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Isz Amerikos
MOTERES NORĖJO

\nt baisaus

DVI
ISZKEPT GYVA KŪDIKI.
Klint, Mieh. - 

kliksmo kūdikio, kuri motina
laike nuoga ant pecziaus, subė
go kaimynai in narna ir paliepi* 
aresztavot kūdikio motina Mrs. 
Ella Riet*, 20 metu ir Mrs. Lili
ję Wilson, 38 metu.

Moteres norėjo iszgydyt kn- 
liki mm kokios tai viduriu li

gos per iszke])ima truputi kū
no, bet kūdikis likos baisei ap
degintas ir kaip rodos mirs. 
Tas atsiliko ant fermos Wilso- 
noje, kndikis turėjo 17 mene
siu, buvo apnuogintas ir laiky 
tas per taisos moteres ant iii 
kaityto pecziaus ilga laika.

(

NAVATNAS SUTVĖRIMAS.
Quakertown, Pa. — Ant far- 

mos l’riaho Schunell, karve at
vedė nepaprasta

dvi burnoms ir 
kuris

versziuka su

NEPAKLAUSE PACZIULEsj 
LIKOS MIRTINAI PA- 

SZAUTAS.
Minersville, Pa. — \ iktoris 

Strambovskis randasi Pottsvi- 
lles ligonhuteje su perszauta 
galva, gulintis ant mirtino pa
talo už tai, kad neiszpilde duo
to prižadėjimo savo paeziulei 
prie altoriaus, kada jai prisie 
ge Imli ” poklasiui.”

St rambovsk iene liepi* V i k to
riui ka toki padaryt i st ūboji*, 

savo pri
si egi* los, toji paleido jam kul
ka in galva.

Moterėle likos nždarvta ka
lėjime, pakol vyras uepasveik: 
ar mirs, už k a' 1 ures a įsa k vi i.

o kada nepaklauso
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DU-KART NEDELINIS LATKRASZTTS •‘SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJĄ:
AMKRIKE: Ant viso meto $3.M. Ant purae meto $1.58 

EUROPOJE: Ant viso meto
MOT Lainkua ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adreso:

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

& w. n. BOCZKOWHKI, Pre«. A Mfr
r. W. BOCZKOWBKI, Killar 36 METAS

ISZ VISU SZALIU

Szeszioli

1G00 PASIKELELIU- UŽ- 
MUSZTA INDIJOI.

Ala bad, India. — 
ka szimtu pasikolelin likos už-
muszta kruvinam muszije Ja- 
j’imaielano ir Logare, kurK ai 
sibuve) su karaliszku vaisku. 
Keli tukstanezei suže*ista.

isz Lietuvos
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trim i ausimis, 
trirni akimi, kuris sve*re* IK 
svaru. \’e*rsziukas buVtt gana 
sveikas ir kaip rodos augysis.
SESUTE MELDE BROLUKO 

IDANT JAI NUKIRSTU 
GALVA.

Lafavette, La. — Vie*tos Ii- 
gonbuteje atgabenta jauna, 1S 
metu mergaite* Anastasia Bou
dreaux, su trirni didele*m žaiz
domis kakle. Žaizdos paelary
tos kirviu, o paelare* jas jos pen
kių metu broliukas, baneles jai 
galva nukirsti. Broliukas k i r-, 
to jai galva ne* d<*l to, kad jis 
ja butu nore*je*s nužudyti, bet 
kad ji pat i jo praszius.

Mergaite* ve* ka apie* tai pasi
pasakojo. Ji buvus viena namie* 
su mažu broliuku. Jai buvę* nu
sibodę* gyventi, ji norėjus mir
ti. Paelaviis savo pe*nkiu melu 
broliukui kirvi, pati pade*jus 
savo galva ant kalade*s ir paro
džius jam, kur 
Broliukas, vos kirvi nulaikyda
mas, kirto, kur parodyta, bet 
inkirsti giliai neinveike. Ji pra- 
sze ji kirst i elar karta, ir dar 
karta. Broliukas kirte*s, vėliaus 
pamatęs k ra uja . nusigando ir 
pabėgo.

Mergaites paeletis yra kritin- 
ga ir ji vargiai pasveiks.
TURCZIUS APSIVEDĖ ,SU 
NETURTINGA MERGAITE.

Salem, Mass, 
noy Kelton, 
sonia usieis 
szeimx nos ezionais

PERSHINGAS UŽBAIGĖ 
TARNYSTA.

Generolas John J. Pershing, 
užbaigė savo kareiviszka tar- 
nysta 12 Septemberio 
nias 64 metus. 
gas užsiims tai nežini*, bot 
American Legion ant savo pas
kutinio suvažiavimo meldže

už-

DU LAVONAI — VAISEI 
SZEIMYNISZKO BARNIO.

Woodlawn, Pa. — Mikola 
l?rone*k, susibaręs su savo pa- 
e*zia Ona, nuszove* jaja ant 
smert po tam pats pasikorė* ant 
pastoges. Burdingieris siigry- 
žes isz darbo nesuradęs gaspa- 

vyro prade*jo 
caspaeline* rado ant 

virszaus su perszauta krutinia 
o 1

dines ne
jeszkoti —

JOSIOS 

gi

gaspadoriii kabanti ant diržo. I

jis t u r i kirst i.

ir

William Siel- 
sanarys v i e* uos isz 

t urt ingiausios 
, ana eliona

apsivedė su neturtinga ISmetu 
Lenkiszka mergaite Antanina 
Szezecliovicz, kuri elirbo czeve- 
ryku fabrike* savo uoszvio Pea- 

o josios tėvas dirbo
gi tame fabrike.

Jaunikis buvo kari>zku avia- 
už-

II ai’- 
♦) • >

Hodv, 
fr r

teip

toriu laike svietines kares, 
baigės mokslą advokato 
yard universitete, turintis 30 
motu. — Matyt labai jam pati
ko Lenkuti* kad su jaja apsive-
<ic.

KUNIGAS, KURIS REN- 
; GESI NUSIŽUDYTI, LI

KO SUVAŽINĖTAS 
, AUTOMOBILIO.

Chicago. — Kun. Lelie 
Anderson, kuris pereita Suba-

Joe, Mieli.,

R.

t ureda- 
Km>m Persijo

tai

suvažiavimo 
valdžios idant Pi'rshinga 
laikytu ir ant tolinus, nes .tisai 
yra geru g(*nerolu i 
reikalingas Amerikai.

I ’alieijantas 
kuris stovi

ir bus da

VALGĖ PIETUS; NAMAS 
INGRIUVO IN KASYKLAS.

Barn*, Pa. - - 
Robert u Ant

Wilkes 
szeimyna 
[pietus, staigai pamate kad to- 
rielkos ant stalo pradėjo slinkt 
nuo stalo, o
szokinet kazoku, 
imta 
iszbegt

Kada 
valgė

pradėjo 
per-

nelaimingu
► laukan, 

kad kiemas ir < 
ingriuvo in kasvklas, 
kario ke*les visai

rakandai
M oi ere 

prijaut imu 
kur pamate

lalis saidvoko 
o st ryt

eli ilgo. rr<>j<* 
vietoje* virszune žemes ingriu- 
vo in kasyklas. Szeimyna Ant 
gyvena ant llmlson Road, 
l’lainse*, arti Wilkes Barrin.
NEPRIPAŽINO

MOTINA JAM METE IN 
AKIS.

Suffielel, ( 'emu. —

r i

KŪDIKIO,

kūdikiui, sakydama, 
dvasiszkas tėvelis esąs

kad 
tik-

'Tula Ona 
Jackson czia apskundė katali
ku kunigą Bell’a teisman, rei
kalaudama isz jo užlaikymo sa
vo 
4 i
ras jos vaiko tėvas. Pereita sa
vaite buvo byla. Kunigas atsi
vedi* iii teisina pulką moterisz- 
kiu liiidinlojii, kurios melavo 
kiek galėjo, kad kunigėli isz- 
teisinus. 'Teisėjas irgi palaike 
kunigo puse ir byla priesz ji 
panaikino. Nelaiminga mergi
na tuomet mete kunigui savo 
kūdiki ir szaukdama, kad teis
me nėra teisybes, iszbego lau
kan.
AR MOTERE AR VYRAS 

NETEKO PROTO?
Norfolk, Va. — Ana 

likos suriszti
[les, o gal buvo 
I k va i I vst es ” — 
29 metu, su naszle Sarah Fray, 
82 metu senumo, kuri turi duk
teria 32 metu.

Jaunikis vra
krutamuju paveikslu teatre ir 
susipažino su moeziute Wash
ingtone. Sako, jog apsivedė su 
jaja ne del josios turto tiktai 
isz meiles, nes jisai aplaiko ge
ra alga ir nerei kala u je josios 
pinigu.— Badai tai teisybe! 
Pasigodejo jaunikis ant bobos 
turto nes žino kad sena bobel- 

Ikn no ilirai nacrvvons.

diena 
mazgu moterys- 

tai ‘‘mazgas 
.Jonas Griffith

MANDAGUS PALICIJAN- 
TAS PUIKEI APDOVA

NOTAS.
New York. — 

Jomis McIntyre,
prie* doku isz kuriu iszplauke* 
pasažierinei laivai in Kure/pa,. 
prigialbeelamas 
t u rėžiams 
ulyczia,

vargszams 
sangei gautis per 

pasielgdamas su kož- 
nu mandagei Ir nusiszypsoji- 
mu, likos puikei apdovanotas 
už savo mandaguma. Nesenei 
keliavo in Europa milijonieris 
William Lends, jojo pati ir ku- 
nigaikszcziute Ksenia isz Rusi
jos, kuriuos pervedi* per uly
czia ant doko laike didelio su
sigrūdimo. Turcziams labai pa
tiko szypsantis veidas ir man
dagumas palicijanto, jog pri- 
bnvia in Francije,
jam užtektinai pinigu ant pir
kimo laivakortes ir apmokėji
mo kasztus už szeszias sauvai- 
tes vakacijos.

Palicijantas likos paliuosuo- 
tas nuo dinsto ant tojo laiko 
su gerais velinimais kapitono 
ir savo draugu kurie linkėjo 
jam laimingos keliones. >

tą pabėgo isz St.
kur paliko savo szeimyna, liko 
suvažinėtas ir sunkiai sužeis
tas per automobili prie Wash
ington ir Canal gatvių. Jis vei
kiausia mirs. Netoli stovėjo jo 
autojnobilius,
laiszkuskuris rodo, kad kuni
gas rengėsi nusižudyti

parapijoj 
skandalo. Jis prisipažino, kad

vargonininku

kuriamo rasta

plotkn iszkilusio
delei

jis rengėsi nusižudyti, bet sa
kosi, kati po automobiliu pa-

PERONNO AUKSINE RELIKVIJE SURASTA.
Katalikiszka rel i k vijo, kuri yra labai brangi 

szimtiis melu senumo, turinti savije kaulus 17 
ku kankytoju indetus iii puikius auksinius romus ir iizpeeze- 
tyta per popiežiu Klementina Nil, vela atsirado po 
jiniui k(*lnris motus Londoniniam banke. Dabar taisos bran
go s 
senojo bažnyczioje Peronne kuriai paskolino 
laike karos kada bažnvezia bombardavo 
te, tnlas Amerikoniszkas karei vis surado

del apsaugojimo o po karei atsivoži* in

UOSZVE VALGĖ UŽ DAUG, 
PASKANDINO JAJA.

Budapeštas, Vengrai.
Krany Mestyan, ana diena pa
skandino savo uoszvia už lai 
kad ji už daug valgė. Prisipa
žino palicijei po aresztavinrni, 
buk jisai nustumi*
via nuo tilto in upe 
tvirtindamas, buk jisai turėjo 
tiesa nuo josios atsikratyt, nes 
buvo vargingas žmogus su di
deliu szeimyna o uoszve buvo 
neprisotyta boba ir kad nebu- 

paskandinias tai ji
pati butu suedus su kaulais ir 

Kokia bausme jisai 
telegramas

BOMBA NUNESZE NAMU 
STOGĄ.

Patamoszelio kaimo, A. Pa
nemunes valscz., Liepos 19 pil. 
Tamosziujias, apie 20 motu am
žiaus, parsino.szo in namus 
bomba ir praliejo ja ardyti, su
kinėti.

Motina p radę* jei ji 
kad mostu nelemta savo darba 
dirbos. Simus nepaklauso ir, 
iszojes in virtuve, tose toliau 
savo darbn.

Staiga

parsine.sze

drausti,

1IH

fl
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vrii ir k(Jis 
k ri kszczionisz-

pergulė

relikvijos turi kokis tai kareivis. Tosios relikvijos radosi 
Vatikanas, liet 

Vokierziai 191S me- 
rclikvijes terp griu-

\osin, patalpino banke 
A mori ka.

PENKI MENESIAI UŽ 
VIENA BUCZKI.

Milwaukee, Wis. Kokis 
lai Krnestas (’oeks daržininkas 
i n si gavo
pagrii’bes 

<r>lia in
i r t a Imczk i ant j<

ba ilsias, a rszianse, kad
laike gulėjo lo-

>

l žejus vasa-
i ndejo 

pecziu in kuri
nusiuntė

i n ka im.yno narna, kur 
patogia jojo dukre- 

lelii ir prispaudė karsz- 
įsios raudonu lu

peliu. Sudže jam už tai pado
vanojo penkis menesius in ka
lėjimą. Neimtu teip sunkei 1111- 

l)<*l
mergele tame 
voje.
SUDEGINO 240 DOLERIU 

KURIUOS PASLĖPĖ 
PECZIUJE.

('liester, Pa.
rai Mrs. Walter Jones 
240 in k n knin i 
buvo papratus nuo daugeli me
tu paslepinet pinigus per vasa
ra. Bet ana diena užėjo vėsus 
oras, motere iižmirszus apie in
dei us pinigus in pecziu, užku
ri* iignclia, bet greitai atsimi
nė apie pinigus, užpylė viedra 
vandens ant liepsnos ir pasise- 

apdegnsias bu-

savo
I lanuba.

11OSZ-

tu josios

kimu. - 
už tai aplaike, tai' 
nepranesza.

LIGONBUTE UŽLAIKĖ 
MERGAITE UŽ SKOLA.

l'ž tai, kad
G0 doleriu

Scranton, Pa. r;
t evas neužmokėjo 
k’aszlu už gydymą savo dukre
les Alicijos Kaplinskiiites, li- 
gonhiite nenorėjo ai iduot ni(*r- 
gaite tėvams pakol skola neuž- 
mokes. 'Tėvas kreipėsi in suda, 
njszkimlamas, jog negali už
mokėti, nes turi dideliu szeimy- 
11a ir mehdže idant jam atiduo
tu mergaite. Ligonlmte tvirti
no Imk tikejf 
listas, kuris 
apmokės visus kasztus, bet ne
mano mergaites laikyti už sko
la. Sudas paliepė ligonini t ei su
grąžyti mergaite tuojaus, ka ir 
t urejo padaryt.

RADO SUPJAUSTYTA LA
VONĄ JAUNOS MERGINOS.

I’rie Szv. 
arti t'arne-

>si kad aulomobi- 
sužt'ido nu*rgait<‘

Kingston, N. J.
io kohJuozą]

NUOGAS ATKERSZINIMAS
Ant Fridriko 

nepaprastas

92, pasirodo puiki 
rinti ne szmotelio 
lapuku figos

Bromas. — 
ulyežios atsitiko 
regėjimas. Briesz narna po No.

Je*va netu- 
paredo, m*

idant uždeng"ti 
savo balta kuna o buvo girta 
kaip sziauczius. Palicije turė
jo gana ergelio pakol nuoga 
Jevute instume in automobiliu 
ir nuvožė in palicije. Kada Jo
valo iszsiblaive, pasakė* jog tai 
padare* elel kerszto savo mylo- 
nini kuris jaja apleido ir susi- 
elejo su kita mergina.

AR DAUG MOTERIŲ PADA
RYTU KAIP SZITA.

Geneva, Szvaiearije. — Ne
mažai nukente motere Veroni
ka Rossi nuo savo vyro, kuris 
jiai buvo.labai užvydus.

Ji buvo graži

kraujuose, mi
ra n k om, kojom ir 

szonu. Nelaiminga-

pasigirdo didelis 
sprogimas, nuo kurio nugriuvo 
galas namo ir nulėko stogas. 
Motina, atbėgusi rado savo sir- 
nu papludusi 
t rauk tom 
iszpleszt u
sis pasakos, kad dar osa kam
baryje* trys bombos.

Nors jau nepirmas toks atsi
tikimas, bet musu žmonos vis 
dar nesiliauja bombomis žais
ti. Rusai begelami paliko pas 
ūkininkus vežimus iinvairios 
karo medžiagos, kuria jie* var- 

szauelvmui.loja szauelymui. Kaimuose 
žmones szauelo isz revolveriu, 
karo szautuvu ir meto bombas 
be* jiokios nauelos.
ŽMOGŽUDYSTE

KLEBONIJOJ.
Skaudvilės va Is. 

— Sz. m. 1 aepos 30 d. Gilvicziu 
km. pilietis Kazys Kauezikas, 

savo žmona tu
rint ja ryszius su svetimu vy
ru, pasiėmė savo žmona ir nu- 

U- '► ►

siveele* ja pas jo kaltinama pil. 
K. Milasziu ir kartu 311 pasta
ruoju visi trys nuėjo

pas parapijos kleboną. Tu 
žmonai

Adakavas,

kaltindamas

i i ant su

svetimais
Kauezikas tuojaus

i

: 'I

SZITA MERGAITE TURĖJO 
GERA PILVĄ.

Saginaw, 
daktarai padare operaeije ant 
penkiolikos metu Matildos 
Webb perpjaudaini jai pilvą, 
nemažai nusistebėjo kada isz 
jojo iszeme sekanezius daly
kus: 8 maszinines szpuliutes, 
292 visokias špilkas, 18 mažu 
szriubeiiu, 36 torielkiniu szu- 
kiu ir stiklo, 24 cvekus, 5 kry- 

4 medalikus, auksini 
lenciugeli ir kitokiu dalyku — 
viso 1226 szmoteliu, kurie svė
rė 62 uncijos ir 
$9.74. — Gilukis kad nenurijo 
fordini automobiliu.

DAVISAS PRIŽADA GE
RESNI ALŲ.

Chicago. — Ant laikyto de- 
mokratiszko susirinkimo ant 
kurio kalbėjo demokratiszkas 
kandi (hitas ant 
John W. Davis, 
apie 12,000

Jonuk, duok mums geresni 
alų!” 
“Malonu man iszgirst 
žmonis da 
savo tiesu, 
permainyt prohibicijoR tiesas 
idant valdže duotu jums geres
ni alų o ne trucizna.” ♦1

Susirinkusi myne prižadėjo 
už Daviau balsuot ant tuju isz- 
Iveu.

želiu s,

4 4

Mieli. Kada

met u

buvo verti

prezidento 
Laiko kalbos 

žmoni u suszuko:

ant ko J)avisas atsake: 
, kad 

yra gyvi ir spiresi 
asz stengsi uosiu

in Wa- 
koriuos valdže

narni nes

k e* isztraukti 
maszkas.

Szmotelins nusiimto 
shingtema už 
jai sugražino 120 doleriu nau
joms bnmaszkoms. Szi kart pi
nigus nunesze* in banka nes su
prato jog tonais Ims saugiau.
PARDAVĖ PALICIJANTUI 
STIKLELI MUNSZAINES.
Detroit, Mieli. — Mare Bagu- 

cevicziene, 213 Springwells A v. 
pavėlavę* stikleli munszaines už 
25c. palicijantui Mooney., kuris 
konfiskavo vėliaus 2 galonus 

broga ir samogonka.
Motere turi kelis vaikus ir to
kiu budu maitino savo szeimy- 
nelia. Suelže jaja paleielo su pri
žadėjimu, jog daugiau to neda- 
ris.
PROTESTONISZKAS KUNI

GAS NUTRUCINO SAVO 
MOTERIA.

Mount Vernon, III. — Rove- 
remias L. M. Hight, prabasz- 
ezi us p rot ost on i szkos ]>a ra pi jos 
Ina, likos areszt-avotas už nu- 
trucinima savo motores Onos, 
44 metu, kuri staigai mirė Pet- 
nyezieyje. Daktarai po mirezei 
rado vielui'iuosia daug ti’uciz- 
nos, Kuuigužis iszsikalbinojo 
Imk pirko bloszįne mėsos nuo 
ko aĮ)sirgo mirtinai jojo pati ir 
du vaikai, bet moįeve mirė o 
va i ka i pasveiko. Palicije mano, 
buk kunigiižis pats užtaiso me-, 
sn su trucizjta idant atsikratyt 
nuo paczi ules.

‘gijos

gio e*že*ro, likos surastas lavo
nas 15 met u
tos Johnson, kuri dingo isz na
mu isz Acpieeluet, N. J. Galvo- 

t urejo
ranka buvo nupjauta

st udentes Elzbie-

revolveri nia s kyle, 
o

,1<‘
viena--
akvs buvo iszbadvtos. Geriau-• •

si detektyvai jeszko
jaus kuris teip baisei s

žuelinto- 
ii bjauri-

no kuna mergaites.
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GARSI BOLSZEVIKE.

i

Zofijo Kikolajevna Smigia v i-
cziene, yra vade rusiszku mo
terių kuri atsižymėjo daug lai
ke Moterių Internato Drauga
vęs Moskvoje. •

vvras bijojo 
j e) myli-

do”
klebono paklausima
atsakius, kad jokiu dalyku su 

vyrais neturi, K. 
szovo isz

brauningo*in savo žmona, kuri 
sužeista nukrito po stalu. Czia 
pat paleido szuvi in Milasziu, 
kuris bebėgant pro duris tapo 
mirtinai sužeistas. Po to Kau
ezikas nuėjo ir pasidavė Skau
dvilės policijai. Velionis buvo 
vedos, turėjo pora vaikucziu. 
Tarnavo kariumenejo
lioms dienoms buvo par^ryžos 
atostogoms.

Kauezikas buvo
Jo sužeista žmona

ir kę

1

Konstantinopolius.— Gruzi 
jos pasikeleliai likos sumuszti 
per soviatinius kareivius, ku
rie naudojo areoplanus, ir gink 
luotus automobiliu^, paimdami 
svarbesnes vietas kurias buvo 
užomia gružiecziai. . *

moteris, tai 
daugelis vyru maloniai su ja 
elgdavosi; o jos 
kad kas nepavyliotu 
mos moterėlės.

Tas moteriai nepatiko ir pa
galiau ji nutarė sunaikinti sa
vo gražuma. Ji užpylė sau ant 
veido asido-rugszties, kas nu
degino jai baisei puiku veideli. 
Dabar, sako, tai jam nebus ko 
bijotis, kad kas manes nepa
vyliotu. Vyras kreipės prie ge
riausiu daktaru, Ikad sugy-

nemažas

f
i1 ii

daktaru, 
džius žmonos veidą, ir sugrą
žyti josios patogumo, bet mo
tore likos subjauryta ant 
gyvenimo 
naujinimo patogio veidelio.

Virsziniaikas
i

viso
ir nėra vilties at-

SURADO DAUG ANGLIŲ 
SIBERIJOI.

Siberije.

A

Krasnojarsk,
Valdžios inžinieriai jeszkoda- 
mi augliu Tunguskoj aplinki
nėje, užtiko dideles gyslas kie
tųjų augliu. Badai tosios gys
los yra didžiausios ant svieto 

keliolika tuk-
stanezius keturkampiu i u 
liu. — O gal tai tiktai bolszovi- 
kas blofas.

kurios užima
mv-

NUŽUDĖ SAVO SZVOGERI 
ANT PALIEPIMO SESERS.

Starogradas. — Lipinkuosia 
Sausio menesijo likos nužudy- 

Stanislovas Kovalevskis 
Szwarocki 

ant pagundmimo per savo pa
ežiu, kada jisai miegojo. Sudas 
nusprendė Kovalevskio'no ant 
pakorimo kaipo ir josios broli 
Szvaroeki, kuris prisipažino, 
buk jam paliepė szvogeri nu- 
žudyj.

tas
por savo szvogeri

in Vir-

mine-

girtuoklis, 
pasitaisys.

SUSEKTAS DIDELIS 
SZMUGELIS.

Sz. m. Rugpjuczio men. 24 ei. 
7 vai. ryto Kauno Apygardos 
Teismo Valstybes Gynėjo Pa
dėjėjas ir Politines Policijos 

užantspaudavo
vagonu Nr. 2640, kuriame kaip 
susekta, buvę) vežamos kontra
bandos keliu prekes. Ta paezia 
diena komandiruotas 
balius muitine* valdininkas isz- .
tyre, kad minimas vagonas pe
rėjo per muitine neva su da
žais ir kad užtariamus dažus 
paimta muito 535 litai. Sekan- 
czia diena augszcziau
tiems asmenims atidarius va
gonu rasta 70 dėžių augsa- 
cziausios ruszies szveicarn 
szokolado, 64 dėžės puikiausio 
kakao, 3 dėžės su abažūrais ir 

Tokiu budu paaisz- 
kejo, kad szios prekes, susita
rus su muitines valdininkais, 
buvo in vožtos in Lietuva kon
trabandos keliu nes už tas pra
bangos prekes butu teko užmo-

užmokėta

22 lovos.

ruszies

I
1

Į

Ii

ii'

!<

3

I '< I

keti muito ne mažiau 70—90, 
000 litu, tuo tarpu 
vos 535 litai. Prekes sulaiky
tos, vedamas tardymas ir kūl- 
tininkai traukiami 
beu.

Tenka pažymėti, kad prekes 
atėjo per Ekspedicijos kontro- 
ras Prapuolenio Kybartuose ir 
Union Kauno. .
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kau k e a pvrt Ik Vežiojimo “De-
fence Day 
atsibuvo 
kūrinsią 
žmonis.

Su v. Vąjsti josią 
G580 visokiu parodu 
dalvbavo 16,792,792

dienai isz-Szimet, lyg sziai 
plauke in Furopa 135,625 ypa
tus, nes tiek iszduota praszpar- 
1 u per valdžia.

Buv tįsis Vokiszkas

apie 12,000 
loleriu ant meto ant jojo nžlai- 

s, penkių su
gini in a i ežio, 
pripuola po

kaizeris 
^Vilhelmas, knris neteko sosto 
po karei aplaiko 
<
kymo kaipo paežio 
nei i u, brolio ir 
kas ant menesio 
1,500 doleriu.

Didele permaina in kelis me
tus, nuo ciesoriszko susti ir mi
lijonu doleriu nnt teip mažos 
algos!

ant

Brooklynietis kunigas, S. Re
meika, sutiktas ir pasvoikin- 

“Hello father, 
szos prie ausies pakuždėjo: 
“Vadink mane daktaru, 
ncsziojo paprasto džent(‘Įmano 
kalnieriu. Su vienu jaunu ku- 
nigiokn, kun. Remeika susigin- 
czijo apie Amerikos dolari, ir 
kun. S. Remeika pasako: “ 
tu iszmanai apie dolnri, snarg
liau!”

Lietuvoje 
nigu tonykszeziai 
priima ir vadina “ 
Nepriima hažuycziosna m isz i n 
laikvti. Pavoizdan kun. Jaksz- 
tys, nesenai parvažiavęs, nie
kur nebuvo Kauno kunigu pri
leistas, tik kokis ten senis ku
nigas jo pažystamas provinei- 
jon nusivožė ant inisziu.

Lietuvoje kunigu dabar 
apie 800. Apie 500 kunigu ne
turi vietų, dėlto

valdiszkas vie- 
” ir biznius.

tas:
nusies

» y prisiki-

T) Jis

K a

ameri'kiocziu ka
le įmigai ne- 

bedieviais. ”

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Wilkes-Barre, Pa. — Po vi
sas Luzernes pavietu bažnyti
nei vagys pradėjo darbuotis, 
apvogdami kėlės katalikiszkas 
bažnyczes. Veliausos juju dar
belis buvo npipleszimas

\ P. Ma- 
pavogo daug 

daigiu ir padare 
blcĮdes ant keliolika szimtu do
leriu.

i

Len-

osa

daugelis

PRIEŽASTIS DU. KO
SUGRAŽINA ATEI-

L * t V 'V ’ r ' i M . ", ■

VIUS ADGAL.
t? 

j . i!

I n formacijos žemia u patino-
■ V ii • i If ii 1 M/ I

tos apie ateivifis kurio husįu-
dyti Fedorrf1i6 Teismo teisda- 
rio W. A. Cant, Duluth, Mihn.,

H I I, I ui "Hl '■ '

A,

kiszkos bažnvežios S 
rijos isz kurios 
bažnytiniu

Worcester, Mass.

Liepos 11, 1924 m j dėl pėržin-
4 j

kalėjimo Leavenworth. Ir bus 
deortuotas atgal in Finlandi- 
ja.

Anterio Kinnunen, 31

i Antanas Ramanauskas
—------- Lietuviszkas Graborius

V;

m. se
nuino, vietinis ir pilietis Fin-
landi jos, atvažinvb iii Kanada ’ 
nenorėdamas susidurti su viso-p 
kioms

Suvienytosia Vaisiijosia pa
gal paskutinio suraszo gyven
toju, tai žmonių kurie turėjo 
nuo 65 lyg 69 metu buvo 1,079,- 
817; nuo 70 lyg 74 metu 706,- 
301; nuo 95 lyg 99 metu 3896, o 
szimta metu turėjo tiktai 1561 
žmonis.

asztuonios isz 
kožno szimto moterių dirba vi- 
sokiosia 
riant savo paprasto naminio 
darbo, ketiirinosia didesniuo- 
siia miestuosia czion Amoriko. 
Didesne dalis isz tujų moterių 
yra vedusiu ar jau buvo vodia, 
o 61 procentas vedusiu moterių 
gyvena su vyrais, kurio teipgi 
dirba.

Ka daryt, brangenybe užėjo 
moterėles 

prigialbeti savo 
rams užlaikvme szeimvnu. • »

Trisdoszimts

dirbtuvesia 
paprasto

iszski-

tokia, jog 
verstos

yra pri- 
vv-

Konia 80 procen- 
kurios isztekejo

Allegheny paviete, Pennsyl- 
vanijoi, in laika septynių me
nesiu iszduota G,321 laisnu ant 
apsi vedimo, 
las moterių
padavė savo amata kaipo na
mini darba, tolinus kitos buvo 
stenograpes, darbininkes szto- 
ruosia, dažiuretojos ligoniu ir 
daraktorkos.

Vyrai vedasi senesni ne kaip 
mot eres. Jokio vvro nebuvo ku
ris isztekejo turintis 16 metu o 
bet merginu buvo net 69 kurios 
turėjo 16 ar mažiau metu. Pa
prastai vedasi ypatus turin- 
czios nuo 21 lyg 29 metu — vy
rai ir merginos.

Mete 1870 kokis tai Mikolas 
Tonnna, tėvas penkių vaiku, 
nužudė Rawennie, Italijoi koki 
lai darbininką Agosto Nelini. 
.lojo draugas 20 metinis Lnigi 
Giardini, Gari baldo kareivis, 
priėmė kalte ant saves, prislė
gė buk tai jisai papilde laja žu- 
dinsta ir likos apsodintas ant 
viso gyvenimo in kalėjimą, Ne
tt poliuje.

Trisdeszimts metu adgal tik-
Tada Gi-ras žadintojas mirė, 

ardini pristatė sudui davadus 
buk jisai ne yra žudintojum ir 
tik paėmė kalte ant saves idant 
senesni žmogų iszgialbet nuo 
pakorimo. Sudas jam ne i n tikė
jo. Tik tomis dienomis, vienas 
isz sunu žudintojaus, perkrati
nėdamas senas popieras tėvo 
kupare užtiko gromata, kurioje 
buvo apraszes visa atsitikima 
žudinstos ir nekaltai uždarymą 
prieteliaus kalėjime.

Neapoliaus sūdąs ant galo 
paleido Giardini isz kalėjimo 
kuriame persėdėjo 54 metus ir 
Kziadien vra senuku turintis 74 
metus netinkamas 
darbo.

Kokia nauda jisai turėjo pa
imdamas 'kaltė ant saves idant 
iszgialbet kita nuo bausmes?

prie jokio

VienybeSztai ka “Vienybe” raszo 
apie nekuriuos kunigus Lietu
voje :

* ‘Veliausiai parvažiuojanti 
isz Lietuvos Amcrikiecziai ma
tėsi su daugeliu dar likusiu te
nai. Amcrikiecziai, kai sueina; 
tai kaip gimines. Pas tenyksz- 
czius vis dar matosi a įžūlumas 
in Amerikieczius.

v i et u, 
spraudžiasi in 
tas, “diplomatijas 
Kiti kiek prasisiekė, nusivelka 
sutonns ir spjauna 
arba dumia Amerikon.

ant visko, 
s 1

“ Raudonas 
W raugei sa-

Rusiszkas laivas 
Oktober” užėmė 
las artimojo Alaskos, nes Bol- 
szevikai sako 
priguli prie 
kartu Anierikoniszki keleiviai 
atkeliavo ant Wrangelo salos, 
iszpletojo Amerikoniszka vė
liava ant ženklo, buk tosios sa
los priguli prie Amoriko.

Kn ant to atsakvs Snv. Val
stijos tai nežino. Ant Wraugei 
salos gyvena tiktai vienas 
Amerikietis ir vienuolika Fs- 
kimosu.

buk toji sala 
Rusijos. Daugeli

tiktai

Valdže nuo kokio tni laiko 
paleido in begi sidabrinius do
lerius po Amerika isz ko labai 
yra neužgapadyti žmonis, nes 
ne yra pnpratia neszioti kisze- 
niuosia tokiu sunkenybių. Zo

ne nori, ge-
bumaszkas

džiu niekas joju 
riau neszioti 
kaip sidabrą.

Bankieriai ir

ne

nepritare si- 
dabrihiih': ndlėrmr^-n’ė^r- sako: 
kas tai butu jeigu žmogus ate- 
jas in banka iszmainytu dvide- 
szimtine bumaszka ir gautu 
dvideszimts sidabriniu dole
riu? Juk tiek sidabro svėrė 
daugiau kaip pusantro svaro. 
— Kam nepatinka sidabrinei 
dolerei, lai prisiuneze in redak
cine, o redaktoris juos mielai 
priims.

ir gautu

žmoniųDaugelis žmonių, kuriems 
nubodo juju pravardes, mano, 
jog permainyt jaja ant kokio 
Smitho ar Johnson yra lengva, 
l?et pagal Pennsylvanijos tie
sas tai permainymas Lietuvisz- 
kos ar kitos pravardes ne yra 
teip lengva kaip sau kas iszma- 
no.

Ana diena tūla Lietuvaite 
kurios pravarde baigėsi ant 
“cziutes” ar “ski” nutarė per
mainyt pravarde 
priežasties, bet sztai ka furojo 
daryti, pakol jai sūdąs nukir
to ta ji ‘‘ski 
vardes: Turėjo parengti petici
ja paduodama priežasti del 'ko 
geidžo permainyt pravarde ir 
trumpai apraszyti apie savo 
gyvenimą, po tam peticije buvo 
paduota prokuratoriui kuri gu
lėjo pas ji tris menesius, ap- 
garsyti laikraszcziuosia per 
dvi sanvaites, buk geidžo per
mainyti pravarde ir kada bus 
perklausymas, ar ne turi kokiu 
skolų, morgecziu. Kada ta vis
ką iszpilde turėjo laukt tris 
menesius ir užmokėti 21 dole
rius kasztu iszskiriant advoka
to patarnavima.

merginai gera

>> ar

J >

del biznio

nno josios pra-

laikraszcziuosia

Sudže davė merginai gera 
rodą, jog randasi kitokia bū
das lengvo permainymo pra
vardes, bet mergina staezei su- 
džiui pasakė, jog d a 
paimti vyro idant ji maityti — 
o gal negreitai.

nesitiki

9ZVENCZIAU31OSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Viaae pūnae apraasynaas apie 
Gyvenimą Srr. Marijos Panos. 
95 pVMŠapiai. Pėikl knjgele.
PrdM re prisitmtiflMi tiktei SSe.
V. V. ROCZKAU3KA8-CO.

MAHANOY PA. '

Worcester, Mass. — Dantis-* 
to Biriifo Bernotaite iszteka už 
vvro, F. L. Stowe, isz Now 
York, N. Y. Sutuoktuves atsi
bus nteinanezios Subatos va
karo, 7:30, Green Hill mansion 
koplyczioje. Sutuoktuviu cere
monijas atliks jos sužiodotinio 
sesuo, kunigo Flze Stowe San
dy Hook, Conn., su a sistonci ja 
kunigo O. P. Paterson.

— Stoszk uni ones 
vole Subatos nakezia 
gaisras, kuris sunaikino nema
žai tavom ir tuomi padare 
daug nuostolio, kol gaisrinin
kai atvyko gaisra suvaldo. Isz 
ko gaisras kilo, niekas negali 
pasakyt. Priesz motus toje pa
ežio je vietoje gaisras 
daug nuostolio 
ežio 
Goods krautuvei.

isz

krautu- 
atlanke

padare 
J. Balt mina i - 

vedamai American Drv

nieko 
savo daik-

pristojus 
Framinghamo

viename

netureda- 
rengesi 
tvarte.

— Stasys Skibinskutis, 15 
metu amžiaus, niekam 
nesakęs susikrovė 
tus ir slapta iszvažiavo Fra
mingham, kad ten 
prie virkaus.
policija ji sueziupo vėlyvu nak 
ties laiku, kuomet 
mas kur prisiglaust, 
apsi nakvot
Policijai davus žinia, jo moti
nai Veronikai, ir pažadėjus ji 
parsiust namo, motina telefo- 
nupolicijos prasze jos sunu ne- 
nnžemint ir palaukt 
pati atvyks ji parsigahent. Ir
nuvažiavus ji parsivežė,su di
džiausiu džiaugsmu, 
‘‘mama tramins 
rado.

kol ji

sūnus
___  ii

jog jos 
” atsi- 
A. L.”

Chicago. — Isz tikru szalti- 
niu teko man sužinoti, jog Dr. 
A. Montvydas patrankė teis
man ‘‘Vilui” ant — $100,000. 
Regis, advokatu yra p. Kl. 
Jurgelionis.

— Nežiūrint visu pastangų 
skaiezius žustaneziu nuo auto
mobiliu netik nemažėja, bot 
dar didėja. Iki sziol buvo už- 
muszaiha vidutiniai po du žmo 
nes in diena, bet per pirma pu
se Rugsėjo menesio, in penkio
lika dienu liko užmuszta net 43 
žmones, arba visai arti trijų 
žmonių in diena.

Iki sziol sziemet 
liai Chicagojo užmusze jau 463 
žmones. Užvakar automobiliai 
užmusze du vaikus.

Vilui
yra p.

nemažėja,

automobi-

Sekanti

44

Brooklyn, N. Y. —
Lietuvei iszenie laisnus ant ap- 
s i vedimo:

Vincas Uras, 5G Diamond St. 
su Veronika Itiklevicziute, 
Driggs Ave.

Zigmantas Kodunas, 739 — 
Gth Avė. su Zofija Jaruszai- 
cziūto, 340 — 20th St.

Dave Chaikovsky, 350 Reap 
St. fin Paulina Gegžniute, 
Grand St.

su
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DELKO — DĖLTO.
— Dolko daugiau yra pli

ku vyru negu motoru.
—- Dėlto,

ii

kad vyrai daž
niau savo galvas migais dras
ko. • 1 '/ ■ •• ;

4

giino iudgradjos ir plisportu 
iustatyino,
Foreign Language 
t ion Sei’vico per p. 
Filis Island^ t

Olaf Arthur Hnrisson 
senumo, novodos, 
darbininkas, gimė ir pavatdi- 
nis Sžvodijos. Karlsson atva
žiavo in Halifax, N. S., Kani- 
doj, Balandžio 2, 1924 m., mis- 
lydamas kad tokiu keliu bus 
lengva invažiuoti in. Suvieny
tas Valstybes, 
kvota buvo is^sibaigusi ir dau
ginus Szvedijos pavaldiniu ne
begalėjo važiuoti in Amerikos 

Kuomet, atvvko Hali-
• J

jis tuoj nuvažiavo in 
netoli

bu v o prisiųstos 
Informa- 

Landis isz

, 25 m. 
paprastas

nes jo sziilies

Falls, Minnesota ir

uosta. 
frtx ’o, 
F6rt Francis, Ontario, 
tarptautiszko rubežiaus, ir pek 
szczias keliavo per tilta Inter
national
inojo in Suvienytoja Valstybes 
be jokiu peržiurojimo forma
lumu. Jis nebuvo apsipažinęs 
su imigracijos peržiuro jimo 

kuomet paėmė

imigracijos bėdoms 
Now Yorke. Nuvažiavo in Que
bec ir tiesiog in Ft. William, 
Ontario, kur jis prasze Ameri
kos konsulio.vizos bet jam bu
vo insakyta, kaH isz Finlandi
jos dauginus negali invažiuo- 
ti in Suvienytas Valstybes. Ne
galėdamas laukti pakol Kon
sulai’ galėjo iszduoti jam viza, 
jis paėmė tramvajų persikelti 
per tilta, Mineral Center, Min
nesota. Bot kuomet ten nuvyko 
imigracijos inspektorius pasa- 

negalejo tolinus va
žiuoti. Jis iszlipo ir peksezias 
seko upe kelias mylės, paemes 
maža laiveli jis persikėle ir vėl 
pavaikseziojo 
myliu, ir vėl paėmė tramvajų 
in Duluth. ‘‘ 
nepatinka” 
gelis kuomet apleido ta mies
tą. Jis apleido Duluth miestą 
su asztuoniais kitais prasikal
tėliais del Fort Leavenworth, 
ir bus deportuotas.

Karl Vaino Glador, 2G m. 
piliet is 

liejo isz- 
nnva-

, Ihueszkąįi pažinsi amu Stani 
Pet raiti, Judza K u kori n ir Ka- 
tarina Ivanauskiene, apie 13 
inetu atarti gyveno Wilburton,!

; PaioHzkąįi pažinsi amu Stani

tyanauskioue,
j. Ti J ' '* , ' I l ' -re e

apie 13
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.

ko, kad

apie desziints

Man Duluth visai 
pasakė szis žmo

vietinis

Okla. Je’igii kas apie juos žino 
hioldžiu pranėszti arba patys 

(77tihalonekįt atsiszaukt.
Ona* Laukaitiene

j- «m» r*

817 E. Centre St. 
Mali anoy (lty, Pa.

Sag 
vėliaus

Ona Astreikiene, isz 
Harbor, fxmg Island, 
gyvenusi 60 Fast 109th Street, 
\ew York City. Praszorne prier

glaudes varda ir
vaikai padėti.

Lietuviu Biuras
Foreign Language Inf. Service

.•uli'esa kur
(t.s.26)

119 West 41st St., 
Now York (’itv.

Naujas Didelis
► ' k ' 11 ii ir

_------MR
y. p ~ f "7 kw • j ' " | ,

Sapnorius jau

laidoja mirusiusIszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

VCRCliu,

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fornicziun. automobilius t.t.

Kampai Catawraaa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

Lietuviszkaa Graboriu*

K. RĖKLAITIS
Laidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

numirėlius pagal

imigracijos 
sy sterna, ir
traukini užbaigti savo kelione, 
inspektoriai irgi paėmė ta pa
ti traukini, ji suaresztavo, pa
dėjo kalėjimo ant metu ir vie
nos dienos.
užsibaigs 
Szvedija.

Pavel Komei k, 22 m. 
mo, 
Jozof Berniška, 
kuomet kvota 
baigta lengva važiuoti in Su
vienytas Valstybes per Kana
da. Jie atvažiavo in Halifax, 
Gegužes 14, 1924 m. ir tiesiog 
važiavo in Fort Francis, Onta
rio, kur pasamdo laiveli per
kelti juos in Suvienytas Val
stybes. Pasiekė Amerikos žeme 
jie paėmė automobiliu, 
buvo imigracijos 
sutabdvtas. Tie du (’zi‘kai bu
vo pasodinti kalėjimo ant motu 
ir dienos ir bus deportuoti.

Ivar Frannson, 29 m. senu
mo, vietinis irpavaldinis Szve
dijos, atvažiavo in Halifax, N. 
S. Canada, Kovo 14, 1924 m. 
todėl, jog Szvedijos kvota isz- 
sibaigns ir jis negalėjo gauti 
vizos vvkti in New Yorka. Jis 
pasirinko Mineral 
Minnesota, kaipo lengva vieta 
persikelti isz Kanados in Su
vienytas Valstybes. Bet ten jis 
susitiko inspektorių ant tilto 
kuris neleido jam pereiti. Bet 
tas jo nesulaiko, nes jau aplei
džiant Szvedija buvo prisiren
gęs peržengti Amerikos insta- 
tymus, ir būdamas patyręs me
džiu kirtėjas, jis peksezias se- 
ke upe pakol rado vieta kur 
medžiai padare gera persikėli
mo vieta. Pavojinga paprastai 
žmogui bet su jo patyrimu bu
vo lengva. Persikėlės per upe 
jis nukeliavo in 
suaresztuotas Liepos 11 d., pa
sodintas kalėjimo 
laikas iszsibaigs bus deportuo
tas. •

John Johansson Torp, 
metu senumo, vietinis Finlan- 
jtlijos, gyeno Amerikoje nuo 

ir vėl nuo 
1910 iki 1913 m. Kuomet norė
jo treczia syki atvažiuoti Ame
rikon, Finlhndijos kvota buvo 
iszsibaigusi, 
Kanada nes girdėjo, kad leng
va insisukti iii Suvienytas 
Valstybes be . paisojimo imi
gracijos instatymn. Kuomet 
nuvažiavo in Halifax rado sau 
darba ir per kelis menesius 
padirbėjo. Kuomet apsipažino 
su szalini ir tikėjos kad apie? 
jo atvažiavima niekas 
donos, jis porsikolo 
nytas VValstybos netoli Rai
ner, Minnesota, ir tuoj prado

Kuomet terminas 
bus deportuota i u

senu-
Czekosiovakijos pilietis ir 

girdėjo kad 
j u szalies isz-

senumo, vielinis ir 
Finlandijos, irgi nogi 
gauti Amerikos viza ir 
žiavo in Quebec. Jis nuvyko in 

ir susi- , 
kuris 

upe už 
i perkeltas 
praleido In- 

M innesotn 
paėmė 
Minne-

Fort Francis, Ontario, 
draugavo su žmogum, 
prižadėjo perkelti per 
$5.00. Vidurnakti 
per upe ir diena, 
ternational Falls, 
valstijoj ir kita diena, 
tram vaju in Virginia, 
sota, kur buvo suimtas. Kuo
met. laikas kalėjime užsibaigs 
bus deportuotas.

Askari 
vedos,

36A po Askari Aho, 3(> m. 
senumo, vedos, .-darbininkas, 
vietinis ir pilietis Finlandijos 
atvyko in Kanada neseniai, ir 
prisipažino, 
žinoti in Suvienytas Valstybes. 
Gegužes 9, 1924 m. 
in Fort Francis,

kad norėjo va

1905 iki 1908 m.,

kuris 
inspektorių

(’enter,

Duluth, kur

ir kuomet

45

jis atvažiavo in

insisukti in

gracijos instatymn.

nesusi-.
in Šūvio-

jo kelione pas draugus in Su 
vienytas Valstybes. Bet ne ii 
gai buvo ant traukinio, imi 
gracijos inspektorius ji

1

8U-
nroBztavo ir buvo pasodintas

n u važiavo 
Ontario. Trt 

vakaru pasistato laiveli ir per- 
International Falls,si kėlę in

Minnesota, kur buvo iki Gegu
žes 10 d. Paemes traukini, no
rėjo dasiekti Dnlifth. Bet irgi 
buvo suimtas ir pasodintas ka

baus-lojime su deportavimo 
me.

.JOHN HICIKKI KALLIO- 
vjotinis ir 

su Adolf
3 m. senumo, irgi pi

nt vvko in

TA, 18 m. senumo, 
pilietis Finlandijos, 
Lehirta, 2< 
lietis Finlandijos, 
Kanada Sausio 29, 1924 m. Abu 
bando iszgauti Amerikonisz- 

iszvažiuojant 
bet negalėjo 

anksto
su

jie susitarė 
Suvienytu ' r

kas vizas priesz 
isz Finlandijos, 
gauti. Is:}

Jacob Kailio, 
Valstybių piliecziu ir Michi-
gah valstijos gyventoju, kad 
jis nuvyktu 
Ontario ir 
dviejus imigrantus, kurie slap- 

ketino invažiuot/i
vienytas Valstybes.

ni Fort Francis, 
ten sutikti tuos

iri Su- 
Ir slaptai 

nivažiavo in Suvienytas Vals
tybes. Žmogus parkele per upe 
už $2.00. Vėliaus sugauti. KaL 
liofa ir Leliota buvo pasodinti 
kalėjimo ant metu ir Jacob 
Kailio pagelbininkas turi ifg’i 
patarnauti vienus metus 'kalė
jimo ir užmokėti Lausme isž 
$200. Bot jis pasilmosavo iki 
Lapkriczio 1, 1924 m. užbaigti, 
nkos darba.

Tie atsitikimai cituojami tik 
parodyti pavojus slaptu insi- 
veržimu in Suvienytas Valsty
bes. ‘ -r-F.L.T.S.

tai
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ROYAL MAIL 
T1ESOG IN HAMBURGĄ 

Parankios Konekcijo* in Lietuva 
Sept. 20 ir Nore m. S 
.............. Octoberio 4 
.... Sept. 6 ir Oct. 8

I

Gcriausis 
valffis. Mandagus Patarnavimas, j 
Del informacijos kreipkitės pas 
viėtinl agentu arba tiesog pas 

The Royal Steam Packet Co. 
Sanderson & Son, Inc. Agents,

26 BROADWAY, NEW YORK. ;

ORBITA ..
ORCA ...
OHIO ....

Privatiszki kanibarai.

*

I

i
i

NEWYORK i
.»■ ..1,11—hill.,.. I 1HI ii, I

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.

:'Wi

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149

žmogus 
Knyga 

puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

......................... ... .................................... ... ..........................

FP. D. Boczkaunkas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

/

automobilius

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

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit# POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
S33-33S W. Centre St., Mahaaoy City

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.r“

I

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Randa.
AtminCziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmu Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie tlubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainak ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.

, Atminimas Francuzu Karos. 
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Metginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės,
Žvaigždute. \ 
Žydu Rauda.
V____________________

92 puslapiu. Aiszki spauda.
Spaudinta ant drūtos popie. 
ros popierinei* vyrsaals.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis. 

—l—J---
W. D. BOCZKAUSKAS CO. 

MAHANOY Č1TY, PA.

f &

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kran
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pu.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa 

..........mill............... ...... Ii..... ...

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas

ė

ATSIUSK TIK >1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visotfas 
žoles ir szakni» kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo Visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

, M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

f ... -J

v

b

PROFITS >623,868.61

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

i
t

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jūsų pinigu I Sausio ir 1 
Liepos.

i turėtumėt reikale su muau tnuMį 
nepaisant ar mažas ar didelia,

H. BALL, Prerldentas.
Coo. W. BARLOW,
JM. E. FERGUSON, Kariwha.

ipire re o re re rere re re re re re

Mes norim kad ir jus
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JAU ASZ SENAS.

energijos vaiki- 
savo prigimta

1.
Apie priesz dvideszimts ke

turis metus, būdamas asz jau
nas ir pilnas 
nas, apleidau
szali Lietuva ir atvvkau in szi- 
ta pagirta, laisva kraszta... 
Ameriika.
vargu ir bedu, kurias tuomlaik 
keliauninkai sutikdavo,
tiek, kad jau po viso to atsida
riau Minersville, Pa.

Einu gatve.

laisva
Neminėsiu tu visu

tik

lyg bijodamas, 
ir nežinau, ar surasiu pažinsta- 
mu, ar ne. O kaip nustebau ka
da sutikau ateinant mano pus
broli J. G., kuri asz važiuoda
mas palikau Lietuvoje (mat 
asz dar užtrukau valanda An- 

s apsidairęs pa- 
•zia randasi pu-

SAULE

I
NAUJAS PLENTAS PER PELKES IR KLAMPYNES.

‘ ■ I ' . r ■ ' 1 ' | • "> > '■ j

naujas cimentinis pl(>ntn.s, puspenktos mylios ilgas, khris ejna per neiszpasaky- 
tas pelkes ir klampynes per tris pavietus Berkeley, Charleston ir Williamsburg, South Caro-
linojo, likos užbaigtas ir bus atidarytas szi rudeni. Plentas yra dalis Atlantic Coast kelio. 
Kasztavo milijoną doleriu o teipgi ir naujas tiltas per Ashley upe, kuris teipgi kasztavo ibi- 
lijona doleriu.

I'

■'
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glijoj)! Toliau;
maezian, kad i 
sėtinas skaitlius mano draugu 
ir draugiu, su kuriais kartu au
gome, žaidėme, kaimines ganė
me, 
me.
malonu ant
savo tikruosius 
drauges!

ir paaugę kartu draugavo- 
Kaip buvo linksma, kaip 

szirdies, suradus 
draugus ir 

Pilnas miestelis jau
nuomenes, visi jauni, gražus, 

ypatingai 
tos skaisezios Lietuvos merge
les; plaukeliai geltoni, veide
liai raudoni, mėlynos 
meilingos kalbeles...

visi 
ka tik isz Lietuvos,

akeles, 
vienu žo

džiu sakant, skaisezios, gražios 
rntnkaip žydinezios lelijos 

daržfdyje.
Bet asz nebuvau užganėdin

tas szitaim* Lietuviszkame kai
melyje. Asz norėjau leistis to
linus in Amerika. Man rūpėjo 
apžvalgyt gražiosios vietos, 
sodai, teatrai, dideses krautu
ves ir kitos szannios vietos, 

girdėjęs, 
savo draugus ir 

drauges, sudainavę kelias Lie
tu viszkas daineles... 

kad

gražiosios<

apie kurias
Atsisveikinęs

szamnos 
buvau

Prižadė
damas jiems, kad asz noitž 
mirsziu, bet kada nors parva
žiuosiu juos aplankyt, iszsilei- 
dau in placziaja Amerika. Tie
sa, suradau ko jeszkojau, bet 
tokiu draugu ir < 
kiti linksmu laiku - 
tur nesuradau.

• ) 
Ml •

Nors nuo to laiko iki sziam 
jau daug metu praslinko, vie
nok tie visi mano draugai ir 
drauges randasi mano atminty
je, mano vaidentuveje jie visi 
yra jauni, visi gražus, taip kaip 
kad asz juos palikau, 
kelias savaites atsisėdės 
linau sau: kur reiks traukt 
“ant vikeiszino?” Rodosi, jau 
visur esu buvęs, visur važinė
jos, niekur neima noras. Tik 
staigai atsiminiau 
vieta, ta Lietuviszka kaimeli— 
Minersville, Pa. Net linksma 
pasidarė kaip prisiminiau, kad 
dabar jau atėjo ta proga iszpil- 
dyt savo prižada, 
lankyt savo draugus 
ges, kuriems esu prižadėjęs.

tikieta ” 
važiuoju: 

paupiais, vis pakrantėmis, net 
iki Pottsvillei. Czia iszlipes sė
dau in elektrikini vagona ir va
žiuoju, ir džiaugiuosi, kad jau 
tuoj sueisiu savo taip mylimus 
ilraugus ir drauges, kuriuos ki
ta syk esu czia palikes. Rodosi 
visus matau savo 
kaip gražus, kaip meilus, pilni 
energijos.

Nusipirkęs “ 
dingo stotyje,

'■■j
n

Iraugin, to 
niekur ki-

Priesz 
mis-

noras.
ta ramia ja

tai yra, ap- 
ir drau-

Rea
vis

Cžklausiau 
žinomo

vieno 
k a rėžia m-

a t sa k v m a. 
man gerai 
n inko:

— () kaip gyvena K. B.? 
() tas K. B. tai laiko sa- 

liuna, alejau seniai miros!...
O t, kad nori! - 

Gal jau ne vieno
neliko, jeigu szitaip. Toliau jau 
apie draugus neklausinėjau, bi- 

laugiau tokiu 14 • • v Iai gi uz-

mislinu sau. 
mano draugu

jodamas, kad < 
atsakymu negauezia. 
klausiau apie drauges: 

(lai tamistos 
apiv (). '

'l'aip. taip.
i szt ek<‘j( >

F|4

žinot e k a

Žinome.
už J. D., bet jau jis 

mirė, tai dabar ji naszle, gyve
na su vaikais. Nurodo ir nume
ri. Asz padekavojau ir (‘inn in 
pakalne, mislydamas: Naszle! 
Nors viena surasiu gyva, ir dar 
naszle. Eisiu, pasikalbėsiu, už
vesiu romansą po senovei...

4.
Atradau ir ta vieta. Szirdis 

markiai plaka, net szokineja... 
in duris.

baisa

.Ji

s
Bar-bar-bar in duris. Iszgir- 
dau moteriszka baisa “kaln
iu.” Asz inejau ir dairausi ne
matydamas ko 
klausiau 
priesz manu 
gyvena O. D.

Taip, czia — 
turis nusistebėjus, 

meldži u 
mat vt

jeszkau. 
moLeriszkes 

stovėjo,

lž- 
k ii r i. 

ar ežia

atsako mo-

asz ja
paszaukt, 

pa-

nustebau, kada

mane. atsakymu, kad 
svietą pažint. Iszkilmigoji Puota.

jis man atsake. Nu J

Jis visa szirdimi 
o vaikai ji.

kam. yra galas. Kuomet trupi- 
duonos buvo nuvalyti 

, Didis 
vaiku tar

po. Po valandėlės, vaikai apsi
dairė aplink, 
((zia,

ninkai
nuo bažnyczios grindų 
Svetys isznyko isz

1 )

vaikai
» ii*

Bernarda, su
pasakojo

pa-

M 
d 

■S
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vauja Mano Tėvas ir visi dan
gaus szven tieji.

Kuomet balsas nutilo, skai
sti szviesa pranyko, 
skubiai apleido hažnyczia 
atbėgo pas tęva 
linksma, szirdimi
kad visi trvs esą užkviesti ne- 
paprastai! pokilin.

Tėvas Bernardas iszklauses 
viską, ka vaikai mate ir girdė
jo, patarė jiems su atsidėjimu 
rengties prie pirmos Szv. Ko
munijos.

Artimiausi sekmadieni ank
sti lyta žmones pradėjo rinktis 
bažnyczion, kad gavus progos 
pamatyti nekaltu vaikeliu da
lyvavimu V. Jėzaus puotoje.

Bažnytiniam chorui giedant 
“Agnus Dei,”
rengto stalo prisiartino Jonu
kas ir Juozukas. J u szirVlvs 
smarkia'! plake isz džiaugsmo, 
kad galėjo dalyvauti toje, taip 
brangioj puotoj.

Kuomet visi iszsi.skirsto isz 
bažnyezios, vienas žmogus at
siklaupė prie altoriaus 
dar meldėsi, ir dėkojo 
už suteikta jam 
&

I
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apleido bažny- 
nėi žodžio nepratardami 

kits kitam.
Vaikai iszoje isz bažnyezios, 

skubiai bego namo. Namie vai
kai kudikiszku prastumu
shkojo muniszkiams apie puo- 

su V. Jėzumi.
— ka vai- 

. ku pasakojimui, nieks nenorė
jo tikėti. Tėvas juokėsi isz ju,

N norc- 
kad motina, indnotu 

jiems gabesni ii Valgiu ir tam 
panasziai, o motina visai už
draudė vaikams ir kalbeli apie 
tai.

Vaikai matydami, 
vieno neintikins, 
kam nesakyti apie matyta at
sitikima.

Nuo to laiko Jono 
jau nebuvo matyt ie 
prie bažnyezios durų, bet visa
dos stengdavosi inlysti in baž- 
nyezios vidų.

Kiekviena syki, 1 
sueidavo I >a žn vez i on 
Jonas būdamas drąsesnis, vi
sados eidavo kviesti V. Jezu 
prie pietų.

Vaikai

ta bažnycziojc 
Iszskyrns senu tėvu,

sako vaikai prasimam 
darni,

kad nei
nutarė nie-

ir Juozo 
valgant

kai juodu 
i valgyti,

■r

prie gražiai
Jus Worcestoro bobele^, 

Gal nelankote Baltruvienelo’s. 
Pamatysite kaip asz pribusiu, 

rl’ai pusėtinai apkorziosiu. 
Ar tai vakare ar isz ryto, 
Baisybes darosi ant Milburv 

s t ryto,
O jeigu nenorite in kaili gaut, 

Tai bobeles lukaut!

I

i

ilgai 
I )ievui 

maloni1, kad 
priėjo ir jis dalyvauti 

paties puotoje sykiu 
nekaltais vaikais. Tas žmogus 
buvo tėvas Bernardas.

*

\’iesz- 
su tais,

❖ * *
T<m km’ 1 Ilinojuje, 

Kelios bobos per daug loję, 
Ir ne dyvai ilgus liežuvius 

turi, 
Tai aut keturkojų iszžiuri.

< > viena net be dantų, 
Tai nžsipuldineja ant visu.

Ar sena, ar jauna, 
Ar vyra ar mergina.

Jeigu katras vaikinas mer
gina pamyli, 

Tai ir nenutyli, 
Visaip iszranda,

Nebūtus daigius atranda, 
O gal kad dantis turėtu, 
Tai ir liežuvi suvaldytu, 

Dabar negali žioeziu suvaldyti 
Ir burnos uždaryti.

r 11

stebėjosi, kodėl V. 
.Jėzus turėdamas danguje viso
kiu gerybių, nieko neatsino- 
sza pietums, ir niekuomet ne- 
papraszo pus save.

“Asz neturiu
paklausti Jo”
— “ir tas neimtu teisėtai, nes 
juk tu visados praszai Ji pie
tų.” 

i 4

GERIAUSE UŽEIGA MEIZ 
VILLE GILBERtONE PAS 

JUOZĄ KUPCZIUNA

r v ta. 
patarnaut i

sodos st ikla.

Gavau 
negalima visa 
Pasiaiszkinau varda ir pavar
de, vistiek mano buvęs drau
gas manes nepažino ir paklau
sė pramoninko balsu:

— K a gersi ?
Asz jam atsakiau, kad dabar 

sausuose hlaivvstos laikuose 
nėra k a dang go rymu rinktis.

O pas mane dar gali pa
sirinkt — 
tai sakau:

— Duok
Dabar mano buvęs drangas 

taiso man geryma, o asz vėl už- 
vedžiau kalba. Sakau:

.Juk dar mes esame gi
mines nuo tamistos moteries.

Czia jis man atrėžė, kad jo 
moteris turinti perdaug gimi
niu; girdi, jeigu mesi lazda in 
szuni, tai pataikysi iii jo pa- 

Iszgeres savo 
... iszejan in gatve. Maty

damas, kad jau nesurasiu toko 
atvažiavau, leidausi link namu. 
Parvykęs namo, atsisėdės ir 
mislinu: Ak tu laike, tu galin
gas, kaip t n eidamas viską mai
nai. Nors tūli žmones gyvena 
tie patys, liet jie yra persimai
no. O czia, rodosi tik vakar Inos 
draugavome, tik vakar links
mai krvksztavome, 
jau jie mane nepažysta!..

Nuėjės pri<‘ zerkolo, ii 
temijes gerai patyriau, kad jau 
mano veidas persimainęs, ir 
plaukai permaino savo iszveiz- 
da... Jau asz senas.

—Paszalinis.

4 4 1 1

ežios gimine..
I“sode” iszeia

sziadien

i nsi -

Viename Portugalijos mies
to vardu Santaren, vidury 13 
szimtiheczio buvo senas Domi
nikonu vienuolvnas. Prie vie
nuolyno buvo insteigta berniu
kams mokvkla. Tėvas Bernai- «
das ojo mokytojo pareigas vai
ku skyriuje.
mylėjo vaikus,

Tėvas Bernardas turėjo lai- 
kvti Szv. M i szi a s anksti 
Prie Misziu jam 
ateidavo isz kaimo Alfinie du
iaunncziu broliuku, Jonukas ir 
Juozukas. Tėvas Bernardas lai 
ke juodu maldingiausiais vai
kais isz jo vedamojo skyriaus.

Kaimas Alfinie buvo gana 
toli nuo vienuolyno. Vaikaj tad 
eidami mokyklon, pasiimdavo 
su savim pietų ir vakarienes, 
nes kuomet jie sugryždavo na
mo, namiszkiai būdavo jau po 
vakarienes. Pietums stalas Im
davo jiems bažnyezios laiptai. 
Jie buvo gana platus, ir gerai 
jiems patarnaudavo.

Viena diena kai vaikai isz- 
ejo isz mokyklos, lauke smar
kiai lijo.

“ Lija 
sybe, bet ka darysi ? 
k e J uozas.

“Ar manai, kad 
pyktų ant mudviejų, jei mudu 
ineje in hažnyczia. pa valgy t u-

— užklauso Jonas, 
sz nemanau ” 

Juozukas.

— tarė Jonas. “Tei-
* 1> M ___atsa-

V. Jėzus

meni:
i t A

7 * >

tiek drąsos
— sake Juozas, Kampas 802 Main uli. kur ka- 

rukas užsisuka ant Frackvilles.

tarė vienas.

Tai 
iioreczia 

prasziau.
Taigi asz ta pati. K a ta- 

mista sakysi ?
(> kaip asz

patvriau, kad mano vaidentu
ve mane suvvle, man sakyda
ma, kad mano draugai ir drau
ges jauni, laibi, gražus, o ežia 
dabar stovi viena mano drau
ge, kuria asz nenoreezia tikėt, 
kad tai yra ta pati, kuri sako
si ja esant, vietoj jaunos, gra
žios merginos, kaip asz kad ti- 

žila, sena “bo-
Paklausiau ar mane pa- 

nepažysta. 
Tada asz pasiaiszkinau, pasa
kiau varda ir pavarde.

O, jos! Dabar atmenu... 
rI'ai ka ežia Dievuliau pažysi... 
Persimainęs, jau senas!...

Sziurpidiai per mane perejo 
iszgirdus, kad asz jau senas. 
I'uomkart ji 
ji prisėdo. Pradėjom kalbėtis. 
Asz užvedžiau

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

kejau; stora,
ba...”
žysta, atsake, jog rp • -

asz
paprasze sėst ir

romant iszka 
kalba, bet ji lyg mano romanso 
nesuprasdama, lyg
ma, nusuko kalba in kita puse, 

mintyje; pradėjo kalbėt apie savo vai
kus ir kitokius dalykus, kurie 
mane visai neapeina.

Matydamas, kad jau mano 
Sustojo vagonas. Iszlipau ir draugo kaip isz iszveizdos taip 

ta,

ignoruoda

O 
• >•

einu ta paezia gatve, kuria ėjau 
isz laivo iszlipes. Klausau, keli 
vyrai, sustoję prie kampo gat
ves, kalbasi Lietuviszkai. Asz 
pasinaudojęs proga, 
šiam

— Ar tamistos negalėtu
mėt man pasakvt- kur gvvona 
M. D. f

Tuoj apysenis vyras pradėjo 
man aiszkint, kad ta mano 
dranga jan seilini kasyklose nž- 
mnsze... Asz susigraudinęs gal
va nuleidau ir manau sau, kad 
pirmas mano užklausymas ga
vo toki nelaiminga atsakymu, 
taigi ant tolinus busiu atsar- 
gmia, kad gflvttš laimingesni^

Ar t am i stos

iižklan-

taigi ant tolinus busiu atsar

atsiliepe 
Ei va in bažny- 

ezia ir pasipraszykime Jo lei- 
labai ge-

4 4

dimo, Jis yra, sako, 
ras. ”

Sutarta — padaryta.
Vaikai ineje in

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audeklinei# apdarais. Pre
ke tiktai • • <

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

. . $1.50

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

bažnyczia 
prisiartino prie altoriaus, atsi
klaupė priesz Paneles Szv. lai- 
kanezia kūdikėli Jezu ir pra
dėjo melstis.

“O mažytis Jėzau! lauke li
ja, mes nenorime suszlapti, ar 
Tu mums leisi czia pavalgyti, 
Tavo name” —melde Jonu
kas.

“O Jėzau leisk!
jo Juozukas, nesulaukęs atsa
kymo, ir visai, pamirszes vie
tos szventnmo.
rėk! ’ ’ 
kas —

Pavo name” -

! 4 karto-

“Ziurok, žiu- 
garsiai snszuko Joitu- 
Mažytis Jėzus, szypso- 

si in mus. “ 
rr

4 4

() Jėzau, asz myliu

ir isz kalbos ne ta, kuria asž 
atmenu buvus priesz keliolika 
motu, dar užklausiau:

— Gal ‘tomistą žinai kur 
gyvena musu drAugas F. A.T

— Czia vfdnrj’jb Miesto. 
Labai praturtėjefe ir ne sh bile- 
kuom nori kalbelis — pridū
rė moteris.

viduryjė Miesto.

TURYNIS:
See i ta Polka
Lietuviu Mamas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka
Ddcaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Mamas 
Klumpakojis, Polka 
Marcelė Polka 
Pade-Espan Vdlcas 
Noriu' Miego Polka 
Helena Polka » 

į Mojavos Vainikas Polka 
tRasluca Valcas 
*Mojava Veszna 
į Augonelo Polka
• Ilgėjimas Tėvynes Mamas

k

t

■r

Atsisveikinau ir įsžojau. Ei- 
aplankj't dratiga F. A.

i >

,,1 f lt

nu
AtejaU pns nurodyta “boteli, 
inejfln ih gertuvb, žiūriu, *tiž il
go stalo mano senoVds drau
gas. Asz iMžtiesirttl v deftŽihe,gas. Asz isžtiesirtil
linksmai pasveikint savri htau- 
įM it paklausiriti ar nepažysta

Liėtuvhi Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke tu prisiuntimu tiktai 75c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CltY, PA.

■'> . B
4
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Pave.”
Mažucziai padrąsinti Kūdi

kėlio Jėzaus 
maldavo Jo.

Tu mums leidai pasi
likti Tavo namuose, tai ar ne
galėtum su mumis pavalgyti 
pietų t” —

“0 mažas Jėzau, nužeminta 
szirdimi, meldžiu neatsisaky
ti” — tarė antras.

Ir sztai Szv. Motina iszskie- 
tc savo rankas ir V. Jėzus, pri- 
imdarhas atviros 
kvietimą, 
riaus.

Jonas ir Juozas, nerodvdami 
jokio. nusistebėjimo 
prastu džiaugsmu, ome isz pin
tines valgius ir xlavo Bran
giam Sveeziui.

Vieszpats

szypsena, toliau

mi

szirdies pa- 
nusilejdo nuo alto-

Ei,” — tarė vienas, “rei
kia klausti patarimo pas tęva 
Bernarda.”

Vaikai abejojo, ar toks klau
simas nepakenks ju pasimaty
mui su Vioszpacziu. Dvejoda
mi, visgi nutarė klausti, kaip 
tik pamatys tęva Beriiarcla.

Vaikai isz ryto jau pirmieji 
sėdėjo mokykloje. Nespėjo tė
vas Dominikonas pradėti pa
mokos,— kaip .Jonas atsisto
ji's tarė:

i < C
iszaiszkinti, 
\’ieszpats, tiek 
mis valgęs pietus, mums nieko 
liedavo, ir niekuomet pas save 
neužpraszo, o 
ko netrūksta ? ’ ’

Dominikonas isz- 
gfirdes toki klausima, labai nu
stebo, ir visai nenorėjo tikėti, 
bet vaiku nuolatinis tvirtini
mas ir platesnis paaiszkinimas 
priverto ji tikėti.

K uome t nio k v k 1 o s 
renge pamokas, tėvas mokyto
jas užsidaręs kambaryje kar- 
sztai melde Dieva, kad leistu 
jam szi klausima iszriszti...

Tėvas mokytojas, pilnas 
džiaugsmo sugryžo in mokyk
los kambarį.
vaikus, tarė jiems: 
matvsite
praszykite, kad Jis užpraszytu 
ne tik jums, bet ir mane.”

“Taip, taip mes 
szime Jo papraszyti, 
mums valia tai darvti 
re Jonas.

Kaip paprastai, ateinanezia 
diena vaikai prisiartinę prie 
altoriaus pradėjo praszyti Kū
dikėlio: — “0 Brangiausias] 
Jėzau, mes tiek kartu Tau da- 

ka turėjome,, 
bet Tu niekuomet mumis nonž- 
praszai in dangaus pokili.”

Matydami, kad Vieszpats 
nieko neatsako, laimes apimti 
vaikai, ir manydami, kad tuo 
klausimu inžeide Brangu Sve
ti pridūrė; “Tėvas Bernardas 
mus pamokino taip sakyti,

Neseno i pirko 
narna su hot oi i u, persikraustęs 
isz Mali anoy Plane. O kad tai 
yra svetingas žmogus, lodei at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims priotelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo.

szi kampini
t

su nopA-

Jėzus imdamas 
! duona, laimino ir dalino vai- 
Į kėnis. Szviosus spinduliai ap- 
1 siatlto Brangu Sveti 
> džiai skambus 
I vaikus.
! Žemiszkame

Jo Rai
ba Įsa s žavėjo

pasauly t visa
»7

t
1 'J! ll

Te ve, ar tu galėtum mums 
kodėl mažvtis 

kartu su mu-

juk danguje nie-

Kunigas

vaikai

ir pasivadinės 
“Kuomet 

Mažyti V. Jezu, pa-

veme geriausio

nepaini r- 
bile tik 

” — ta-

itin |
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Moteris kuri di
džiuojasi savo gražu
mu visada laikys savo 
dantis szvario j e padė
tyje.

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas pa
laikymui dantų szva- 
riais ir skaiseziais 
taip kad jie prisidėtu 
prie pagerinimo isz- 
vaizdos yra szvei- 
cziant juos regulia 
riai, po kiekvieno val
gio, su Colgate’s Rib
bon Dental Cream.

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja Col
gate’s, nes jis nuvalo 
dantis pilnai ir prisi
deda prie geros svei
katos. Nusipirk triu- 
bele sziandien.

taip siikyti 
taipgi jis prasze, kad ir ji Tu 
pakvieštumei mums pareng- 
tan pokilin.”

Staiga, vaikams nesuprdnta- 
mu budu, visa bažnyežia tapo 
apsžviosta nepaprasta szviesA. 
Kūdikėlio Jozaiis drabužiai 
spindėjo kaip auksas. Vaikai 

gražiu 
“Ti

esa, jus mano kviėsdtivote, bet 
idabar Asz jumis kvioeziu ir 
tA ipgi tę va Bernarda kad a tei
tumėte mimo pokilin, kur daly-

Geri Dantys
I

Gera Sveikata

Kudikolio

iszgiMo neapsakomai 
balsu tariamus žodžius:

t 11 * V.
I

♦ * •

Ten kur pamareje, 
Badai Niudžerzeje,

I tali jonai pas bobeles loska 
turi, 

Tiktai kad v v ra i nematytu• *1
žiuri.

Mat, kaip vyrai in darba nu- 
ejna, 

Tuo jaus lt alijonai atejna, 
Butelius munszaines paste- 

liuoje,
Gere galop ir dainuoje. 
Visi katrie jom fundina, 
Tai 'kožna kurnu vadina, 

P jeigu katras namines ne
duoda, 

Tai su buteliu in galva duodat 
Apie kitus j u darbelius da 

nutylėsiu, 
Jreluk del saves pasiliksiu.

*

** JI
Snsibeczino viena mergina 

Padare laižybas ir gana,
Isz dvieju baczkucziu alaus, 

Jog in tris menesius vyra gaus*

-V

>

Bet nebage apsiriko, 
Ba lyg sziam laikė i be vyr<| 

liko, 
Laižybas pralaimėjo,Laizynas pralaimėjo, j 

Da už vyro neisžtekejo.
Rodos butu stragi mergina* 

Pažino isz flkrajaus gana, 
Visokius darbus varo 

O ir d i iv a are.
Tai vis nieko, o jeigu gera bus 

Atsiras ir geras žmogus, 
In pora sueis,

Ir puiku gyvenimą leis.
* * *

Vienojo vietoje kaip vyrai 
in darba nuejna, 

Bobeles in kuopa suejna, 
Kada vyrai isz darbo pareina.

Tai in nžrakyta stuba ne in- 
ejna.

Sžlapes ant poreziu yargszas 
turi sėdėti,

Ir susimylojimo dievisžko tu
ri laukti,

Dairosi ar gaspadine nepft- 
matis, 

Ar stubos neatrakis.
Tonais vyrai dideli varga turi 

Ba kaip reiiko neprižiūri, 
Mesa, ka del vyru parnofcža, 
Tai kates ir szunos isznesza, 
Nekarta nuo szunies atima, 
Ir isz to vakarinio gamina., 

Gerkite jus nelaimingos, 
Dabar geros jums dienos, 
Bot ateis laikas kaip dejuo

site, 
Ir munszaines negausite, , 
O tada sunkei dejuosite, 
Iszsižioja gerti melsite.

>
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

pirma diena

-— Lietingas oras, gal bus 
grybu.

— Sziandien 
rudens.

— Szia sanvailia vela pra
dėjo dirbti Janoviczio marsz- 
kiniu dirbtuve kuri buvo sus
tojus koki tai 
žasties neturėjimo kontrakto.
Daugeli merginu bus priimta 
in darba.

— Jurgei Bendinskai, 821 
E. Centre nlyezios, aplaike ži- 

o pati su
pra ei ta Pet-

laika, isz prie-

ne, buk juju marti 
mins Jono, mirė 
nvezia Mount (’arinei 
vestuvių apsigyveno.

nudus ir buvo vedus

kur po 
Velione 

sirgo tik penkos .dienas, turė
jo apie 22
tiktai septynis menesius, pali
ko dideliam nuliudimia vvra 
Joną, du brolius ir dvi seseres. 
Laidotuves atsibuvo Panede- 
lio ryta Mont karinėsią.

—■ Juozas Knszinskas, G29 
W. Spruce uly. susižeidė koja 
užstodamas ant surūdijusio vi
nies prie Park Place kasyklų. 
Daktaras apžiurėjo žaiduli.

Vincas (1 rabanckas 
pacziule i>ribu vo 

III.,

— Mergaite 
czik kuri liko užgriauta senam 
brusto likos surasta negyva 
praeita Ketvergi), 
užduso po uzgi’invimiii.

— Peszlyneje kuri atsibu
vo Brownsville terp keliolika 
vyru, Kazimieras Czerncekis, 
W. Coal nlyezios, aplaike /.ai
duli su peiliu in prezius, netek
damas daug kraujo. Peilinin
kas M. Želinskas likos areszta- 
votas.

— Trys jauni 
Leonas Nugent, 
kus ir James 
isz l?iladelfijos 
vol i už baudimą praplatyt ne
teisingus ezekius.

— Stanislovas

Rože RoniO"

likos surasta negyva
Mergaite

sport ūkai 
Petras Pocz- 

Smithernn visi 
likos areszta-

Filadelfije moksle

<1

S A ( J [, B

► >' į

k u 
iszris su pacziule prilmv 

Springfield, III., atlankyti 
noszvia Budrevieziene ant East 
Pine nlyezios, sugryž.o namo po 

pasisverziavimui

Staniiilouis 
ir Vincas Dzienis iszkeliavo in 

la vinį is
Temple Universitete.

Jonas Staniszkis ir Ado- 
Sznkaitis sngryžo isz Lie

tuvos kur lankėsi pas gimines. 
Abudu sako, jog gerai pasisve- 
czinot kelis menesius Lietuvo
je, bet goriausi'gyventi Ameri- 
ke, o ypatingai geriausiam 

kokiu vra

mas
KUKLUKSAI PAGARBINO ŽYDĄ.

Ii’szimls met u

Atnagradinta Garbe 
Marijos.

m i esi e,Viename mieste, Suimtoje 
apie dvylikta adyna mikli, pa- 
szauke kunigą su Szveiieziau- 
siu Sakramentu pas ligoni. Se
na motore kuri pribuvo pa- 
szaukt kunigą, pasakė varda 
nlyezios, numara stubos kurioj 
buvo ligonis, ir ėjo pirmiau ku
nigo rodydama kelo. Kunigas 
ėjo paskui ja. Staiga prapuolė, 
jam isz akiu,^ liet tame laike 
pamate kad stovi pas ta stuba 
kur yra ligonis, bet niekas ne 
al i dare duris.

Po ilgahi skambinimui atsi
dūrė langas antro gyvenimo ir 
pasirodo galva žilo senuko.

Kas lenais 
teip vėlai ?

— Ateinu

H

kad jam 
patepimu —-

linkimam 
terp giminiu ir pažystamu.

Miestas dabar bus szva- 
nupirko gazolinia 

szlnos ulvezes.
Už maszina užmokėta $2,K94.

— Nenžilgio mieste turėsi
me buli v a rd i n i apszvietima

resnis nes 
maszina kuri

Xen/.ilgio miest 
bulivardini

nuo Main ulvezios ir Mahanov • •
Avė. lyg B nlyezios, Centre uli. 
irUatawissa lyg 4tos nlyezios. 
Bus tai apszviet imas panaszus 
in didesnius miestus ir i>zrodis 
puikei.

— Vladas 
isznerino koja 
Put boles. Vladas 
nes mokslaines studentu.

Ketverge bus sūri szt i 
mazgu moterystes Lenkiszkoje 
liažnyczioje Ona Rajkovskiute 
su Adolfu Xarkovicziu isz Gil- 
liertono. Xuotaka yra duktė 
buezeriaus Rajkovskio o jauni
kis sunum gerai žinomo saln- 
ninko Gilbertone ir broliu ad
vokato Xarkovicziu us Garv, 
Imi.

ti idant 
vedusi 
vniksztinet auksini jubileju sa
vo vi nezevonys. Szt a i musu 

uodotini ponstva Juozai Žab

Urba na v i ežius 
loszimo 

augszles
laike
v ra

Narkoviczians

gin lė
musi! Lietuviu 

dagvventu ap-

ir

laukai, 319 W. Mahanoy Ave., 
susilauks tosios garbes Suba- 
loje, nes gyvena vedusiam su
tikime jau 50 metu — sulauk 
darni auksini jubileju.
diena, tai yra szia Subata at
sibus miszios ant kuriu ponst- 
va Zablaukai szirdingai už

virus

I'ajaf p

szirdingai 
pažinsta- 

rnus, prietelius ir gimines. 
“Jaunavedžei gyvena Mahano- 
jni arti 40 metu, turi sunn Jo
ną ir dukteria Elzbieta Kižie- 
nia gyvenanrzius Philadelphi- 
joi, o mirusia kun. Zablackas 
teipgi buvo 
vėlina ponstvai 
laimingo pagyvenimo susilauk
ti deimantiniu sukaki u viii.

kvieczia visus savo 
prietelius ir

šunimi. Redvste
Zablackams

Norkevicziu Naujas Sztoras.
— Arda buvote musu nau- 

Užsinmkes jumis 
musu nauja sztorą, 

pinigo 
pirkdami vijoki tavora del na
mo ir del nesziojimo.

jam szt ore.
atlankyt i
nes galite suezediinti

Galite 
gaut visokiu veikiu ar materi- 
joliu mastais, darbiniu drapa
nų vyrams, paneziaku, apatiniu 
drapanų, visokiu dresu morgai- 

daug kitokio tavoro. 
o persitikrinsite kad 

galite ežia geriau ir pigiau pir
kti negu mieste.
Norkevicziu Naujas Sztoras.

408 W. Mahanoy St.

ANT PARDAVIMO
Namai Shonandori, po No. 

26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 
ant adreso.

. J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

I ems i r 
Ateikite

2t.

27 S. Grant St. Kreipkitės 
(t.f.

o ypatingai 
miešti' ant svieto 
musu garsingas Shenondoris.

— Tik dabar iszsidave buk 
Jonas Sinkeviczius 
su pana I Jelena 
bėrio 10, kuriuos snriszo kum 
Dumezius.
slaptai.

— Pacziule

apsi vede 
Link, Septem-

Veseile atsibuvo

Povylo Mika- 
laviezius, kuris nužudė plaktu
ku M. Ivimeli, likos aresztavo- 
ta. drauge su keleis Imrdingie- 
reis už nepadoru pasielgimą ir 
girt neklysta. Burmistras Ma- 
galinga nubaudė visus perser
gėdamas jeigu•dn karta pana- 
szei pasielgines tai visus iszva- 
rvs von isz miesto.

PASKUTINES ŽINUTES.

'Thorp, Wis. — Baisi vėt
ra užmusze czion asztuonis 
žmonis, snžeido daug ir padare 
bledi's ant milijono doleriu.

Smirna, Turkije.
sunaikino krutamuju 

pa veiksi u teatru sudegė 1G2 
žmonis o daug snžeido ir atide
gė.

czion

ta Ugni-
je, kuri

Washington, Pa. — Nara 
Lee, pagimdo 
siems davė vardus 
ant prezidentu
vis, Coolidge ir La Collet te.

Duryea, Pa. 
metu,

trynukus ir vi- 
kandidatu 

szi tokius: Da-

— Vincas 
Vi k liūs, 17 metu, i n puolė iii 
szafta llallistead, užsimuszda- 
mas ant vietos.

ANT PARDAVIMO.

M-

Dubeltavas bizniavus namas 
tinkamas del bile kokio biznio. 
Ant \\\ Coal St., Shenandoah 
Pa. Dideli ruimai su visais in- 
taisymais. 
pusiau.

1

Persiduos visas ar
(78

Ig. Kignolis
839 W. Coal St., 

Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Naujas G ruimu 
skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318- E. Market St. Kreipki
tės ant adreso x (tJ’.

317 E. Pine St, 
Mahanov (’itv, I’a.

ANT PARDAVIMO.

sunamas 
ir kitokios

Namas su salimu 
fikszczorei, dabar 
ant AV. Centre St. 
mas prie kito galo loto. Kreip
kitės ant adreso.

51 S. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

ir baro 
tuszczias, 

Teipgi na

(t.sep.23)

Du lotai miesto Port Carbon, 
Pa. luotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar no užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. Wčst St.
Shenandoah. Pa.

* */ u
A

Atsiszaukito 
(t.f.

I Vilkosi
atidaro maža kromeli Fairfield, HI. ir in laika pastojo vienas 
isz t url ingiausiu ir paguodotu gyventoju lojo miesto, Imda
mas banko direktorium ir masonu. Ana diena apvaikszlinejo 
5(1 motini jiibiloju nuo kada pradėjo bizni ant kurio dalybavo 
apie 15,000 žmoniii. Keli sanarei Kluksii inleike jam bukietą 
isz 50 rožiu su gerais velinirnais. Žvdas buvo

adgal Žvdas Emannelius Steneris

geru žmogum del
visu todėl ji visas miestas paguodoje.

IszLietuviszka Kaimelio
%

Minersville, Pa. f Po keliu 
menesiu ligos, 

jauna

ILLINOJAUS GYVENTOJAI 
GALI TURĖTI SAMO- 

GONKAS.

skambina 
— užklauso senis.

pas ligoni, pas 
katra mane szau'ke,
duoti paskui iin 
al sake kunigas.

('/Jonais szitame 
žinau,

atsake senis — bet kad prade
da lyt i,

kiek
narni'

ne yra ligoniu —

praszau

nelaba mirtis 
pakirto jauna gyvastį Marga- 
rietai Bruzgienei 
Mandžiarskiute) kuri gyveno 

\ elione paliko 
mot i-

(po tėvais

Philadelphia.
didžiausiam nuliudimia
na, seserį' Lillie ir brolius Vin
ca ir Peliksą namie, Paulina 

.Joną Xe\v
Kai re (’hicage kuri

namie, 
New Philadelphia, 
Yorke ir 
iszkeliavo tik dvi sanvaites in
Ll 
P

A. a. Marga rietą 
jauna motore 
kejo, jog mirtis 
paims jaja nuo szios aszaru pa
kalnes.

— Jonas Kazaleviczius isz 
Mar Lin likos pripažytas kal- 

žndinstos.
at nauvt

Kazimierio Kliosztori. 
buvo dora 

ir niekas nešiti- 
teip greitai

tu antram laipsnų
Advokatai stengėsi 
teismą nes neyra užganadytais 
tuoni viroku.

— Nenžilgio liks šu r i szt a 
mazgu moterystes pana 
joną Januleviczinte 
najs su beisboliniku Juozu 
F.eori, Italu, isz Sagono. Badai 
vostuVes atsibus G Oktoberio.

Mari-
isz ežio-

Xe tik sziam di
deliam miešti' bet ir visoj Illi
nois valstybėje lygsziol buvo 
uždrausta žmonėms turėti na
muose taip vadinama “still” 
(aparatas distiliuoti skystimą 
arba katilas su
be valstybes generalio prokuro
ro leidimo.

Policija ir prohibicijos agen- 
a pa ra t u jeszkodavo ir 

radę konfiskuodavo, o savinin
ką patraukdavo 
ha uždą vo.

Dabar auksztesnioje 
teisėjas David iszsprende, kad 
niekas negali žmonėms drausti 
turėti savo namuose tuos apa
ratus arba samogonkas. Tai nė
ra jokis prohibicijos instatymo 
peržengimas.

Szis iszsprendimas seko, kuo
met vienas teisėjas (’hieagoje 
G menesiu 
Justina Žoles,

su

ir t a ja diena

(’h i ra go.

lai tu

l ( still

prietaisomis)

m teismus ir

teismo

nubaudė

ne ejdamas

Tamaqua, Pa. --- Geisdamas 
pataisyti stogą

in darba, Jurgis 
Aleksamlravieziiis, G5 metu,
gyvenantis po 410 Elm uly., 
nukrito nuo .stogo susižeisda- 
inas mirtinai; Sužeistas likos 
nugabenta in (’oaldale-. ligon- 
bnti kur mire in trumpa laika. 
Velionis paliko paezia, dukte
ria ir viena sunn.

kalėjimu
154 K 11G St., 

kurio namuose surado .toki ka
tilėli. •

'Teisėjas David paliepė Zole- 
sa ĮHiliuosuoti isz kalėjimo.

—r sake 
žmogui .turėt i 

ne yra tai jok if; prasi-

stebėtina,”.
< 4 4 C

• . “Thi
• tvisėjiis David.
“.still”
žengimas, nei tam tikslui leidi
mas npreikalin^as. ” .

. Ji'igu Jus tlirka ĮlĮinojui, tai 
tinka visur. — Įmania Vėsini!

i
t t ‘ ,

ANT RANDOS.

Mount Carmel, Pa. — Henri- 
kis Malinauckas, 14 metu vai
kas, trenke su akmeniu in didi
ni patroną kuris eksplodavojo, 
sužeisdamas vaikui baisei vei- 
da.ir ranka. Likos nuvežtas in 
ligonbuti.

Franas Astrnuckas, 51 
motu, likos sužeistas Reliance 
kasi klosią.

'—i Petras Urboiia, 25 metu, 
likofc sužeistas Locust Gap ka-. 
sik-l’osia, per nupuolimą augliu. 
Randasi ligonbūtoje,

Lawrence, Mass. — Petras 
Jcrkis, 45 mėtų amžiaus ir ve
dos lietuvis, ežia gavo du me
nesiu kalėjimo už pasikesini- 
imi ant dvieju jaunu ‘mergaL 
czin nekaltybes. .Jisai apeliavo 
ir tapo pastatytas po $400 kau* • •• • cijos.

Baltimore, Md. — 
teismas nuteisė Luižine, 
liekai vadinusia . 
dviems, metams ■i»r »

Tieezias 
ang- 

Luosia, 
kalėjimo už 

Pflįla ,ry ma k r i m ina les t ope raci - 
jo»įfiliai morgiuai.:

L •

liekai

uy m

*. Pittstoif, Pa. — Neužga- 
ria<lįpias isz mokosezio būvi 
priožašto stYa i k o 1500 angle- 
knsin nrie Butler knsvklu.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 1G per GO pėdu didu
mo su sziluina, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankinių namu, Peop-

itinkamas del

les T,,usf Co. Randa neper- 
-A Uiszaukito j tuojau 

pas '• W. Zotanska, ' • * * * J 1
brangi.

j.

(t.f.)'
A

• • ' 14 „ ’ F* '

25 NįLęhigV-Št.
J

l^rackvįiicįPa.
".......

PARSIDUODA KARMA
■■ ■ • „f .'

. t.—'■

S'zi m 11 > akeri i r fanpa,
,a vk lei, k a rve, ..< la ūgy lig v iszt n

8!įgeri
i,

Gera Š rijimugeras t vartas
st irba/begi
j i a uja ijs i os l|na do,k. Aiašiįi bos. ;
Parsiduos pigp’r. ‘ ■ ’ , ' (0.3

• ' Mrs.’A. V. Brill’

aid is vanduo. Visos

Parsiduos pigp’r. ‘
dv' • " . i ’. :— -

((>.::

*

ai'ba pa^s : ;•
. , 11. Martin

(Juaka.lce, Pa.
" I «

1. ir
. .vi?

J ' t H V

r •' i
710,E..Ahihiinov $1.
į'( Maluilioy City, Pa.

■ *■' ' ■ — ■ ■     * l’fe? 4 ■    I"    1 *■ ■ *»'" f Į
.. : '■ ■ ■ . : c

PUIK! MALDA-KNYGELE
’ ‘"ANIO^AS SARGAS’’

• ' '■ . .i ■ \ • . , • ■

■’ ’ ■ ? s t

Vi«o» reikalingo*. maldos^ Litanijos, 
. ~

rkurinaia apdarai*, auksuoti krasstai.
Preke au prieiuntimu tiktai $l.S0.

mW

!

ir |.t. Puikiai apdaryta minkactai*

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

•»

T

tai praszau užeikite 
pas mane ir palaukti pakol nu
stos lyt. Busite man kunigėli 
mylhnu svecziu, ha 
ir ne galiu miegot i.

Kunigas inejo t repais in 
šluba ir pamate stuboje ant 
sienos kabanti dideli abroza 
Mot i uos Szven ežia ilsios, 
kuri doge žvake.

Dėkui Dievui! 
szauke kunigas 
je tikineziu kataliku.

— Ka tai, tai ne — atsake 
senis sausai.

Esmių liuteronas ir ta viską 
už niek laikau, 
baszninkos 
buvo labai ti'kinti 
garbe apžiūrinėjo 
lai ir asz dabar kas Subata už
degu žvakute ir szlovinu ta 
abroza, teip kaip mano motina 
nebaszninke daro.

Laike tos kalbos i liejome in 
kita kambarį czionnis 
nyczioje kabojo paveikslas 
moteres senovės rūbuose. Ka
da senis nužvelgi' kad kunigas

asz sergu

KOJŲ PRIŽIŪRA.
nors pa-

pamate 
kabant i

priesz

pa- 
esmiu st ubo

Tiktai del 
savo motinos, kuri 

ir su didele 
abroza,

im

t a

raszt i-
k a bojo

labai akyvai prisižiurineja, ta
re susigraudinęs:

— Tai mano mieliause mo
tina, klūpojanti priesz abroza 
Motinos Dievo.
smerti, man kalbėjo: 
nelaimingas siinau, jaign mie- 
laszirdingiauses 
szauks mane prie 
per užtarymą
cziauslos teip ilgai praszysiu 
Jos sūnaus, pakol tu ne sngry- 
szi ant kelio tikėjimo!” 
motina norėjo kad buezia isz- 
tikimas ir maldingas liet kas— 

kad ne

f n

1

Priesz
> t

savo
Mano

Dievas
savo garbes

Paneles Szven-

pa-

' • n ■ .

Labai

tare nusiszypsojas' 
galiu persi!i'krinti apie reikalą 
spaviednes.

Senis teip insisznokojo ir 
apipasakojo kunigui visa savo 
praeiti ir su tokiu teisingumu, 
kad navet savo piktybių ir nu
sidėjimu neužslepe.

— Esi ponas prieszingu spa- 
viednoi — tarė kunigas — bet 
del ko teip aiszkei ajisakei sa
vo gyvastį kad dabar matau 
tavo duszia perdeun Ir kad gai
lėtu me i s

MUS

už, savo kaltybes ir

MYLI JA.

Antra valanda nakties, 
namo, 

gražu vedusiam visa
o tu tik dabar pareini 
Ar tai 
nakti kaž kur trankytis!

— Mano brangi. Asz taip 
tave myliu ir ilgai nematy
damas ilgiuosi tavos. Dėlto, ra
dos liuoąa valandėle, 
pasivaikszczioti.

ir cinu

PANA “WASHINGTON.”
” At-Ant parodos “caczgiu 

lant ie ( Jty, pana Helena Swoe- 
savo miestą Wa- 

ka i po
noy perstatė 
sliington, D. ('. 
Washington, ’ ’ 
už ta i dovana.

” pana 
aplaikyjnma

pripažint nm tikra tikėjimą ša
lau d nevo szirdyje, galeezia 

t i iszriszima.
Ar tikrai tarė - 

leezia gauti iszriszima? 
daugiau kaip t risdeszimt 
tu ne turiu ramumo szirdija ir 
ne buvau
Szveneziausio 
Ant

spaviedes

ga
jau

s mė

Koja bygiena yra 
prastas dalykas, vienok labai 
svarbus. Dabartine civilizacija 
priverezia nekurioms kūno da
lims daugiau dirbti negu buvo 
gamtos skirta. Musu kojos isz , 
priežasties invairiu užsiemimiiij 
ir nemaloniu aplinkybių daž-fj 
uai nusilpneja, ir turi but i ge- i 
ra i prižiuriomos, kad butu ga
lima jas užlaikyti geram stovy.

Kojų priežiura turi prasidė
ti kūdikystėje. Visi iszkrypi
lna i turi būti gydomi kuo- 
ankseziausiai. Paprastai, gy<ly- 
tojams lahai lengva atitaisyti 
kojas be-jokios operacijos jei • 
vaikas esti atneszamas gydy
mui pirmuose amžiaus metuo
se.

Nusilpnėjo 
kūdikystėje dažnai esti 
priežasties kokiu nors truk li
nui. Vaikai turi gauti tinkama 
maistu, loki kuris 
reikmenis kimo 
tas daroma 
tvirtėja ir nelinksta, 
jis pradeda stotis ir vaikszczio-

Vaiko kojos apdengimas la
bai svarbus. Kaulai greit isz- 
kraipomi jei vaikai dėvi netin
kamas kojines ir czeverykus. 
Vaikai turi Imli basi kuodau- 
giausiai, ypaez tuomet, kuomet 
jie esti namuose. Kojines turi 
būti užtektinai dideles, kad ne
veržtu kojų.

i

1 i

rieszai ir kojos 
dažnai ISZ

turi visas 
augimui. Jei 

vaiko kauleliai su
ku ome!

ne prie 
Sa k ramento.

savo motinos 
jaueziii, kad sziandien galiu su 
gailesezia iszsispaviedot i. Ar 
t ikrai bitsiu vertas iszriszimo ?

praszau tavęs 
spaviednes

ir duok Szv. Sakraniciita.
Ant rytojaus, rylinetija 

gavo kunigas žine, kad senis 
numirė, užmusze ji paralyžius 

kėlei Apveizdos
K unigas

at minties

Jeigu teip, 
iszklausvkie

tai
mane

J

Stebuklingi 
Dievo 
paveiksle kuris kabojo, 
ežia motore kuri ji vedi* pas li
goni, o ne 
atsirado 
'Tai buvo motina to 
Garbe Marijos iszmelde senam 
grieszninkui ai siverl ima ant ti
kėjimo 
priesz smerti.

'Teisingai ir ne be naudos 
szaukeme: Užtarytoja griesz- 
nuju, melskis už mus!

žinoma
ir
mot iua

f p

pažino tame 
ta pa

isz kur ji ji 
kur prapuolė: — 

senuko.

pask ut i ne valanda

Skaitykite “Saule”
❖ <•

I

Taip-pat reikia 
atsargiai iszrinkti ezeverykus.

Kerpant nagus, patartina 
juos kirpti 
pant kampu, 
daroma 
in vidų. Žmonos, kurie turi la
bai daug ant kojų vaikszczio- 
ti, turi labai gerai prižiūrėti 
kojas. Jie turi kas vakaras.

nagas

li a gus,
skersai, nenuker-

, nes kuomet tas
pradeda augt i

daug ant kojų 
labai

.Jie t <i ■ i ,v<,. <■ i,i,. <,i-, 
kuomet pareina nuo darbo, nu- 

apsimauti 
ir kitus czeve- 

rei-

siplauti kojas, ir 
szvarias kojines 
rykus. Rytmetį, taip pat 
kia szvarias kojines apsimauti. 
'Taip darant,
vengti daugybe nemalonumu 
kuriuos ojos turi paneszti.

Dabartiniais laikais czeverv 
daromi daug

Augsztos kulnys ir smailus ga
lai eina isz mados, 
ezeveryku dirbtuves 
tokius ezeverykus,

bus galima isz-
1

kai geresni.

Nekurios 
daro tik 

kurie pri- 
gelbsti kojoms atsitaisyti.

Jei norima turėti sveikas ko- 
as, galima tai atsiekti tiktai dė
vint tinkamas kojines ir czevtv 
rykus, vaikszeziojant gerai, ir 
nepervarginanl kojų perdaug.

J. M. THOMAS
Kontraktoriua ir Budavotojas

336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City
Duodu preke ant visokiu darbu 

kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

4

< *

♦

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu j 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo, j

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- ’ 
centą už jusu sutaupytus pini gus ir ta suma kas-kart i 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris ] 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o ] 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < 
dauginimu procento. ’ <

NAUJAS DIDELIS • SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio*
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Pagerintas ir padaugintas 
iszlcidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane-, 
tu ir visokiu burtu. :: ::

puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50




