tas levas žiuri 
teip in mane, kad net jo akys 
žiba ir kada priėjau prie klot- 
kos teip malszei stovi ?

— Mat, poni, jis mislina 
jog Irtbai gardus butu del jo už
kandis isz ponios.

i
1

I

— Paragauk 
pyragaieziu.

Ant kaimo.
JurgiI f t uju

Dekui kūmute!
U-gi ko teip nnpuikai?
Ne nupuikau, tiktai tiek 

prironeziau kuczioje jog lyg 
Trijų karalių ne galėsiu snukio 
atidarvti.

TĮSTO

f—NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.*^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji «i narkoti&kals nuodai t, 

kad “apmarinti“ jo hkauAmij paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite Jam truputj

1 tdt 1
tyrlaukio, saldaiin-skonip, tikro vidurių paliuocuotojo. Jam< nflra svaigalų. 
Nėra narkotikų nuodų. Jin yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
lyta U daržovių itaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių u tk Irt ėjimo, vidurių 
dieglio, mėUųngio. Kudiklai mėgsta jj. Jie net prato daugiau*.

Jūsų aptiek or h ui parduoda Bambino—*3 5c. ui bonkų, 
arba pasiųskite tiedal j laboratorija.

t F. AD. RICHTER & CO-
104«114 So. 4lh Street Brooklyn, N.Y.

M
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5l/2 col. ploczioV t
■t

i.

!

NAUJAS DIDELIS

Ii
■f.

t

I

i
■t 

<

i?

1

'.5

SAPNORIUS Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziii. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai 
apdaryta luotais audeklineis 
apdarais*
W. D. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.
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įTu Negali Išvengti!u <

KunklnunOlų žnaibymų nsuralgijoa. 
Skauiuių ir dieglių reumatizmo. 
Ne»tnufnKnų> staigaus periallmo. 
Sokundlų, traukančių, j padūkini- 
varančių skaumnųt kuomet akatids 
dantj. diegia uugj ar skauda galvi). Jei 
nepunildlnl apis

(O
Ireg. S. V/rat. Ofise, 

tuo jaus ir naga iii nda« 
man laiko Juomi pati* 
naudoji, Jiaal nuteikia 
malonų ir greiti ■ pa
lengvinimų.

Nei viena at«argi 
) Šeimyna negali būti be 
’ bonkoa Alų gyduolių. 

Nflra tikrasis, jei netu* 
rl INKARO valsba’ten- V4Cm i

skausmų,

man laiko Juomi pusi- 
l ‘ 
malonų ir greit* ■ pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti L, 
r ‘ ‘ .
Nėra tikrasis, jei netu-

kilo.
F.AD.RICHTW i C0. 
104-114 Se.4th Street 

Brooklyn. N.Y.

2
i

I_____ ..... __ . ... JL_

£HAS. S. PARMLEY \ 
Rea! Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite^irkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz, jumis
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10 AUGUSTO
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12:47
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12:35

1:16
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> Speciali- Treinat Sukatos Naktį
C Isz Ryte
> Shamokin.........
?Mt Carmel ...
C Ashland .....
>Girardville ...
<Shenandoah . .;
i Mahanoy City .
r Tamaqua.........
>New Yorke (Liberty St)
rNew Yorke (Wk 23rd St.)
| GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
>nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo
c Liberty St. 7:00 vakare tu pati 
(vakaru in virsz-minetas stacijas.
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Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos laHdamaa ant akmena 
limu*a duobę, taip ir pleiskanom, norą Hiato

E.bet tikrai, aunalkina plaukų iaknii ir 
prielaatlmi plaukų uuplonfljlnio, kurie tu 
ku paalduoda nuplikimui.
Neprlailclskite Ji tokio ataitikimo prie aaiee! 
Naudokite

Rįiffles
tuojau*, kai tik pastebėsite pleiAanų—tų —i.. K-u.. t--ai... pasirodymu tų 

--  nesvarių naitų lupynenų ptnng pasirodymų 
savo galvoje. Ruffles sunaikina pleiskanas ir paragins auginis jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptlekose, arba ui 75c. prisiunčiamo stačiai U dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

nešvarių balty lupynčlių pirma
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Brooklyn, N. Y.
>Ant Readingo Geležinkelio

- «Tir~ ■
t fta reikalą atliksiu. Randavoju namus 

ir kolektavoju randas. Irisziuriniu 
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. \
L

TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI. . ( v
• •• s .i V i . ,1 M . 'A" ' i ini" ■ .

....... ..... . 1, i ! (
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Asz parduodu farmas. Esmių ežia

reikalus apie formas. Turiu loisnus 
pardavimu farmu. Parduodu Visokias 
formas su budinkais, sodais ir prie

ir kolektavoju randas.

Mahan , y City. Pa
........—   »n  I     »

pragyvenea 11 metu ; ir numanau

... *t

I,, r

ROYAL MAIL
in nt isz Lietuvos.

“ORDUNA” : ’ ^ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Th latrai yra nauji ir moder- * 
niazki rieame. Geriausi del juru > 
keliones, žinomi del Kero patar- Į 
navimo ir vigados visame. Geras t 
ir užtektino valgio paduodamas i 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- , 
minios, motoras ir valkai gauna 
specials patarnavima.

BOYAL 1ĘAIL 8TEA* 
VACKET COMPART.

MJteaaftwa* Maw Ieclb>|
. yba pan vtettefaw agentui.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

i..- i asiumviv
3-ozias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

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

irfl1

* i 1

Namas ir “bottling works” 
biznis, ant Sunbury St. Miner
sville, Pa. Apie danginus infor
macijos keipkites ant adreso

nirswriWffst-'
Minersville. Pa

I
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1.00
. 1,00

Mrs. Kvainauokas

(Laug.12)

ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.
neiszdirbtu f urmu.
adreso.

R. 1, Box4

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir esedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su .pa
dauginimu procento^— *

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2

Irone, Mich.
Antanas Macunas ’•‘b-k




