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Isz Amerikos

Vladas Zbisz-

t It -a "

_____ f. PAj \
MAIL MATTBH./ R n

Juozas Lu-
žinsikns, 
vol veri,
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isz visu szauuIIsz Lietuvos.
DRUTUOLIS BIJOJO SAVO 

MAŽOS PACZIULES.
Alfred. Me

ko, Lenkiszkas drilluolis, kuris
padėjo tint grindų daugeli drn- 
tuoliu laike imtyniu, aplaike 
persiskyrimą nuo savo paeziįl
ies už tai, kad su juom pasiel- 

nemandagei ir nežmo-gi nėjo 
niszkai.

Zbiszk iene 
apsivedima Senorita 
Diaz, 
pėdas

prie-z 
Amelia

2 met u. t ori t ik pelikes 
szimta svaru, 

yra Kubaniszko gimimo, i"Zte 
kedama už Zbi"zkau" 1921 Ha 
vanoję, K ūboji*.

'Tai tau. silpna 
pliekė g; 
ni'galedamas 
gyventi, melde 
palinosiiot u 
bobos. ”
GAILĖJOSI JOG SUMUSZE 

PACZIA — NUSIŽUDĖ.
Baisei nu 

lindės ir gailėdamasis, jog kir
to su kiiiU"Zc/.ia savo pacziiilei 
jx*r burna, Mikola Kartena."

vadinosi

ir

moterėlė "II 
kuri" 

ilgia U"
i d a 111 j i

* ‘ ž\’eri"Z.ko"

Z L i -zka 
ja ja

1 >

al i jot a
S||

1 "iid
i nuo
Argi ne juokas!

Pit I sbnrgli. Pa.

sa v o 
Mikola 

atėmė siu gy vast i.
Laike "ii"ibarinio už piet u.", 

Mikola pri"Zokias prie paezios 
kirto jai per \t*ida ir peczius. 
Vėliaus užklausi* josios, ar jaja 
kibai sužeido, moterį* 
jam du klibancziiis <

| »a r< >de 
lanti< ir

• mėlyna ženklą ant peeziu. Mi
I ž ma 

ta
S s 

pasfi'lgima su 
sau gyva "t i.’ 
paleido 

galva
."Ziivi isz 
ir at liko 
paežio.".

*>

<

MIRSZTANTI PACZIULE 
ISZRINKO VYRUI SZITA 

MERGINA.
i sz< 1 m >1 < »ja sBuviiMs iszdimtojas Benja

minas I lampton ir prozidentas 
American ’Tobacco kompanijos, 

s dienomis su pa- 
Adams. I ’riesz mi rt i.

apsivedė lomi
na K ia ra
jojo moterį* iszrinl'o savo vyrui 

h • j( »si<»s m i r 
>ii joja, ka 
noru ir padu

< I

mot ere", 
m i r."/.l a m i

paua K la ra i< la nt į 
ežia i 
naszlx >

;ipsivc<l u 
" "ii mielu 

re. I ‘ana Kla ra įau
gę

ja ja,

gera drau
Kad 

mot ere 
>a v< i

mirusio" 
tai kožna 
isz.riiikt n patogia panelia 
vyrui, lai sziadicii ik* Imlu tiek' 
vargingu naszlin!
RADO 2700 DOLERIU TERP 

SZASZLAVU.
I )arl»ininkai 

narna
senos
viena,

27(M) doleriu.",

York, 
cz\ si i no

Pa.
kurie
Rossenbergieiies, 
res, 
terp

k n i i

Kat res 
mote 
rado

“SZAUK IN MANE!“ —PRI- 
. SPYRĖ PATI VYRA, NA 

IR SZOVE.
1 )et roil, M ieli.

metu, ezystino re
tame priėjo prie jojo 

pati Fstela, 22 metu, atsistojus 
pradėjo

szandvli isz Juozo,
I n szeszke, Irijei szanl i iii 

Juozas

pi’lOSZ

07

JI. juoki is ir 
szankda-

’Icrp 
•gras, 

pa-

PAMATE “DVASE“ ANT 
KAPINIU.

Rokiszkis.
kokiu dar

- (“Vien.’’

ma :
mane!” Juozas negalėdamas 
atsispirt nuo miobrodes mote- 

pa k I i Iri no
iszleke pataikindama

sukrito
Juozas pasidavė iii rankas pa- 
licijos. Dorele badai gyveno su 
1 ikime ir I uri kelis vaikus.

ros.

galva ir toji

vamždi, kulka 
Tįsi ola iii 
uegvva.

ISZNESZTOSKASYKLOS 
SU DINAMITU.

Me Alister, ()kla. - IKas \ Iš
los Xo. 12. prigulinczios
Rock Island ('oal ('<>., likos su
ardytos dinamitu kaipo tiltas 
vedantis in taisės kasyklas, 
per nežinomas ypatus.

'Tosios kasyklos dirbo tik po 
kėlės dienas ant sanvaites, mo
kėdamos pagal 1924 sutarti, 
bet kompanija mane at idary I i 
kitas kasyklas ir mokėti darbi
ninkams pagal 1917 sutarti ir 
open shop, ant ko darbininkai 
nesutiko ir už tai atkerszino.
VISAME NORĖJO BŪTI 

DRAUGAIS — 
SU PACZIA.

York.

m taisos

.\ o \\

prie

NET IR

k'»
ro, kad lasai

o meiles su jojo 
u Ili’iirikiu t«eer.

MEKSIKONISZKI BANDI
TAI NUŽUDĖ SEPTYNES 

YPATAS.
Meksiko City, M<*x. 

Joachimo ir Piedres X, 
banditai iszrito isz kelio
sažierini truki po tam pradėjo 
szaudyt in pasažierius, užmiisz 
dam i penkis kareivius 
moteres. Apipleszia truki pasi
ėmė su savim dvideszimts žmo
nių iii nelaisvia. Xekurie pasa- 
žierei turėjo nusirengi lyg nuo
gumo. Banditai gavo 
tiikstanczius pesetu
su .savim tris jaunas 
mis.
18 KUBANU UŽMUSZTU 

LAIKE MAISZACZI0.
Va 1st i je

apie 20 
ir paeini* 

mergi-

Menoeal 
la i k y t i 

Terp žmonių irm

I la vana, Kuba. -
Camagua, kilo maiszatis kada 
buvnsis prezidentas 
atvažiavo iii czionais 
pra kalbas.
vaisko kilo muszis, kuriame li
kos užmuszta aszt uoniolika

Klibamu persiskyrė 
ant dvieju politikiszku partijų 
— viena už buvusi pri'zidmda 

o kita už tebyri pre- 
generol a 
apmalszino

įlinkus aresztavodami daugeli.
UKRAINOJE RANDASI 8700 

BUTLEGERIU.
Karkovas, Rosije. — Lkra-

nžmuszta 
žmonių.

M enocol, 
zidenta 
\’a iskas

Maehado.
nuiiszt i-

ki) r. 
pas mus 

randas tamsiu žmonių. <) Pet
rulyte, atvažiavus 
kos,

— SztlN

isz Ameri- 
vakare ėjo aplankyki gi

miniu, kurie gyveno netoli jos 
gimtinio kaimo. 'Taip kaip va
karas buvo sziltas, ji atsisėdo 

'Tuosvk
pro kapines važiavo žmogus ir 
pamatęs ties kapinėms baltais 
rubais moteriszke,

prie kapiniu pasilsėti.

pradėjo 
ark Ii ezaižyti ir važiuoti dir- 

Petrlyte mėgino ji 
szaukti, o jis rėkdamas ja žeg
nojo. Ir taip dirvomis bėgda
mas nuo “vaiduoklio“ inkirto 
iii linu marka, kur ka lik dn- 
szeles neprakiszi'.

APDAUŽĖ ŽMOGELI.
Raguine. — Pereita szventa- 

dieni kažin kokie muszeikos, 
panaszus in Ammoniterius, už
puolė pirkti Tomoszaiti ir par
vertė ant žemes. Muszeįįyjs se
kėsi suimti ir policijai atiduo
ti.
NEŽINO ANT KO RENKA 

AUKAS.
(“ Vien.

voltus.
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lASZnW MSAULE”DU-KABT NEDELINI8 LAJ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMERIKE: Ant vira meto |3.M. Ant punee meto II.M 

EUROPOJE: Ant vieo meto |4.M.
MV* Laimktu Ir piningua visada siuskite tiktai ant saito adreso:

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

I

MAHANOY CITY. PA.
*

W. n. BOCZKOWHKI, Pr«a. A Iff▼Y • ’Y v
T. W. 80CZM0WMMI, Kitur

i,

KUNIGAS SZOVE IN SUSI
RINKUSIUS.

Lietuvoje kun. Dagilis panau
dojo revolveri laike susirinki

mo; pasislėpė bažnyczioje.
“ Lietuvos Žinios

Rugsėjo 18 d. leidiny prnuesza:
Isz vieszvu'iiu ('Telszįu aps.) 

inflins prnuesza,
O/

Vioszvienus 
anksto už- i 

'Tor- j 
na-
va- 

jo mil in 
ezion

kad Rugsėjo 
'. Kryžiaus alini

ai vvko «
14 d. per 
dus iii 
vieszvieniccziu isz 
kviestas p. Seimo 
nau. ’Ta paezia diena Seimo 
rys kuu. Dagilis, vieton kad 
žinoti in užsakvta 
ICigirdžiuose, irgi 
žia vo.

Pamaldoms pasibaigus ir p. ! 
'Tornaii atidarius mitinga, kini. 
Dagilis pradėjo trukdyti I 
bet i, pa re i k szd amas, 
ežia kalbesius.

Žmones ji klausyti 
rejo. Kilo t riukszmas.

narvs
r p

m 36 METAS

" ii

iii

LIETUVEI SUĖMĖ DU LEN- 
KISZKUS SZNIPUS.

— “ Vien v- 
Sziandien Lie

Kaimas, Rng. 19.
korės.

žvalgyba suome pora
bes
I u vos
Lenku sznipu, 'kurie pirmiau 
tarnavo carui kaipo oficieriai. 
Vienas ju buvo poruezikas 
Vladimiras Galinas, tarnavęs 
Dancigo Lenku žvalgybni. .Jis 
gyveno 
1 imszalis

buvo

Lietuvoje kaipo kvc- 
, atvykęs in Klaipeda 

i kada toji buvo Ifrancuzu oku
pacijoj. Galinas 

inias apie musu
rinkdavo ži- 

spanda, lian- 
|dies nusistatymą, kariuomene. 

*ll • • • • 1*1* 1

at vn-

kad

• 1

’apie ateinanezius in Klaipeda 
i laivus ir ka jie vėže. Sykiu, su
prantama, platindavo melagiu 
gas žinias apie Lietuva. Tas ži-

kai ln*as «i’s siausdavo per agentas
Ji.s Vilnia Intam Zacvilkovs-

nepano l 
Tor- * 

nau nuėjo kiton vieton kalbėti, ! 
bet žmones privertė ji gryžti, o 
kunigą Dagili 
la i pt u.

Kilus' vėl dideliam

111 
kini, kuris gerai niokojo dola- 

įriais. Galiniai pagolbodavo ki- 
VIndas Na

iviai pėdos 
i n vedėju

4'

tas caro oficieras 
tarnaująs

kaipo laivu
(locmanu.) Yra spėjama, kad

Lietuvos ka
piuomenes vyr. lehenanta Kli- 
'maviržiu dėlto, kad tas per 
[daug deginėjo apie jo darbuote.

m Į
viena, kitasHu kita puse mitin

■ ‘ . . . I

\ ienok ir naujoje vietoje mi- meti gyvuliu iszvežta užsienin 
kuu. !

p. r p

' viekas, 
uoste

mist nine 1I1IO '

iGalinas nužudė
1 riuksz- | 

nuli, policija uždare toje vieto- į
je mitinga.

Kalbėtojai nuėjo v ienas

guot i.

I

GYVULIU EKSPORTAS.
Per sziu metu pirmaji pus-

kor.) 
kaimus

1 ?

nia nepanorėjo klausytis 
Dagilio pamokslo, nutarė ji nu
vest i in bažnvezia.

Tuomet kuu.
traukės atvežta isz ’Telsziu re-

S 
uit szventoriaus.

minia

kur kas daugiau, negu tuo pat 
i laiku praeitais metais. Taip ra- 
Įgnocziu ’ ....................
pernai - 
isz vežt a 
iszvežta 10,993, peniai —

—>),U4, pernai

Ro^i je.
jinoje randasi viena samogon- 
ka ant kožno penkių 
gyventoju, pagal 
finansų kamisijos.
laikui randasi 8700 žmonių ka 
užsiima dirbimu namines ir 
parduoda jaja. Apie 150 mili
jonu svaru rugiu

14,84.3 szt.i "Z vežt a .
- (>,8G9; kiaulių szimel 

arkliu szimet
- - .— 2,249; 

kalakutu—7),1.34, pernai —89; 
žasu 8,428, pernai — 125; visz- 
tu ir aneziu 4.3,4G 1, pernai 5,- 
45.3.

Dagilis, iszsi-

Rokiszkis.
— Po szios pa ra pijo
vaikszto koki tai nepilnaprote 

ja, ir renka aukas ant ko
kiu tai Szv. 'Tėvo misziu. Mote
rėlės duoda kiauszinius, 
gus, liet nežino, kam 
Kita mergaite

szimtu 
apskaitymu 

Lyg sziain

jinio, 
peniai

pun
du oda. 

vaikszto 
rinkdama aukas ant kokiu tai
procesija. Nejaugi szias 
gaites siuntinėja

vol veri pradėjo szaudyt i, pat 
1 raiikdamasi Wit'll

(lalutinai 
puolė ant jo. Jis pasislėpė baž- 
nyezioje.

Žmones sustabdė bekalbanti 
p. 1’ornau ir pareikalavo, kad 
butu iszrinkti 10—15 vyru, ku
rie atvestu kuu. Dagili ezion 
tam, kad jis pasiaiszkintu, ko
dėl szoves iii žmones. Kalbėto
jui pavyko nuraminti minia, ir 
mitingas ramiai tęsęsi apie 
piisantros valandos.

Pa si pilk tinimas kunigo pasi
elgimu taip didelis, kad žinomi

vel
s I 
suerzinta

m o r-
I y izebravoti 

apsi-
l i

kunigai. 'Tai nemalonussunaudotaI »a rt neri u i,gyveuo
."Z;i"Z.l;i\u

."einike nieko neži
> in banku

sa v o
ant iszvarymo spirito. Vnhlže 1.eis./j<i|nili.

I‘ricžasli" del 
ko Mrs. l'Jenora DevelIier jesz- 

persiskyrimo nuo saA'o vy- 
pri vert inej’o jaja

ant pasidalinim 
biznio drang

X’ietoje Imli jam užvydusiii, 
lai I levellicr pri\ ert inejo savo 
paežiu idnnt davinėtu buezkius 

kad su
jiiom važinei u autoniobiliuje ir 
gulėtu tam paežiam kambarije. 
Ant tokios socialist iszk’os mei
les moterį* nesutiko ir iunesze 
in suda skunda ant persiskyri
mo, kuri ir aplaike.
VARGINGA SZEIMYNA ISZ 

MOUNT CARMEL.
Philadelphia, Pa

sti'iigesi visom pajėgom užbėg
ti dirbimą namines, bet lyg 
sziam laikui neturėjo tame pa
sisekimo.
VANDUO UŽLIEJO SZIMTA 

KAIMELIU INDIJOI.
Žiemiu 
užliejo

apie kuriuo." 
nojo. Pinigus indeji 
ant joMo.s vardo.

Katre." šluboji* liek prisirin
ko "zaszlavu nuo daugeli metu, 
jog sveikatos departamentas 
nusiuntė pas jaja < 
idant isz.vežt u szaszlav as, 
riu buvo 
mai. Pinigus

Vai
() 

lai

kolas tada ]>a"Zaukr: 
no nedora 
vim atimsiu 
lais žodži’is 
revolverio in
]>rie koju nuskriaust
ORINIS MILŽINAS RENGĖ

SI IN AMERIKA.
W ashington, D. ('.

džia aplaike telegrama i>z. V 
kietijos buk dideli." orini" 
vas Ze))pelinas ZR ’> mano per 
lėkti per Atlantiko mari*" Ket 

jeigu oras 
at ga
< > | H >>. 

'Tasai oralaivis liko." padirbtas 
del Suv. Valstijų kaipo didis 
at mokėjimo kariszkii bledžiu 
padarytu per Vokieezius ir už
mokėjimo skolos.

GALĖTU PRADĖTI UPE 
NUO VISU GERYMU.

Harrisburg, Pa. 
palieije Pennsyh'anijoi iii laika 
devvniu menesiu konfiskavo 

tiek, jog

buk didelis (“ Vien.“
I 

l’aip kaip

verge* ar Suimtoje 
bus tinkamas. Oralaivis ; 
bens daug paežio isz Fair Ff* ‘ * --

St eit ine

menesiu 
uždrausto gėry mėlio

galima butu pradėti 
nauja upe. In taji laika konfis
kavo 11.L3G kvortų arielkos, 

,325 ga- 
»27O baczkn

isz j uju

5.3,.305 miniszaines, 24 
lomi alkoholiaus, 327 
alaus, 1748 baksu alaus, 22,9G2 
galonus vyno, 7,029 obuolines 
saidrs, 1519 kvorta džines, 1G,- 
49G bonku imbiero, 823 bonkas 
brandos, 102G bonku kitokiu 
gėry m u, 204G baezka s I u ogos 

visokio sztopo 
ant užborvinimo mnnszaines ir 
kitokios truciznos. 
konfiskavo 128 
ir 9G (rokus.

ir 178 kvortas

1

Prick tani 
a ut omobili us

SUVAŽIAVIMAS DIDELE3 
SZEIMYN0S.

Lo Angeles, Calif.
Tiais buvo suvažiavimas di
džiausios szeimynos Amerike, 
kuri susirinko ant szeimynisz- 
ko pikniko, o buvo juju snvir- 
szum szimta ypatu.

.Yru tai szeimyna 
randasi 798 gyvųjų

Czio- 
suvažiavimas

kurioje 
sąnariu

Dicko Ton, gyvusio 1750 mete 
llohindijoi.’ Daugiause szeimy- 
nos po tliom vardu gyvena 

•v Chicago ir aplinkinėje,
czionais randasi j uju apie sze-

t noru vardu
bet

larbinink us 
k 11 

veži-net penki pilni 
siira<lo selinsią 

bonko.sia, blekinosia ir puoduo- 
sia.
30 DIENU IN KALĖJIMĄ 

UŽ MUNSZAINE.
-- Sudže

— Palieije 
surado szeimvna Jono Gosde- 
no susidedanti isz tėvo, moly
nus ir 
League 
S

ketiniu
Island

mažu 
parke,

vaiku 
kuri 

tengesi iszvirti truputi kavos 
bleszineje nuo tameieziu.

Allahabad, Iūdiję, 
daliji* Indijos 
szimta kaimeliu, 
pakilo lyg tiltui kerszindama

t va na i 
l’pe Jumna

gyvuliu,

W ilkes-Barre, Pa.
nubaudė moteria Rusziuskie- 
nia isz Sugar Xotcli ant 30 die- 

kalejima už 
i muu- 
nega lojo

nu m pavietava
dirbimą ir pardavima 
szaiues, už tai, kad i 
užmokėti szimta doleriu baus-

Su moteria 
kurie verki*, 

staugė drauge, bet tas

mes.
vaikai

Te-
ue-vas apreiszke palicijei buk 

turėdamas darbo Mount Car
mel, Pa., ėjo pekszczias su szei
myna iii czionais viltije suradi
mo darbo. Visi buvo labai pa
vargę, iszalke ir susirgia. 
Gordena nuvedė in palieije kur 
ji pavalgydino ir davė pinigu 
ant siijeszkojimo darbo o mo
teria su vaikais uuveže iii Ge
neral ligonbute.

iszalke ir

m

radosi (rvs
O szuo 
nesu-

minksztino szirdies sudžiaus.

I:
i H
i

« v
A. (ir f;
mUmi

M**’

prie Reichstag namo Ber-
line. Vokieti ioi dnl vbnnti irz

Tiikstanczei žmonių susirinko 
oomTnnni iouin

A

žuvusi im ik n mi

diena ežia atra-
Domininka

Atvykusi policija

PALICIJANTAS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Lžpaliai, l’teno.s apskr. - 
Rugpjuczio 27
do užmuszta pik 
Kubiliuna. 
tardymo keliu patyrė, kad mi
nėta pilieti užmusze vietinis 
policininkas Daszinskas.

VILKAS PJAUNA AVĖS.
Rubliai, Kamajų Valsez. 

kor.) —
szio kaimo vilkai pradėjo tan
kiai užpuldinėti ant 
tai apylinkių kaimai susitelke 
padare ablaya bet vilko ne vie
no nenuszove. Bet po ablavos 
vakare vilkai isz rT. Kriukelio 

aveles, ir 
rado užkastas žemose, ir A. Pi
voriūno lt) aveliu papjovė. Ant 
rytojaus G Rugsėjo padare vėl 
ablava, 
vilką ir tris ju sužeidė.
TIK GIRTUOKLYSTE TEIP 

PADARO.
Melducziai,

— (“\rien.“
7 d. sziarne kaimo vakaruojant 
pusberniai užmusze A. Valai

ti rtas ir mu- 
szeikas pavadino “piemoni- 

Be to dar Valainis Ra
sų 

Mat

siigrio\ imu tojo puikaus tilto, tvarto pavogė tris
Aplinkine Bareilly 
užlieta kaipo ir 
Kumaon. Kvieeziai sunaikinti 
bledes milžiuiszkos, 
jai iszbegiojo po kalnus, 
deszimts žmonių prigėrė, 
DŽUGO-SLAVAI IR ALBA

NAI SUSIPESZE.
Belgradas. — Baisus ir kru

vinas muszys kilo terp Džugo- 
salviszku kareiviu ir Albanisz-' 
ku kaimnoeziu Pauedelij. Apie 
szimtus Albiuieeziu 
muszta ir sužeista. Mat Maee- 
donijos gyventojai atsimokėjo 
Albanams už padarytas skriau 
das užklupdami ant juju rube- 
žiaus užmuszdami keliolika 
žmonių, todėl užklupo i 
iiužiidindami joju moteres vai
kus ir vvrus. 8

'Tenais padėjimas panaszus 
terp'-Lenku ir Lietuviu, vieni 
ant kitu užklumpa ir daro 
visokes skriaudas.

likos visa 
geležinkelis

o gvvento-
Tris-

užklumpa

likos už-

kurioje nuszove viena

Rokiszkio vals. 
kor.) — Rugsėjo

iii. Valainis buvo 
pavadino

<>•

mis.“ 
geliuose buvo snsipeszes 
. J u ž i n tu m iosczi o nu ka i s.
toje dienojo pripuolė Rage
liuose Jokymo atlaidai, kuratlaidai,

ant *Ln daug jaunimo suplaukia pau-
Roti. Paprastai ant visu 
atlaidų žmones daugiausiai ei- 

įlegtines pagertu, negu .Die- 
pagarbintu. Mužeikos tupi

musu

na 
vo 
kalėjime.

ŽYDAI GANUBIJE 
LIETUVIUS.

Žagare.
♦

\reik kas turga
dienis c^ia kyla posztynektarp 

Per Lietuviu kaimiecziu
savo

TEVISZKAS 
PAMOKINIMAS.

Tėvas pradėjo kalbėti 
šuneliu “pamokslai“ —
tavo tinginiavima nenueisi nie
kur. Sziadien žmogui 
krutet ir būti darbszum.
Karnegius pribuvo in Ameri
ka neturėdamas no marszkiniu 
o sziadien turi milijonus.

— Milijonus? — atsako 
vaikas nusistebėjas. —; O kiek 
jisai juju apsivelka ant (die
nos?

Et, kvailas/esi ir

reikė
Juk

ir Žydu. 
Policiniuku dažniausiai i|epasi- 
taiko ir todėl pesztynes vyksta
visai laisvai. Jei vienas Žydas 
pradeda gineza su kaimiecziu, 
bematant atsiranda prie jo Žy
du visa krūva. Jie pradeda kib
ti prię kaimieczi.0, invairiai 
iszjuokdomi, koliodami ir or-
zindaiiu. Žmogelis, kantrybes

1 1 ” .i * , 11 ” >) ’ ’ V į

netekot#, pastumia koki Zyda.
gana. Žydai to tik ir laukia: puola ta-

I 
krikszczionyis demokratai mi
tinge ir po mitingo pareiszke 
nenori daugiau su jais bendra
darbiaut i.

DUODA KAM NEREIKE.
“ kor.)Rokiszkis.

— Dalinant prie Rokiszljio sto
ties žeme, davė bežemiams tik 
po puse hektaro; o ten pat gy- 

turtingam

(“Vien.

venaneziam labai U., ii,la
nkininkui 1). davė 4 hektarus 
nors D. ir tos paezios 
nebeapžioja ir ja isznuomuoja 
kiti. Gerai priežodis sako: 
“Tirszton ko szen 
deda.“

žemes

Gerai priežodis
ir velnias

PASILINKSMINIMAS UŽSI
BAIGĖ ŽUDINSTA.

I’ecziiiliszkuri,
a | is. —

nuostabumu.

PABĖGO ISZ KALĖJIMO.
Mariampolo. — Sziomis die

nomis cziaiu vyko ne kasdien 
pasitaikaneziu
Viena ryta Marinmpolcs kalė
jimo administracija pasigedo 
kettiriu kaliniu. Veik visi jie 
jau buvo nuteisti 10—14 metu 
kalėjimo už invairius kraujin- 
gus v prasikaltimus. Isztyms 
szi nuotiki paaiszkojo, kad sa- 

prausiamojo 
dubens (bliudo) pagialba isz- 
sikase keliu metru gilumo sky
le po pamatu ir iszlindo.
lindę in kalėjimo kiemą jie vėl 
netikėtinu budu perlipo per, 
bne keturin metru augszczio, 
spygliuota tvora, už kurios pa
sijuto visai laisvi. Vietine po
licija deda rimtu 
bėglius gražinti.

K

kytieji kaliniai

Isz-

į ii

Vilkaviszkio 
Rugsėjo 8 d. ūkininkas 

J. Mickeviczius pasikvietė sve- 
cziu, tikslu pasilinksminti ir 
smagiai praleisti laika. Vaka
ro]) prisirenka isz aplinkiniu 
kaimu keletas padaužų, kuriu 
skaieziuje, buvo p riesz u ir 
draugu 
baigėsi tragedija. Žinomi apy
linkėje girtuokliai ir pesztu'kai 
.Juozas Krolikaitis ir Feliksas 
Liuibikks, abudu Keturvalakių 
vals., kaip t ik szianie pasilinks
minimo susitiko su broliais 
Jurgiu ir Juozu Sznipais, ku
rioms jau sįonai rengėsi už pa
darytas skriaudas atkerszyti, 
ir atkerszijo. In vyko jieszty- 
nes. Itezailtato Sznipai vietoje 
nuszove F.* Luohiki ir 'sunkiai 
sužeidė J. Kronkaiti. Pastara
sis rytojaus diena mirė Vilka-

buvo
ir pasilinksminimas

vtekio apš. ligoninėje. Kalti- 
Susznko levas iszeidamas (la visi irmurza žmogų kiek tik ninkai suimti. Vedamas tardy

pastangu

•■v. •

. LA-

LABAI NARSUS.____  R”*
Tik pamislykit sau ma

no draugai, perleidau kolos va
landas kletkoje, radosi

i man
kur 

draskanti levai ir niekas 
blogo neatsitiko.

-— Va jei, kaip tu 
iszlaikyt ? Ar tau lovai nieko 
nedaro.

— Visai nieko.
— Kitip tai nieko?
— Na, ba juju tada nesira

do kletkoje, tiktai perkelo in 
kita, nes sena buvo pagadyta, 
o asz jaja turėjau pataisyt.

Klausytojai

galėjai

nuspjovė isz
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BAULK

atsako

KAS GIRDĖT
Laike perklausymu kandida

tu ant ukesiszku popieru (citi
zens papers) daugelis aplikan- 
tu nežinojo ka atsakyti ant už- 
klausymn užduotu per sudžia 
Detroite, Mieli.

Nekurie aplikantai
buk Kolumbas parasze Nepri- 
gulmybcs Dekleracije, kiti Įnik 
A brah omą s Linco Inas dirba 
fordinius automobilius. Calvin 
Coolidge (tebyris prezidentas) 
yra gubernatorium Miczigano, 
Konstitucijo tai yra raudona, 
melvna ir halta Amerikoniszka 
vėliava. Republika tai yra to
kis sklypas kuriamo randasi 
prohibieijos tiesos ir daug pa- 
nasziu juokingu atsakymu. 
Keli atsake buk mirusis Teo
doras Rooseveltas buvo pirmu
tinis prezidentas Suv. Valstijų 
ir t.t.

Suvirszmn penki szimtai ap- 
1 i kantu neaplaike popieras. Ar 
toki citizinai yra tinkami būti 
padonais szio sklypo?

Nuo kokio tai laiko Kinczi- 
kai bovinasi in revoliucijc. Du 
gubernatorei norėdami viens 
kita pasmaugti iszjszauke na
mine kare.

Ne teip senei Kiniszkas vais
kus eidamas in 

prieszus
kare baugino 

savo prieszus lekiojanczeis 
smakais padarytais isz popie- 
ros, muszimu bubnu ir peklisz- 
ku riksmu idant tokiu budu 
juos iszbaidyt ir kad bėgtu nuo 
kariszko lauko.

Sziadien areoplanai kila in 
ora, meta dinamitines bombas 
ant savo prieszu, o vietoje bub
nu tai musza didelios anuotos.

Ir kas pasakys, jog Kinczi- 
nepriemekai nepriėmė Europiszkos- 

krikszezioniszkos civilizacijos ?

Sziadien Su v. Valstijosia 
randasi 78,095 žmonių kurie 
t uri prieglauda ubagu namuo- 

‘ ‘poor 
Mete 1910 buvo jnju

šia arba kaip vadiname 
house.”
net 86,415. Kožna meta susima
žina skaitlis žmonių kurie jesz- 
ko prieglaudos t ošia vietosią. 
Gal todėl, kad mot eres sziadien 
turi proga užsidirbimo pinigu 
ir czedina ant senatvės idant 
nereikėtų valgyti duonute isz 
m i e 1 a sz i rd i ng u r a n k u.

Neužilgo tosios “poor house
visai dings, nes daugeliuosia 
va 1st i juosia suszelpineja senu
kus per iszmokejirna jiems me
tines pensijos ant maisto ii uz- l^^ebatu poniuto 
laikymo. kams.
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SŪNŪS PREZIDENTO 
COOLIDGE.

Jonas Coolidge, dabar viena
tinis simus prezidento (.'oolidge 
instojo ana diena
kolegije kaipo studentas.

in Amherst

(o tai pas geresnius 
žmonis) o prie duriu smirdanti 
szaszlavai ir balos po langais.

Inojns in viena kroma Kau
ne

veikslus

geide nupirkti pyragu ku
rie matyt gulėjo lange nuo ilgo 
laiko, nes buvo Jabai apdulko- 
ja.

K a daro 
kaip

pardavike, 
czionais

arki 
vadinamemes

klarka ?
Sztai paima skepetaite (li

tai neezysta) ir nudulkina py
ragus. Žinoma, musu Ameri- 
konkai atsinorejo rJetiiviszkn 
pyragu ir nepirko.

Buezernese tas pats, mesa 
kabo priesz krpnm ant kurios 
muses priterszia, apdulksta ir 
neszvari.

Didžiause kultūra 
sveikatos turime 

.Jeigu

del kūno 
ir sveikatos turime czionais 
Amerike. Jeigu prilyginsime 
Lietuviszka kultūra 
Amerikoniszka 'kultura

dvasios, 
kūno, 

tai mes czionais praaugsztįna
me visas kitas tautas iszski- 
riant Vokieczius.

Sugryžtanti isz Ameriko mu
su tautiecziai turi gera proga 
tonais darbuoti*s. Gali tonais 
iszmokyti savo tautieczius la
bai naudingu dalyku kurie bu
tu naudingi sveikatai 
mokytis nuo
teip vadinamos 
kultūros, kuri Amerike mažai 
atnesztu naudos, nes czionais 
visi lygus, visi ukezai szio lais
vo sklypo ir nelaižo ranku ne 

•ms ir virszinin-

vela’ °.

tautieeziusavo
Europiszkos

Jeigu paimsime žodi “kultū
ra” kuri laikome kaipo žings
nis apszvietimo, 
mandagiszkos kalbos, 
žinimas su literatūra, poezije, Lzimtai

iszvaizdos, 
susipa- langlekasei.

Miestelis Peru, valstije IIli
nojaus, yra maža aplinkine 
kurioje gyvena 'konia patys 

ten keli 
szeimvnu ♦

Gyvena
__ __ _ Len’kiszku .........

dailės, tai tojo daugiau^rasime kaipo ir Lietuviu. Gyveno mal- 
- ’ szei, dirbo sun'kei ir garbino 

Dieva. Sztai nuo kokio tai lai- 
paprastas |k0 pradėjo kas tokis virti terp 

pradėjo to- 
prabaszcziaus

Lietuvoje ir kituosią Enropi- 
niuosia miestuosia.

Gzion Amerike ] 
žmogus yra daugiau “grubio- knionin 
nu,” ..... .................... i: I
t era t ura ir dailia, jam užtenka Ifonp mylėjosi su patogia para- 
laikrasztis (kuri kožnas skai- Ipijonka ir tai isz kitos parapi-

mažiau susipažinęs su Ii-
kūmutes 

mvt ant savo

laikrasztis (kuri kožnas skai- Ipijonka ir tai isz‘kitos parapi- 
to, tik ne musu Lietuvei), liet jos Daginio apie tai vyras mo
už tai dauginu jisai 
apie smagumą savo namo

rupinasi toreles, kuris nusidavė su skun- 
, di-'

dosni smagumą del saves ir sa
vo szeimynolea; jojo šlubele su
sideda isz keliolika kambariu o 
ne vieno kaip tai Lietuvoje 
kur net ir teip prasiminia 

’ ’ gyvena 
prasmirdusiam kambarį.

Czionaitinis darbininkas tu
ri stuboje keliolika miegkam- 
bariti, maudinyczia-liath room, 
kukne, valgoma j i kambarį ir 
pakaju -arba parlora-fruntinia; 
divonus, vandeni name, fortą* 
pijona ir viktrolia kaipo szva- 
ni kiemą.

O Lietuvoje?
Apsakinėja mums viena szei- 

myna kuri nesenei sugryžo isz 
Lietuvos, kuri tonais lankėsi ir 
negalėjo užmirszt nusistobeji- 
mo ka tonais mate. Vienoje 
vietoje paprasze szilto vande-

teligentai

di-

“in- 
vionam

n i o ant nusiprausimo, tai gas- 
padorius net akis -teverto ant 
tokio pareikalavimo. Amori- 
M * W • • J 1 ♦' j '1konka nemažai nusistebėjo ka-
daant sienų mate brangiu s pa*

ITzyhysza,du pas 'kuu.
teip vadinosi kunigėlis. Matyt 
kunigėlis buvo ne ti'k mylemu 
draugu vedusiu motorėliu bot 
mokėjo pasielgti drasei ir su 
vyrais, tik su tuom skirtumu, 
jog del motorėliu naudojo sal
džius žodelius ir suspaudimus, 
o tlcl vargingu vyru... lazda.

Kada Motiejus Cioska atėjo 
pas kunigėli pasiskunst, tasai 
panaudojo lazda ant Motiejaus 
pecziu už ka apskundė in suda 
ir sudžia nubaudė kunigėli ant 
tukstanezio doleriu liausinos.

Visas miestelis tuom atsiti
kimu persiėmė ir nežino kas isz 
to iszkils. '

Badai ir Pittsburgc panaszoi 
atsitiko su vienu vikaru ir pa
ežiui e tūlo dulktaro kuris not-in 
Lietuva iszvažiavo isz sarma
tos. Apie tai apraszysimo pla- 
eziau atejteje.

nes

Skaitykite “Saule”
j■ f į. * 1 f

Dirbancziu 
czm Industrijines 

Nelaimes. 
■to.T1?.. ......A1

Nepilname- Prekyba su Rosija.
/ j1 * ‘ r ly

' \_______________

Laiszkai ir ypatiszki klausi
mai nuolat gaunami Svetimos

Jungtiniu Valstybių Darbo 
Departamento Vaiku 
bestudijuodamas surado, kad 

nelaimes 
darbiii in- 

21 melu

Biuras

7,478

Ražanczius Iszgelbejo. Dievas— Gerasai Dievas suteikt 
tau laiko tatai padaryti,.: 
re suramindama sesuo: — 
niagas tuoju ateis.

i

■ ta- 
Ku-

W   -H |<WW

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

i'll

4^

ir Namines Komercijos Biuro, 
kur norima sužinot apie prėky-

i ii| hist r i ji nes 
atsitiko jauniems 
kams neturintiems 
amžiaus, per vienus metus, tri
jose valstybes.

Trisdesziints asztnonios isz 
tu nelaimiu baigėsi mirtimi, ir 
920 sužeisti visam gyvenimui.

Tas studijavimas buvo daro
mas Wisconsin, Massachusetts 
ir New Jersev Valstvbese.

Mažiausias nelaimiu 
liūs buvo tarpe vaiku neturin- 
eziu 16 metu amžiaus. Kiekvie
na. isz virsz minėtu 
Ųiegino apsaugoti 
tnrinezius to amžiaus, 
leisdama ju prie nekuriu dar
bu, ypaez tokiu kur buvo var
tojama pavojinga maszinorija 
ir kurie yra priežastimi 
nelaimiu 
kams.

Vaikai neturinti 16 ir 17 me
tu amžiaus buvo neprileidžia- 
mi prie nekuriu darbu Massa
chusetts ir Wisconsin V’alsty- 
bese, bet visose (rijose valsty
bėse jiems buvo lidžiama. dirb
ti prie pavojingu masziniu.

Jėga dirba n ežios 
buvo priežastimi didesnes da
lies nelaimiu turintiems 16 ir
17 metu amžiaus neg vaikams 
neturintiems'16 metu ir insta-

apsaugotiems, — arba 
jauniems darbininkams tarpo.
18 ir 21 metu amžiaus — ir ga
lintiems save apsisaugoti.

m

tymu

jauniems

skait-

valstybių 
vaikus nc- 

nepri-

> 
VISU 

darbiniu-

m asz i uos

Nelaimes buvo sunkesnes 16 
ir 17 metu amžiaus grupėj, neg 
jaunesniems ar senesniems 
darbininkams. Isz nelaimiu 
darbininkams neturintiems 16 
metu amžiaus, 10.7 
ežiu baigėsi mirtimi arba buvo 
dalinai sužeisti visam gyveni
mui. Turintiems 16 ir 17 metu 

13.4 nuo- 
arba 

21 mo
li uoszimt is

ar
Isz

inios'zinv

kurio buvo sužeisti, 
szimeziu buvo užmuszta 
visiszkai sužeista; 18—
tu amžiaus grupes 
buvo 12.7.

S LIETUVISZKAS 
CSZOKIU ALBUMAS No. 1 
J MUZIKE ARBA NOTOS 
< DEL PIANO

i TURYNIS:
[ Beeita Polka
► Lietuviu Marszas
’Suktinis Polka
► Lastucza Polka
’Tu Mano Mieliausia Polka
^Vamzdelis Polka
įDucaty Polka
[Griež Polka
iSzvilpis Marszas
^Klumpakojis Polka
, Marcele Polka
► Tade-Espan Valcas
[Noriu Miego Polka
diek na Polka
^Mojavos Vainikas Polka
iRasluca Vokas
>Mojava Veszna
, Augonele Polka
• Ilgėjimas Tėvynės Marszas
’lietuviu Vestuvių Polka
i Lietuviu Galopas
’Pijonkeles Valcns
iPampilionas Polka
• Nekaltybe Valcas
'Lietuviu Kadrilius
'Muzike aiszku budu sutaisyta ir
i lengvai grajyti.
Preke eu prieiuntimu tiktai 75c.

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

ROYAL mail
TIESOG IN HAMBURGĄ

H J|'. 1 X 1,1 '    Ff ■ 'b, | A'»V' " j ,j,t' '■ £ ""i' t i| ...

Parankios Konekcijos in Liatuva
ORBITA .. Sept. 20 ir Novom. 5 

.... Octoberio 4 
. Sept. 6 ir Oct. •

ORCA .........
OHIO.............

GeriausiaPrivatiszki kambarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas
vietini agento arba tiesog pas

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

3« BROADWAY, NEW YORK 
i' 7r /■’ T,. !/"V ‘ ■ ’i • i

T

ba su Rusija ir budus atnauji
nimo rysžiu su ta szalimi. Dau
guma. tu laiszku ateipa isz in-

• r ■

staigu ir ypatų kurios praeity 
turėjo ryszius su Rusija ir da
bar vėl nori juos užmegsti; ki
ti norėtu gauti vardus Rusijos 
pirkliu arba importuotoju. Vol 
kiti praszo biuro rekotponduo- 
ti agentus kurie garsintu ju ta- 
vora ir, gale, tie, kurie jau turi 
ryszius sti keliomis korporaci
jomis Now Yorke, per kurias 
visa prekyba tarpe Rusijos ir 
Amerikos vra vedama dabarti
niu laiku, nori sužinoti 
nuomones apie finansine atsa
komybe, ir ar patartina suteik
ti kreditą tokiomis — ir — to
kiomis sąlygomis, ir apie mo
rali stovi ir teisingumą korpo
racijos direktorių 
jiems teks susidurti.

biuro

Baisus muszys aptiko.
klotas lavonais laikas daro žiū
rėtojui dideli nomalonuma. Vi
sur kraujai, sugadinti kareiviu 
kūnai, < * --- --

Kariautųjų būriai 
tolyn: girdėti tiktai szautuvu 
bei kanu oi i u poszkejiniai, ma
tyti durnu kamuoliai kaip kila 
anksztyn.

Mtiszio vietoje 
szantieji nelaimingiesiems pa-

< -M A te Ra g

, gai- 
seservs.

arti-
Pirmu- 

cziausia jeszkoma t n, kuriuose 
dar žibėjo nors kibirksztele gy-

panna iri n)H1) gf>(|os, ir užtylėjau ta sun-

kūnai s u že i s t uju v a i t o j i m a i.
nusivaro

pasipilu ne-

gelba žmones: vienuoliai, 
lestingubo broliai ir 
Visi czionai atsiskubino 
mo meiles szankiami.

vybes. Juos tuojau | 
gabena aprisztus ligoninėn.

•* 4'

* ir

su kuriais

visu tani
Biuras

formoje,

Reikia suprasti, kad biuras 
negali atsakyti ant 
panasžiu klausymu, 
stengiasi laikas nuo laiko isz- 
duoti sistemaiineje
tisas informacijas apie ekono
mines ar finansines 
Rusijoj, nuo kuriu, 
žinoti, gali formuluoti savo isz- 
vadas. Nors tokia informacija 
ima dmeon tiktai Sovietu Fe
deracijas placzias ekonomijas, 
vienok tii-sioginiai veikia ant 
kiekvienos individuales prob
lemos kurias Amerikos biznio 
formai turi riszti būtent stovi 
ir atsakomybe tu korporacijų 
per kurias prekyba dabartiniu 
laiku plaukia in Rusija ir isz 
Rusijos.

padėtis 
norintieji

fr

'! M

V

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atnnncziai 1 dienos Rur- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynes Meile.
Pilies Aprnszymas.
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynes. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
M isz k as ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeezio Laiku. 
Apie Pieincneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile. 
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atmininius Francuzu Karos, 

’ Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie JutyiMS Mintis.
Motina ir Duktė. 
Apie Merginas. 
Apie Berneli. 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apie Magniu.

i 
1

' i
Apie Davatkų.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas >in Vaisku.
Kur Prapuolę, 
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda. d

92 puslapiu. Aisski spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia- 
ros popierinęia vyrtrai*-' 

PREKE TIK 25c.
1 't i

Siuskite pinigus stemppmis.

Wb D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.MAHANOY CITY, PA
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Už trumpos vlandedes ligo
nis, vėl prabilo:

— O sese! Jei dar gyvas, tai 
dėkoju vien »Szvencziausiai Pa
nelei ir Jos ražaneziui 
kad nesu dar 
nelaimingon. amžinatven.
kari teisybe. Vakar vakare tu
rėjau progos padaryti iszpa- 
žinti, o sziandien ryta rengiau
si pasistiprinti Szv. Komunija.

‘ L’)lV < zino- 
nnsidejima 

ėjau iszpažin-

užtai, 
nugramzdintas 

' Su

Priėjau iszpažinties. Jau ke 
menesiai, kaip vargstu, 
damas, kad sunku 
padariau, o kai r

piktoji 'dvasia pnkiszot i o s *

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus parų o- 
fizia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

II

t

laidoja mirusius

veseliu,

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 kolektnvoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

tt

si:l I

1
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Tarpe nelaimingųjų besidar
buodamos, dviojenai gailestin
gosios seserys randa viena jau
na. kareivi kokiu 
ties metu.
Turėjo sužeista krutinę — 

perverta, 
ra- 

suprato,
yra bent

dvideszim- 
(1 ulejo kraujuotas, 

net
dviem kulipkom
Rankoje laiko sugniaužta 
žaneziu. Vienuoles 
kad tasai kareivis 
kiek ylar gyvas. Apžiurėjo — 
taip isztikruju ir buvo. Nelai
mi ngasa i tuojau 
nineje.

— \Tieko nebegaila 
tarė gydytojai: —

kiek yla r gyvas.

ninėje.
<r nlejo ligo

’s, liu

ku lipk os 
užgavo svarbiausias vielas vi-
dnje. Gal ateis savyston, 
neiszlaikys — mirs.

— Dar didele bus jam laime, 
jei dar gales su Dievu susivie-

bet

— tarė viena vienuole ir,nyti, 
pasisakiusi esanti prisirengus 
sėdėti prie ligonio visa 
meldėsi prie sužeistojo lovos.

*
na k t i

. *

Laikrodis
Ligonis eme judintis.
pramerkė akis. Turbut, nežino- 

riiojau szeplele-

*

musza dvviika.
Plaeziai

ku nusidėjimą! Tegul bus Die
vui garbe, kad dar nepažei- 
džiau mano teganytojo szverit

Priesz 
ko

mos sig
nalu i. Artinasi neprietelis! te
ėjome kovon, o gal mirti! Ne
galiu nei iszpasakoti, ko prity- 
riau! Baisiau nei kuomet nors, 
pajutau sąžinėje ta sunku nu
sidėjimą. Tada, kaip tik galė
damas, szaukiau Dievo Mofy- 
nos pagelbos ir ta rninezia a f 
kalbėjau szv. Ražanėziu....

Snžeistasai nutilo, 
po. Vienuole padavė 
ežio gerymo.

— Nusiramink io, 
szirdingai sesuo: —■ 
tyna neatmetė tavo 
Kunigas tuoj czionai 
susivienijęs su 
amžinatven.

Sesuomtsiklaupe szale nelai
mingojo lovos ir ome 
melsties. Kareivis taipgi 
szirdžiai meldėsi, 
drebanezioje 
ežiu.

kad dar Lictuviizkaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

rr

vagiszkąjn Komunija! 
ta valanda, kada turėjome 
mmiikuoties, prikėlė

nes apsil- 
iraivinan-

kalbėjo 
Dievo Mo- 

maldos.
bus. Ir

Dievu nueisi

rankoje

numirėlius pagal 
ir mokslą.

Laidoja 
naujausia mada
Turiu pagolbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 119
■Mfr iMBM-m* .*II II....

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalam*.
Parduodu visokiu* paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pa* mane, nes aaz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St.. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

karsztai 
nuo- 

laik vdamas 
ražam

i

O

Vandenio!
praszyma

jo kur bosas, 
jo;

Vienuole greitai
iszpilde: Padavė gaivinanezior 
jo gorimo. Snžeistasai gert* no
riai. Atmintis ėjo savyston. 
Vesdamas akimis aplink 
paklauso snžeistasai:

— O mano ražanczius!
Gailestingoji sesuo nenume

tė szventosios kareivio nuosa
vybes: Paomo su savim ir V

t’žs i mi

Atmintis
savo.

su savim 
kmopszcziai paslėpė.
nūs apie ražanėziu, tuoj sesuo 
ji padavė kareiviui, pridurda
ma :

O tai raktas, kuris atida
ro mums dangaus karalyst<‘s 
vartus.

Ne laimingojo veide žymus
buvo liūdnas nusiszypsojimas.

— A, kad dar tuvecziau lai
ko nusideiiinams iszpažinti!nusidėjimams

1
1 
I 
. X‘c

į

Praeina ketvirtis valandos.
Kunigas jau klūpojo prie 
sztaneziojo 
iszpažino savo
I s z k 1 a 11 se s i sz p s i ž i n t i e

r

I
'•>",

■ >:■
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i 
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kareivio,
Hee*»«. .^.rr*** g

Laidoja kunu* numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikn- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t-t. 
520 ,W. Centre St. Mahanoy City Pa.

ft

JI

Veide jo

nu la
kmusai 

nusidėjimus.
s, kuni

gas Jave iszriszima ir Paskuti
nius Sakramentus, reikalingus 
amžinuiuon.

Ligonis merdėjo,
nspindo dangaus szviesa.

— 7, A V 
mintas! — 
ežiu balsu: 
mini g:
Ii o.

Už valandos jaunas kareivis, 
kovai, jau

S
palai-Tegul bus Dievas

tarė ligonis dreban-
— Dabar jau ra

di n eiti isz szio pašau-

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

Lietuviszkas BankieriuB 
ir Laivakorcziu Agentas

po sunkiai mirties 
mirė. Užgeso amžinai laikyda
mas rankoje Szv. Ražanėziu. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo:

— O, Dievo Motvna! Iszgel- 
Tau 

Laivas.
bojai mano, 
danguje!

padėkosiu

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 virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais •nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip 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, 
nuobemioje 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 sutaisiniu 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.
■ — MteteaM——i ■ ■ i ■ i i

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

y.r.'
. ■ 

M'

r<. ; '

y,‘3

OI
Ii

't

^•¥:V

■ J';?.

.ii; į.

M s,1 1.

U
■lY&vi

7 K

■-> O
::

:<■

■A

■Y'

i /i!; <

> V ■■

i-.-: ;

fl > ’ ii III II ■ OI—i

> ■ •;

O

X ■

Jį!
71Xi'Si
• <

B

1
;>j.

'J J ■:

<

i ............ SbZ

a

drucziai
■

l

Knyga puikiai 
apdaryta kietais audoklineis 
apdarais. PREKE $1.50
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W, D. Boczkauskas - Co 
Mahanoy City, Pa.

•>

BankaMerchants Banking Trust Co.
Cit>-'p*-,

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu IQtas procentas be jokio saugumo.

. -i'. ‘ ‘ ‘ 1'1 j ' 1 A ‘ ^a" 1 1 - ri te ■ Ote ' •

Merchants Banking Trust Oo. Banka moka 3-czia pro-
'X ‘ „ A k r - X ‘a. MH

centą už jusu sutaupytus plpigua ir ta suma kas-kart j 
auga didyn, Yra tai daugiau ir geriau del žmogaus kuris S

c dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
;/ persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-

> dauginimu procento.
t

■ << ■v u ■r? t *

■N'1 M

■11 1 T’

Tligilji

į

Rochester, N. Y.
_ ___ _ ___— —---- ---- •

I

CAPITAL STOCK >125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

i

'i

- , ■ , ■■ ............-

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam

• 1 e » • Iprie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pras.
Jos. E. FERGUSON, Kaaiartus.
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Kaip žydas prakeikė 
Lietuviu Szeimyna. 

“ * į

Skaitytojui.

Pirmiau negu pradėsiu apsa
kyt atsitikima, matau reikalą 
tart kelis žodžius, 
• • Amerikos Liet u vis ’ ’)

kelis
Amerikos

(raszo 
del

nes apart kitu kalbu, mokėjo ir 
R nsiszkai, k a 
Rusijos kariumeneje, 
buvo oficieriu. Kaipo apszvies- 
tesnis žmogus, Kazelis ir savo 
ukeje gyvendamas nesiliovė 
skleidės apszviota. Nuo rudens 
iki pa vasarini savo namuose 
jis užlaikė slapta mokykla, ku
ria pasinaudot buvo proga ir 
Jankelio vaikams; kas norėjo, 
mokinosi Lenkiszkai ir Rusisz-

bet Liet aviu vaikai, be
veik visi mokinosi Lietuvisz- 
kai.

Kiti kaimieeziai kartais 
gražaus

buvo iszmokes 
kurioje

Įmaunu II 1 WHIIMMUHII.W

nusiminęs? 
) 
f

.Jankelis valandėlė tylėjęs, ir 
lyg nurijęs savo 
skausmą, tarė:

Mielas kaimype! Klausi

"•* ■! W >111 IMU IMU J i imlu n i u >vm

vakaru, kati toks 
Gal kas blogo atsitiko

susijudinimo

kodėl asz nusiminęs? i)alyj<as 
tiųm*, kad turiu apįęįst snvo 
gipitine gjisztele, ir yajįijiot...

— Kaįp tai? Kur t tiri va
žiuot ? Turimi tu, Jankeli, sap
nuoji ?...

■*99* Tl'Trn r' .T Wil iMMMMfciif  imiiii Ii.«m lin -i vmi uir

jau nereikalavo 
pi i net.

Po rpsxj.il Palikimas su sayo 
szeimyna atsikėlė Jankelio tė
viškėn gyvent. Viena ir dar 
kita slyvaite praėjo rainiai, liet 
toliaus jau prasidėjo zuyzeji- 
mas. Naujasis gyventojas jpu

vis^kcn gyvent.

kai,

ta rasztuose

I t 
s

M

I

ir

aiszkumo. Gal kai kam bus 
keista perskaiezius szio vaiz
delio antgalvi, ir kils kiaušy

Kaip Žydas galėjo pra
keikt Lietuviu szeimvna?

Ar tas tikrenybėje
negaliu tai sprenst, nes vi

sa apsakymu imu isz žmonių 
pasakojimu, nuo tu žmonin, 
kurie sako 
paties atsitikimo, 
jog tai buvo tikra tiesa.

Kadangi tarp Lietuviu ir 
sziadien dar yra daug tikineziu 
in burtus, o seninus tokiu žmo-

m a.s:

n p.

<«

buvo, ar

nuo
buvę liudininkais 

tikrina.ir

tarp

niu buvo 
paliksime

<

i

lar 
viską

daugiau, todėl 
nusprenst

skaitytojui, tik prisiminsime,
sziadien Lietuvos

©iismr *>4^ wrnt1 <*>i*«» rW.WlrtW**.*W»*«'9i1% iw*wat.|T«

CIVILISZKOS KARES MINYSZKOS ATMINTOS.
Wasbingtone ana diena buv

t.

i Klukluksąins ne bus 
vietos niekur po 

smerf.

niįĮiĮiif imuMiiiininiii
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Žymus klanistas 
mirtino patalo. Daktaras jam 
apreiszke idant rengtųsi ant 
ano svieto, nes jam nieko dau
giau neiszpuola ir jokios pa- 
gialbos nesiranda del didvyrio 
degamojo kryžiaus,

užvalkalus sn 
’ iszpjautoms skylėms.
I Klanistas liepe paszaukti 
pas save Didejį Kligla ir teip 
in ji prakalbėjo silpnu balsu:

į Klausyk Didysis Klig- 
idant isz-

■gulėjo ant
neduoda Jankeliui ark Ii ne ve
žimą, reikiant kur nuvažiiiot 
netrukus ji varo jau ir isz šlu
bos. Jankelis papratęs 
pini su kaimynais kalbėt,

"s

a
szvel- 

• mė
gino Paliktina gražiai perkal
bėt, kad tas iszlaikytu sgvo 
duota žodi, bot Pankunas ir 
klausyt nenorėdamas, eme Jan
keli koliot.

Tu, “ 
pirkati viską ir už viską užmo
kėjau pinigus, ir viskas yra 
.mano. Asz tau ir taip permokė
jau. Tu ežia nieko neturi ir tuo
jau iszsineszk, nes asz tave...

Jankelis matydamas Panko
lio neteisingumą ir sziurk.sztįi
ma, niekonesako. Nuėjo jis pas 
Kazeli ir Verkdamas skundėsi:

i

— Ne, mano mielas kaimy
ne! Sztai kaip yra: Mano vai
kai, kuyie gyvena mięsto, jau 
nuo seniai neduoda man ramy
bes, kad pa rd u oezi a szi t a man

• • 1 V 1 * 1 1 • t*

1
ir paduszkines

pakJoidoB

už- 
vydejo gražaus sugyvenimo 
Kazeliui su Jankeliu, bot jiedu 
to nepaiso, ir nors per daug 
melu kaimynystėje gyveno, bet 
blogo žodžio vienas antram ne
pasako. Nebuvo to vakaro, kad 
vimias antra neimtu atlanko; 
Kazelis Jankeli lanke viena va
kara, Jankelis Kazeli—kita va
kara. Susiejo ji<’ kalbėjosi apie 
kasdieninius gyvenimo roika: 
bis, o kad Kazelis mokėjo skai
tyt, tad ir žinojo daugiau už 
Jankeli, galėjo 
papasakot apie szi ir ta, o Jan
kelis klausosi su didžiausiu no- 

» nemažai ir 
knygų, tarp kuriu buvo ir “Žy
du talmndas,” kurioje apra- 
szoma visi žydu prietarai ir 
intrigos priesz krikszezionis.

Karta Jankeliui atsilankius 
skaityt 

pats -klausinėjo

jam daugiau

jog dar ir
kaimuose gyvena daug Zydisz-j ru. Kazelis furej< 
ku szeimynu, gi seninus ju bu
vo daugiau ir kaimuose gyve
nanti Žydai, lyginai ūkinin
kauja kaip ir Lietuviai, kriksz- 
czionvs. <

Szeim<*liu
:}t

kainu*, Suvalkų 
apyrubejo gyveno keturios Žy
du szeimynos. Laikui bėgant, 
trys szeimynos iszsikrausle gy
vent in miestus, savo ukes par
davė Lietuviams. Pasiliko kai
me gyvent tik viena A bromo I 

zeimyna, 
dirbdama

1

k orioje

vaikui liepe
” o

Jankelio <zeimyna, kūrinki 
ninkavo, dirbdama juodus 
ukes darbus, apdirbant žeme. 
Sulyg pasakojimu. Jankelis 
buvo gimęs, užaugės ir jau pa- 
senes Szeimeliuo$e, ir 
^zeimyna i>zsiaugines, isz dvie 
jn sunu ir dvieju dukterų.

Pats Jankelis buvo jau nut 
les nuo savo Žvdiszkumo ir 
daugiau atrodė tipiszku Lietu
viu— kaimieuziu, nes 
bai prisiriszes prie ūke 
žemes iszdirbimo. 
prityrimo, kaipo kaimietis 
neturėjo, ir kitokio < 
mokėjo. I ž tai jam buv

pasakojimu.

savo

( )-

nes

buvo la- 
s darbu, 
kitokio

|1S
larbo ne- 

o mielas 
jos gimtinis kaimelis ir jo ba
kūže, kurioje jis gimė ir užau
go. Ir isz jos jis trauktis kur 
nors, visai nemano, 
kelio

Nors Jan
iam ieeziai-žydai buvo 

jau mieste* apsigyveno ir ji pa
like su “gojais,” 
buvo nesvarbu, nes su 
kaimynais krikszezionimis jis 
gražiai sugyveno, gi kaimynai 
ji, nors ir kitos tikybos žmogų, 
gttodojo ji kaipo gera ir teisin
ga žmogų. Nors Žydu bemoks
liu beveik nėra, 
kaipo kaimietis, 
Liet uvos 
moję, buvo bemokslis;
kad kitu kalbu, bet net ir savo 

no raszyt, 
skaityt nemokėjo, ir todėl 

albul jis gerai žinojo, kad 
apart kaimo, kitur kur gyvent 
jam butu negalima.

Nors Žydai paprastai mėgsta 
pasinaudot isz kitu nesumano
mo, panaudojant savo sukty
bes, bei 
Žydu buvo atsilikęs; 
greieziau galėjo prigaut ji, 

Mat

bet jam tas
nes su savo

bet Jankelis, 
kaip ir kiti 

kaimieeziai didžiu- 
netik

prigimtoje kalboje, 
no 
<r K

Jankelis
savo

ir ežia nuo 
Lietuvis 

ne
gu jis Lietuvi. Mat jame Žy- 
diszko kraujo jau nebuvo like, 
nors, tiesa, sziaip visus savo 
boeziu paproezius jis pilnai už
laikė. Bet tai vis tik isz papra
timo, tik isz vardo. Sziaip, 
kaip darbuose, apsiejimuose ir 
a beiname gyvenimo jis buvo 
tikras Lietuvis, Drabužius dė
vėjo jis sermėga, 
(skrabuezius) ir avėjo klum
pėmis. Kalba vartojo Liotu- 
viszka, ir taip aiszkia, jog ne
žinant, negalima buvo ir ma
nyt, jog Jankelis butu buvęs 
Žydas.

Artimiausiu Jankelio kai
mynu buvo Kazelis, kuris su 
Jankeliu sugyveno broliszkai, 
geriausiame sutikime, apie 
per keturias deszimtis metu. 
Kadangi Kazelis, sulyg laiku,

kailinius

taip miela žemele, ir keliauezia 
gyvent in miestą. Asz vis jiems 

Negalėdami jie 
perkalbėt, sumanė va

žiuot in Amerika, ir todėl da
bar asz jau turiu parduot sa- 

ir kartu su 
,apleidžiant savo

prieszi nausi. 
mane

vo žeme ir mpnus, 
jais keliaut 
gimtino giiszta...

Kazelis ilgai klausės Janke
lio aiszkinimo, galiausjmsiste- 
bejes prabilo:

Kaip tai turi važiuot su 
nesapnuoji, kaijais.’

mvue! Jei vaikai užsimanė ke
liaut in Amerika, tai lai jie sgii 
sveiki keliauja, paliekant mus, 

ramiai gyvent ant vie-senius, 
los.

Taip tai taip. se-

nedaverka! 1 1

• ? ! • I

—- Mielas kaimyne! Asz tau 
sakiau isz pi rmo | >ama t.ymo,

atidengimas atminties lob 
pri 

M ot eres 
prigulinezios prie Ajrisziu draugijos Ancient Order of 11 i ber
iliams darbavosi ant to per dvylika metu 
pastatyt i.

(1

lyczios, kuria pastate ant atminties t uju minyszku kurios 
žiūrinėjo ligonius laike civiliszkos kares Amerike.

idant

Kazelis 
‘ ‘ talmnda,
Jankelio, ar tas tiesa, kas kny
gutėje raszoma apie Žydu tiky
bos prisakymus ir žiaurumus. 
Jankelis in klausomus vis at- 
sakinėjo: “Taip, tiesa, mus ti
kėjimo taip daroma....’’

Bet Kazelis, nors mėgo
klausytis pats netikėjo

i * tai-

Bet 
niains pasilikus vieniems, kar

koje ia 
senatvėje* ,

mudo”
tam, kas knygelėje buvo para- 
szvta. Ar Jankelis tikėjo in 

pasakojimus,
A r

“ talmiido”
jis viską tvirtino tik noreda- 

patikl savo kaimynui, to 
negali.

ar

ir tas

buvoszeimy noje 
dvi dukters. Vv-

mas 
pasakyt niekas 
pasiliko lik vieno Jankelio ži
nioje.

Jankelio 
du suims ir
riausiam sunui nepatiko kai
mo gyvenimas, tad jis palikes 
savo tėvo namus, persikelt* gy
vent in Suvalkus. Toliaus, ta 
pati padaro ir dukters. Pasili
ko tik jauniausis suims gyvent 
su tėvais. Simus nuo Zvdiszku- 
mo buvo nutolęs taip kaip ir jo 

buvo tikras kaimo 
ir Lietuviu jaunimo

vakarai be jo niekur 
cjo;

Kazei i

lis 
jaunuolis,
tėvas.

ne apsi-

gavėnioso namuose, gavėnios 
laiku, kas szventadienis būda
vo giedama “Adynos“ (“ga- 
dzinkos“). Tokiu budu Janke- 
lukas buvo gerai tu ‘‘adynu” 
prisiklausęs, ir sakoma, net isz 
atmint ies mokėjo, ir suėjus 
kaimo jaunimui in vakara, jis* 
tuojaus szvilpavo “advnas

ar

mokėjo,

t uojaus szvilpavo 
paskui klausdavo: 
jus giedate.*”

Miestuose gyvendamos Jan
kelio dukters, ir sunūs, pasida- 

Zydiszkume tampresni, ir 
savo tėvu gyvenimu kaimo [>ra- 
d(*jo nepasiganedint. Eme jiem 
inkaUlinei, kad mete kaimo gy- 
venima tarpo “gojn,” keitusi 
in miestą.

Jankelis 
apie tai 
trauktis isz 
nes 

įr 

mone,

” ir 
taip

re

l 4 gojų,

buvo “pamokintas” žmogus,

. -b A ■ .
ih

tais pasitaikys liga, 
kas tada

! Apsiskaitęs su tuom 
viskuom, asz priverstas palikt 
savo gimtini lizdeli, ir atėjau 

kaimynėli, pasitart 
apie ukes pardavimo. Kadangi 
mudu gyvenome geriausiame 
sutikime arti keturias deszim- 
tis metu, ir neturėjome tarpe

nelaime, 
prižiuręs

gimtini lizdeli, 
pas tave

ar

met n, 
savos niekad jokio nesusipra
timo, tad dabar parduodamas 
savo žeme, noreczia, kad ir vėl 
gautum gera kaimyną, 
riuom sutikime gyvent butu 
galima. Todėl, mielas kaimy
ne, prigelbek man parduot ūke 
geram žmogui, būdamas Lie
tuviu, juk gali žinot geru Li<‘- 
t aviu.

Kazelis

kad tas žmogus nėra geras. Ir 
to ilgai laukt nereikėjo, nes 
jau pasirodė kuom esąs. Ir pa
pasakojo visa dalyku. Pasako
jo verkdamas ir bedavodamas, 
kad kitam darydamas gero, už
tai gauna užmokei blogumu. 
Jis pasakojo’ kaip daug vargo 
Kazeliui reiks turėt su nauju 
kaimynu, kaip lik 
praszv is.

Jankeliui pabaigus 
abu su Kazeliu paskui peikė 
Pankuna už nesažiniszkuma, 
gi Jankelis t ikrino, jog Panku
nas laja skriauda nesidžiaugs, 
jam reiks už jas at kentei. Ar 
Jankelis tikėjo savo žodžiams, 
tik jis vienas žinojo.

pavasaris

kalba

su kil
Jankelis 

iszvažia vo 
iszvažiavus, 
žmones

su
in

j Jau. Meldžiu tavęs
j brauktum mano pravarde isz 
knygos sąnariu Klu Klūks 
Klanu.

Nusistebėjas Kliglis užklau
sė mirsztanczJo kokia turi ta
me priežaste?

— Matai,

sąnariu
■

Į

kalbėjo 
jsztantis. — ežiom ant
žmonis yra pri<»szingi klanis-

Rollos kad piiodines svaiguli tams nes mes kovojame 
gavo.

Vienam galva suteszkino,
Kitam galva suteszkino. 

Kitam badai uosi nukandu 
ar nupjovė,

Ir ne greitai ėstis palove. 
O jus pad Ii uos, 

Ar tai tokios imenim 
* * *

Vienam pleise spoi telei, 
I Su plikom panokėm vyrelei, 

aut mergų, 
pypliu.

Vienas tokis mergina pa
mylėjo,

Na ir su jaja apsiporuot no
rėjo,

Nes uebagelis m* doleruko 
neturėjo,

Tai viskas ant szune uode
gos nuėjo,

Argi mergina ant pyplio žiū
rės —

Jeigu katras pinigu ne turės?
Ir tasai vaikijozas kol darbu 

turėjo, 
;ūmini kalnieriu 

pirkt galėjo,
Kaip darbas nusiszpicavo, 

Tai net sudejavo.
* sport u kai 

gryni kaip pelukai,
Ne turi pajėgu darbo dirbti 

Negali nieko uždirbti, 
() kada bedarbe ateina, 

l’ai freitkarais runyti pareina 
lu kur toliaus bu maut i

Ba ne gali užsiėmimo jokio 
gauti.

ta.ja atmint i mir- 
žemes

Me*pne- 
szais katalikus, žydus ir nigo- 
rius. Kas žinn kas bus ant ano 

• svieto ? I ’ll

> K vailvbe! suriko Di-

is!

Ne turi gilukio
Ba tos nemėgsta

! įlysis Kligelis. Kas tau apie tai 
sako -----

— Bet meldžiu labai, isz- 
pildyk mano paskutini pra- 
szyma.
Matydamas jog nieko nein- 
veiks iszkalbejimais, Didysis, 
Kligelis sutiko ir prižadėjo pa
daryti ka mirsztantis jo drau
gas melde, bot pakol prasi- 
Rzalino užklausė jojo da karta:

— Kas buvo do priežastis, 
jog geidi idant tavo pravarde 
iszbroukt isz knygų T

— Sztai tas: Kaip mirsiu, 
tai turiu eiti ant ano svieto, 
'fenais, kas mane sutiks? Pir- 
miause Kristusas, o Jisai bu
vo žydu. Zinai kaip mes neap- 
keneziam žydu ant szio svieto, 
todėl bus sunku gautis in dan
gų. Bet jeigu Jisai man dova
nos mano kaltes, tai turiu pa
daryti rokunda su Szv. Petru, 
o juk tasai buvo kataliku. Jei
gu mane ne inleis in dangų, 
tai turėsiu važiuot in pekla. 
Czionais yra valdytojam Juo
dasis, o kaip žmonis kalba yra 
nigeriu, todėl ir czionais bus 
sunku gautis ir neinleis in pek
la. Kur asz tada dingsiu ant 
amžių? Gal priesz pekla oszkas 
ganysiu? Ne man nesi sapnuos 
je to daryti!

Po tam Didysis Kligelis uz« 
move skrybėlė ant ausu, iszbe** 
go isz mirsztanczio kambario, 
palikdamas 
ine.

1
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Czionais daug yra dvikoju 
kiaulių,

Apie kurias nutylėti negaliu, 
Apie mandaguma nežino 

nieko, 
Kiauliszkai angy t as

le liko.
Pribuna in szita laisva ir 

apszviesta Amerika,

r m
- kiau-savo szeimvna 

Amerika. Jam 
Szeimeliu kaimo 

pradėjo
tint Jankelio žodžiams, tikri
nant, jog 1
venimu nesidžiaugs. Kiti pa- 
sznabždomis tikrino, jog Jan
kelis, kaipo Žydas, tikrai pa
darys taip, kad Pankunas tu

nes, esą, su Žydu 
nereikia, nes Žy-

atvirai Ivir-

Pa ūkimas savo gy- 
.... -augs. l’ai nors,r m

S

Jankelio 
ji/pri- 

pagelba,

iszklanses 
pasakojimu, 
žadėdamas 
kuom tik jis i

Pasklydus žiniai, jog Janke
lis parduoda ūke, atsirado ir 
pirkikas, būtent Pankunas, isz 
Amerikos parvažiavęs, 
žiavo pirkikas, apžiurėjo ūke 
sutiko su kaina ir paskyrė die
na kada važiuot apsiraszyt.

Pankunas iszvažiavo. Janke
lio sieloje pradėjo gimt kokios 
tai ne užganedinanezios min
tys, kuriu praszalinimo budo 
suradimui, nuėjo pas Kazeli ir 
jam tarė:

— Zinai,

suramino 
suteikt 

gales.

At va-

kaimvne? Asz 
tam žmogui savo ūke parduot 
negaliu; jis man ne iszrodo ge
ru žmogum. Jei rastųsi kitas 
pirkikas, parduoezia pigiau. 
Teisybe, szito žmogaus asz ne
pažystu, bet jis man iszrodo 
žmogum su piktais norais.

Et, Jankeli, k a ežia gali 
žinot apie žmogaus gerumus ar 
blogumus? O antra, juk jau 
sutikote, atsisakyt dabar 
galima. Kita vertus, kurgi su
rasi gera žmogų ir kaip ?

Pankunas važiuoja

O antra,
ne-

su Jan
keliu sutaisyt rasztus del per- 

nenorojo, ir nenorėjo karnos ūke 
kaime,

nuokart ir girdei
s

esą,res sunykt, 
juokus krest 
dai krikszezionis gali prakeikt 
ar sziaip kokiais blogumais už- 
leist. Daugiausiai tail) tvirtino 
moters, vis viena kita ingrau- 
dmdamos balsiai nekalbef, kad 
pats Pankunas apie tai neda- 
sigirstu, nes kaipo naujoka, 
kurjo būdas dar nebuvo isztir
tas, nenorėjo supykdint.

Jankeliui iszkeliavus Ameri
kon, buvo žiemos laikas, tad 
kaime viskas buvo ramu. Bet 
žiemai praslinkus ir užkaitinus 
pavasario saulutei, pradėjus 
kaimo žmonėms t rūstis apie 
juoda žemele, pradėjo pildytis 
ir Jankelio žodžiai...

Prasidėjus lauko darbams, 
Kazelis ėmėsi prirengi daržo
vėms žeme, kuri rubežiavosi 
su naujo kaimyno sodu. Nauja
sis kaimynas Pankunas pama
te, kad Kazelis savo darže* rau- 
ja jaunas slyvaites ir kitus me
delius,
nu, nusitiesusiu isz 
sodne augancziu medžiu. Ir 
nieko nelaukęs, t uojaus nubėgo 
pas Kazeli ir ome pikiai bar
tis, kam tas jo medžius naiki
na, buk ten, kur jo medžiu 
szaknu atžalos auga, ten ir že- 

jam priklauso. Kazelis 
aiszkin.o, kad žeme priklauso

kurio iszauge isz sz,ak- 
Pankuno 

augancziu medžiu.

Ne prie
Ne prie ražancziau Juk paprastai tieji 

Visi
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gyvenimo 
gerai suprato,

yvent, užsiimant kokia pra- 
jam nėra galima, kaipo 

žmogui be jokio mokslo, o už- 
siimt kuom nors reikia, nes 
reikia užsipelnyt pragyvenimą. 
Bet vaiku užsispyrimas’priver
to seni Jankeli pasitraukt ne
tik isz kaimo, Imt ir isz Lietu
vos, persi keliant gyvent in 
Amerika. Gaila buvo .lankeliui 
apleist IJotuviszka kaima, ku
riame jis gimė, užaugo ir pase
no, bedirbdamas Lietuvos juo
da žemele, ir dabar, sulaukus 
žilos senatvės — reikia viską, 
palikus keliaut in tolima, neži
noma szali. Bet.ka daryt? Juk 
vaikai ji kvieczia ten!

Viena vakara Jankelis, nu
siminęs, nuėjo atlankyt

persi keliant gyvent

?s. Jankelis derasi ir 
žada parduot pigiau negu su- 

jog mieste |tikta, bet reikalauja palikt jam 
viena gala st ūbos, viena arkli 
su vežimu ir arkliui 
kol jis Amerikon i 
I sz v a ž i a v u s A me r i km i, 
liksis Pankųno nuosavybe. Ir 
reikalauja ta 
pažymet.
• Pankunas viską iszklauso.s, 
Tiusiclžiauge, jog pirkinis jam 
parsieis pigiau negu suderėta, 
ir tarė:

— Jankeli, kam dar 
viską topt in rasztus... 
gala stubos gali pasilaikyt ir 
ramiai jame gyvent, arkli gali 
naudot kada tik prireiks, ir 
viską, kas tik him reikalinga, i1 y* - ; 'j j, ■ * * • ’ #.■ l

1 paszarp, 
isz va žinos.

viskas

viską rasztuoso

ežia 
Viena

galėsi naudot net kol i^zvąžiuo-
si, in Amępka. Tas pereikaliib

mylima kaimyną Kązeli.
savo

- . I , II, . , « ’ - ■ ,

— Jankeli, kas tau yra szi

ga rasztuoso minėt, užtek# žo
džio. Jankelis, kaipo teisinįgas 
žmogus, patikėjo žodžiams, iržmoguj patikėjo žodžiams,
t '' I- '' ’ j : : ' ■ ., J.';

O bet kiaule buna ir pasilieka 
Ne terp žmonių, ant pasilinks- 

mininu, ne bažnyczioje ap
sieiti ne moka,, 

Isztolo pažysi toki'tamsu 
apuoko, 

tauria us,
s,

.Jeigu klapczius ne zvanytu
Tai isztikriiju ka daryti 

nežinotu.
Kilosią bažnycziosia sėdi Visi, 

Apie spflviednyczia jonmar- 
• ko nematysi, 

Po viena, isz suolu ,einp,
Ir visi in spaviedni peikei 

prieina.
Lietuvei prie munszaines 

dėtu,
Bet bažnyczioje palaukti ne

norėtu,
Prii* spavieclnyczios spau- 

džesi,
I) bobelkos net barasi. 

Ir szinkuojesi.
Bet isz kelio iszejau ir už- 

mirszau.
Apie ka kalbeli pradėjau: 
Jog ezion tokiu turime, 

Ir daugeli matome,
Ka neturi jokio mandagumo, 

Ir be jokio szvelnumo.
Puikei pasiredia, nėra ka 

sakyti,
Bet prie apszviestn negaliu 

pri lygyti,
Norinis veidas aplaižytas,

Pajeszkau Stanislavo Inkra
tą kuris gyveno ilga laika Ma- 
banoy City. Jeigu, kas apie ji 
žino meldžiu praneszt arba te
gul patsai atsiszaukia ant ad
reso.

J. Laukaitis, 
241/2 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Asz Elzbieta Meszkinte po 
vyru Lžupiene, pajeszkau pus
brolio Joną Meszkauska ir pus
seseres Levoses Gudmonienes; 
taipgi giminiu ir pazipstamu 
nes turiu svarbiu reikalu. Ren
giuosi važiuoti in Tėvynė,
paeinu isz Kauno Red., Szidla- 
vos Valscz., Pahųiiszu Kaimo. 
Meldžimvisu atsiszankt ant ad
reso. ■ (t.83

asz

me
♦ t. 'jam ir jis turi tmsa ant jos 

bet Pankunasveikt ka nori,
piktai jam liepė pasitraukt, ir 
pažadėjo primuszt, jei nepa
klausys. Girdi, dabar busią ue
su Žydu sebrautis.

Kazelis nors buvo ramus ir 
doras žmogus, bet užgautas ne-
mandagaus kaimyno žodžiais, 
ome rūstaut ir bartis, amži
nant, jog jis ežia gyvena per 
keturias deszįmtis motu ir tyo-
damas savo žęmes savininku, 
neprivalo klausyt noteisinjgij
paliepimu, kadangi tik jam vie
nam ta žeme priklauso, gi me
delius, esant norui, patarė Pgn-
nam ta žeme priklauso, gi me

kinui i pasiimt ir pasidėt ten 
kur jis nori, *

Toliau* bm.
M .”V ■’ V' I*: >. ■' ‘ 
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dranga malszus 
k .B|

Ir kalnieris pastatytas.
Bet juokingai iszrodo, 

Kada tęrp žmonių pasirodo. 
Juk puikus pasielgimas da

bina, 
Kad ir prastai pasiyodžius 

vaikina, 
IygtWS ptisįelgia grąžei,

Prigulinezei ir mapdagei
O jeigu ne bus tokiu,

Tai vis visi laikys apt juoku.
# *

Ja.p tani Džeradzv i le,

trl

/

Viskas valo, 
Vienam pleise toip žmogeli 

pabaiso, 
Jog vos in ang svietą neisz- 

sitaise.
Tegul skradžei nugarmi to

kia urvą, 
Kur gyvena bjauri varna.

♦ ♦ *
Per vienas varduves, 

1 . «. II’ . I I I i 4 ' ’ I JI 4 ■ ’

Susirinko keli saunos,
. IMI .4' .. Ji .l ,>• I. 1 ■ ,i ' ■ ..d ' ■' . i. • i.L■ O ‘ • ii-1 <

ugi gere ir klykavo,
i

Eliza bet h l’župiepe 
Coaldale, Pa.
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Box 674,

Pajeszkau mano tikra seserį
Petrope Urbonaite po vyru pa
varde Petrusoviczieno paeinan
tį isz Kalnynu Kaimo, Gudeliu 

?s Apskr., 
jeigu kas

1 l! I'HI r: I ■ S' Ii y >4 *'.• " •= *•

Pa rp., Ma r t jampok 
Gyvena Chicagoje, 
apie ja žįnd malonėkit pra- 
noszt arba tegul |>ati atsiszau
kia.

GYVENIMAS

(t.82 labai gera skurine
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Adomas Urbonas
409 W. South St.
Mabanoy City, Pa.

SZVENCZIAUS1OS
MARIJOS PANQS,

Vi*M pilnas aprašymą* apis
Gyveninę* Sxv. Marijos Panos.

■ <

Preke eu prisiuntimu tiktai 25c.
W. D. BOCZKAUSKA3.CO. 

HAHANOY CITY. PA.
" ,'M" / 1 ' 4

Pulki knygęle.95 puslapiai.

W. D. BOGZKAUSKA9.CO.

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis 
Jeigu moketumet mums $25.00 už 
laikrodėli, negatumet geresni laikik»- 
deli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reike užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztas su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garantylas. Vertes nemažiaus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosime jin tiktai už $7.65. Prie 
laikrodėlio duodame dykai gražu ni
kelio lencugeli,
masznele su kalendorių ir vieta del 
bumaszku, teipgi gražu aukso-fiiled 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo- 
kejima paczto o $7.65 užmokėsite 
kada aplaikysite daigtus namie. Už- 

i ganedinimus gvarantytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prie 
to pridėsimo da gera safety britva. • 
Orderuokite sziandien kol preke pigi.

PRACTICAL SALES (COMPANY 
ląiO N. Irving Ąye. D. ITSj.Cfcieag*,
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

— Vanduo nubėgo 
todėl

nuo 
visielektrikinio kelio, 

karukai vela pradėjo eiti.
— Nedėliojo pripuola “Co- 

kuria apvaiksz-Iambus Day” 
tines Panedeli,jo, 13 .diena.

— Bukmaut o

— Panedeli Asldando ligon- 
butije mirė Juozas Kersevi- 
ezius,

i 
11 
IjĮ
I

I

Ir

ii. -
ll

if 
jJ

mirė
50 metu, sirgdamas ant 

uždegimo plaucziu penkos die
nas. Velionis paliko 
dukteria .Jurai!iene, ir tris su
ims. Laidotuves atsibus IMnv- 
czioje isz namo ant Lloyd ir 
White ulycziu su pamaldoms 
Szv. .Jurgio ažnyczioje.

paczia,

kas, Stanley Musneais (t.)r An
tanas Saka Jauskis, Juozas 
Bagdonas, 
Stoplien Senolis, 
M ik u Iena s, 
nius, Alfred Gabrys/5 m., Chi
cago Heights, Donald Pranuc- 
kus, 9 m., 
Melrose park.

Be abejones yra žuvusiu ir 
daugiau lietuviu, bet kitus pa
gal pavardes sunku 
isz kitu tautu.

Sa kalnu skis,
Isadora Markus, 

Gabrielius 
Mrk Bett v Side-

Viktoras Skodžius,

iszskirl i

stot is

Ii i' 
H 1

f
' v

tikietus m 
bet

diena <lel

Hazleton, Pa. Burmistras 
Antanas Kubiokis isz West 
Hazletono, paliopo palicijai su
rinkti visus bomukus kurie 

kampu neturėdami 
jokio užsiėmimo, o tai tuosius 
jaunus vyrukus, kurie aprėdy
ti gerai o 
Burmist ro 
“ejkite dirbt arba

Nekurie sportehu pabijo
jo tojo irkazo, o kiti nepaklau
so, todėl dabar burmistras Kli
bi c k is paliepi'

Kubiokis isz

visus 
stovi ant

bid ne nori dirbti, 
paliepimas buvo 

in kaleji-
nui. 1$

surinkti visus 
tuos sport likus nuo kampu ir 
uždaryti kalėjime.

Haverhill, Mass, 
keliolika menesiu

PAVOGĖ AR DINGO KALE 
— $5 DOVANU.

PARDUODU GERUS KARA
BINUS IR SZUNIS.

ANT RANDOS.
4W
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kasvklosia 
likos sužeistas Vincas Sinkevi- 
czius, 321 W. Maple ulyezios. 
Dirbdamas manvoje paslydo 
sužeisdamas ranka, aki ir 
szoip aplankydamas supjansty- 
mus ant kūno.

— Readingo maža.
Bear Run Junction, kur gale
rna buvo pirkti 
Pottsville, likos uždaryta, 
galema bus joje laukti ant tru
kiu in Pottsville, bet tikintu 
daugiau nepardavinės.

— Utarninko vakaru mies
tas miszlove W. Mahanoy Avr. 
su maszininia szluota, kuria 
nesenei nupirko. Darbas buvo 
gana užganajinanezei atliktas. 
Seredoje nuszlove Pine uly< z<\ 
Miestas paženklins
kožnos ulyezios, bot praszo vi
su automobilistu idant (aji 
vakaru nepaliktu automobiliu 
prie namu kada i 
kines savo darbu.

— Petnyczioje 
Vincas ir Margariola Strielkai 
in Worcester!, Mass., da*lybau 
ti vestuvj'sia savo giminaites 
panos Onos Kuli'kanckiutes su 
p. Juozu Baczin, kurie bus su- 
vineziavoti 13 diena, Panedeli, 
Szv. Kazimiero 
Jannamarti yra 
ponios St rielkuvicnes gyvenan- 

.‘>17 W. Mahanoy Avė.
Simus ir duktė p. Strielku sve- 
oziuosis kvies sanvaites ir at
lankys New Y<»rka ir Bostoną, 

asztunta valanda 
ryta 'kilo ugnis ant 

McKinh’y ulyezios, bet ugnage- 
sei luojaus užgesino.

>o piot likos su 
vineziavoti Lietuviszkoje baž- 
nyczioj<‘ Franciszka Palok hi
te (podukte J. Kniulroti<‘iu‘s) 
415 W. (’entre ulyezios, su Leo
nu Kasparu isz Kiladelfijos.

— Seredoje atvažiavo au
tomobiliam H. F. Boczkauskas 
su paeze ir šuneliu isz Indiana
polis, Indiana, atlankyti tėvus 
redaktorių ir motina Boezkau-

I*enns\ I- 
vanijoi ir New Yorke kėlės 
nas sugryžo namo.

Readingo kasyklos Ma- 
hanojaus, Gilbertono ir Stanik- 
lio aplinkinėj*' mokėjo szia- 
dien.

ežiu ant

idant

maszina atli-

iszvažiavo

bažnyezioje. 
dirkt e sesers

skus. Pasisvocziave

mokėjo

die-

— Stasiu-
Ivicju metu sūnelis Petro 

namu

I
1
■W-

t'

Subatos linkti iszcis eks-
Wasliingtona ant

I king

i'I

geležinkelio.

g\vena 
ateina

i' j1

[it! 
Į f Į^1' 
i

knrsije iii
Readingo 
mano važiuoti praleist diena 
Wash i n gtone ar Baltimorejo.

— Jeigu miešti1 
.Juozas Raulonis, tegul
in redakcije, nes randasi pas ji 
gromnta.

— Tuojaii.s reikalinga krū
ties momka (del žindyrno kū
dikio,) labai 
geras namas.
nereikė dirbti.
1 liejau pas;

Morris Levine
Drapanų Sztora

3(1 E. Centre St.
Mahanoy Cit v Pa.

ANT PARDAVIMO.

rr

gera mokestis ir
Naminio darbo

At si szn ūkite 
(t.10

t

r

l'p

Namas ant loto 1 
ežio per 125 ilgio, 
inas prie kito galo loto. Kreip
kitės ant adreso.

439 E. (‘entre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

O 
9 >• pėdu plo- 
Teipgi na-

■

Tuszcaias namas ant East 
Bailroad St. Mahanoy City, Pa. 
Gorinusiam padėjimo. Pasko
linsim pinigus del pirkėjo.

M. J. Kyan, Attorney, 
Catawissa ir Market St

Mahanoy City, Pa.82)
/

J r

J. M, THOMAS 
K»ntraktorius ir Budavotojas 

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City
■

rI ■ I

Į į

Duodu preke ant visokiu darbu 
kss-link psststimo nauju namu ir pa- 

Aianlrnniia rlnrbfi«t o 1st tr»lava lt

Sirgęs 
inkstu liga 

mirė Petras Paszkeviezius, do
ras žmogus ir mylintis nuo vi
sli kurie ji pažinojo. Paliko di-

Girardville, Pa. 
kas, < 
Markia, dingo isz namu nua 
praejtos Subatas. Manoma, kad 
vaikiukas turėjo inpult in upo- 
luka ir nuskonda, nes tada upe- 
Inkas buvo gilus po lietui. Kū
no da nesurasta.

New Bedford, Mass. — Poli-, 
•ija rado krautuvninka JuoziY 
Jasinski nir/.udvta ana diena ir 
dabar jeszko kas darbu galėjo 
atlikti. Jie gvo laiszka.
paežius, kuri pradingo, kuria
mo sako, kad ji nekalta, ir kad 
Jasinski nužudo kokio du vy
rai. Bet esą 
kadangi jis dvi paezias
turėjo. Moteris sakosi 
siunti in vandeni ir praszo po
licijos jos nejoszkot i.

(

isz jo

jnni t nip ir reikėjo, 
kitur 
szok-

Brooklyn, N. Y. - 
je Lietuvi'! mirė:

Frank Dnliėk, 41 motu, gy
veno 103 (Ireenpoint Avė., 
Blissville. Mirė Spalio 1. Lai
do! jo Spalio 4 d. 10 vai. isz ry
to, isz kim. Miluko Jiažnyezios, 
Kalvarijos kapinėse.

I’etras Lukaszeviržius, 
metu, gyveno 46

Sekant ie-

mot u, 
t Ireenpoint

14 
Greenpoint 

A ve. Blissville. Mirt* Spalio 2 
d. Buvo laidotas Spalio 
nuo 10 vai. isz. ryto, 

bažnvezios,
jos kapinėse.

Monika Gabalirne, 28 metu, 
gvveno 29 Hudson Ave. Mire

M iluko

0 d. 
isz k n n. 
Kalvari-

gyveno 29 Hudson Ave.
2 d. Buvo laidota Spa-Spalio

lio 5 d. 3 vai. po pietų, isz kum 
Kodžio bažnyczios, Szv. Trejy
bes kapinėse. ■

Sekantieji Lietuviu 
laši ir iszeme laisnus:

Saliamonas Baeey (Bacovi- 
czius), 1382 Nostrand Avė., su 
Crszulc Kriauczialiunaite, 331. 
McDonough St.

II. Kriauczialiunaite
yru gana žinoma scenos mylė
toja ir dainininke, 
laikus buvusi nare 
Operetes CJiore).

Juozas Ziudzas, 1382 Nost
rand Avė. su Ona Blažiute, 510 
Morgan Avė.

Donatas Maži Ii

ve-
(

(P-lc

per ilgus 
Lietuviu

s, 30 Sheri
dan Ave. su Franciszka Sapa- 
liuto, 1097 Halsey St.

Chicago. — .Jau 500 žmonių 
automobiliais

menesius, 
žmonių iki

Žinoma

liko užmuszta 
Chicago jo. Tiek atiku buvo in 
pirmus devyni us 
Kiek dar užmusz 
pabaigos sziu metu,
dar niekas negali, pasakyti bet 
jeigu bus laikytasi dabartines 
proporcijos, tai žus dar 
200 žmonių. O gal tiek ir nežus 
nes paprastai žiema, 
automobiliu važinėju
žiau žmonių užmuszama.

apie

su a lito-

mažiaus 
ir ma

itot 
no viena Chicago tokia Ištisi
— per ta pati laika New Yor- 
ko automobiliai iižrnusze 1,659 
žmones.

Nemažai nelaimes
mobiliais ir po automobiliu ra
tais žuvo ir Lietuviu. Szie yra 
žinomi žuvo Lietuviai:

George Vaineikis, vaikas, 
M. KattuivieztAnA Wm TTni»cr*_

Nežinomu bildu iiriipuole ar 
kas pavogė marga — beagle 
kale, turi prie uodegos ženklą 
juodo žiedo. Kas man pranesz 
kur jiji randasi duosiu 5 dole
rius dovanu.

Milke Sabalauekas
623 Main St., 

Turkey Run, Pa.

marga

"V

ANT PARDAVIMO

Isz priežasties nesveikatos 
esmių priverstas parduoti Dvi

na u ja slaupini karabinu kaip 
ir Winchester Kaileli su 16 
szuveis kaipo 
szunis: ir 
szuni. 
pas:

du medžiokles 
paukszeziu 

Atsiszaijkite

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 T i'u s t Co.

Atsiszaukite tuojau 
W. Zotauska,

25 N. Lehigh St.
Frackville, Pa.

tinkamas del

Kanda ncper-
viena

greitai

Mike Sabalo liek a s

(t.o.14)
623 Alniu St. 

Turkey Run, Pa.

REIKA-EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

b rangi, 
pas

(t.f.)

ANT PARDAVIMO.

Į * " •

•lėliam nnliudimia mot oriu s>> 
kuria buvo 
szum metas 
Vait kionia).
mirti atliko visas
pricdermt's ir likos palaidotas 
su bažnytinėms apeigomis ant 
Ajrisziu Szv. Patriko kapiniu. 
Paliko teipgi trilekos melu sū
neli. Velionis
skaitymu laikraszeziu ir knygų 
praleisdamas savo laika ant 
apsiszviet i m o.

apsivodias stivir- 
(su naszle 

Velionis
bažnytines

laiko
priesz

mylėjo labai

savo

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

Gerai iszdirbtas 
rio, Imczernes ir k it

E. Centre nlvežios

Namai Sheruindori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

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

(t.f.

Dubeltavas 
Tikietas

WASHINGTON, D. C.
NEDELIOJ • 12 Oktoberio >

kas Sorcda,

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku,
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A
MAURETANIA

Per Cherbourga nr Southampton*. 
Lietuviai kurie važiuoja in ’ 
Lietuva pnsisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
galės grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

AQUITANIA

Musu ofisas Lietuvoje

grosorszl o-, 
o t a voro

biznis ant
Shenadori parsiduos užganadi- 
nanezei nes locnininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukite 
per telefoną 317M Bell Phone, 
phcnandoah arba iii redakcija

Saules.” (0.31C 4

Specialia treinaa Subatos nalcti 1

Shamokin ............. 12:01
Mt. Carmel ......................... 12:10
M t. Carmel J d.................... 12:20
Ashland ...............  12:47
Girardville .......................... 12:55
Shenandoah ......................... 12:35
Mahanoy City ..................... 1:10
Tamaqua .............................. 1 :45
Pribus in Washingtona .... 7 :30

Ekskursinis treinas
apleis Washintona 5:10 vakare 
ta pati diena in virsz-minėtas 
stacijas.
Tikietai geri tik ant virsz-mineto 
specialiszko treino. Tikietus gali
ma pirtį ir keletą dienu priesz tu 
ekskureija.

Ant Readingo Geležinkelio rv-innonry w v wr w.

ISZ LIETUVOS
Jei munote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
trcczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
dauginas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway

GRĮŽTANT

Ii

Mahauov

ANT PARDAVIMO.
*-T"—. .... "

Groscriu sztoras ir buezerne 
ant W. ('(‘ntro Si.
City, Pa. Biznis gerai iszdirb
tas, tarpo visokiu tautu žmo
nių. Galima pirkti ir 
ar be namo. 
“Saules” ofisą.

su namu
Kreipkitės in

(t .82
i

Naujas Metas
jau netoli.

PONAI BIZNIERIAI
geisdami apteikt savo gerus kos- 
tumorius privalo isz laiko duoti 
atspaudyt . . .

PUIKIUS SIENINIUS

KALENDORIUS
j; • *

ir isztirinkti kokiu 
yra i«a ko iszsirinkt. 
pargabenom isz Europos Pui
kiausiu Sieniniu Kalendorių su 
meneseis. Norėdami užsikalbyt 
sziu Puikiu Kalendorių, dirste
lėkit kitur ant apgarsinimo ku
ris sziam numarije “Saules“ yra 
patalpytas, ‘o ten rasite kiek ka- 
sztuoje ir koki jie yra.

DABAR LAIKAS

užsikalbyt ir nelaukti ilgai, nes 
kas pirmesnis, tas gales iszsi- 
rinkti puikesnius.

nori pakol 
Szimet

1925

Didelis namas su salimui ir 
hot ei i u, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodvtas. Name randasi didelis 
saldinas ir 17 ruimu su vigado- 
mis
ma, 
vanduo ir 1.1. Raminsi Barnes
ville, Pa. luojaus prie geležin
kelio stacijos prie Sloito 
einantis isz Malianojnus in Ta
ma* pin,
šia vieta 
proga pirkti pigiai. Aprirz na- 

|mo randasi ir kili Imdinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 

|visztinyezia ir 1.1. Kreipkitės 
’’ofisą. t.f. I

1 elektriko žibureis, szilu- 
szaltas ir sziltas bėgantis

kelio

arti Lakeside. Geriau-
apielinkejo ir gera

diena

PUIKI M ALDA-KNYGELE 
“AN 1 OLAS SARGAS“

Vi$oe reikalingo* maldo*, Litanijo*, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta mink*ztai* w 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasztal.
Preke *u prisiuntimu tiktai $1.50.

„ W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY, PA.
•I

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato.1 Drūtais
audeklineis apdarais. Pre. 
ke tiktai . .

W. D. BQCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY. PA.

. . $1.50

Tūkstantis Naktų ir Viena
AR ABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
-- ----------- -- ---- 4-n 8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

I

■i

t

lakstantis Naktį 
© ir^iend ®

o 4KTP L

i

Gerbemasls Tamlstal:— 
Sulaukiau nuo jusu siunczlamos

mano vardu knyga "Tukztantlz 
Naktų ir Viena“
•zirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia,» knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai, yra žingeldu skaityti visokias

ui kuria tariu

Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkficziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip

(Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
r in Lietuva szia vasara, tai nepra- 
Cleiskite teip puikios progos bet 
>tuoj naudokitės ja.
c Amerikos Valdžia užgyre nauja 
(instatyma kuriuomi ^rementis kiek 
/vienam svetimszaliui gyvenan- 
Cežiam Amerikoje yra leidžiama 
> aplankyti savo szali, gimines ir 
cinike metu sugryžti in Amerika 
J be kliueziu. įvažiuojantiems in 
/savo tėvyne Amerikos Valdžia 
(iszduoda tam tikrus liudijimus, 
>kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
c nereikalaus ju paskaityti prie nu- 
J statytos kvotos, skaitliaus atva- 
ržiuojanczi in szia szali.
\ Pasiuncziu pinigus in visas 
/szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
Ctus, padarom Afidavitus ir atsa- 
ikancziai priruosziam kelionėn, 
r Keliauninkus pasitinkam stotyse 
C New Yorke; suteikiam nakvyne, 
/nes užlaikom savo vieszbuti.
* Reikalauk Laivakorcziu kaino*, 
/pažymėdamas isz kur ir kur nori 
c važiuoti.

: >George J. Bartaszius
> 498 WASHINGTON, ST.
S NEW YORK, N. Y.
<Telephone: CANAL 7716

priruoszinm

III i i Saules

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925

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

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bu. kotu* Ut.r- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

Ka tik aplaikem Puikiausius Importavotus Sieninius Kalendorius ant 
1925 meto, del biznierių, 
senei reikalauje, ir bus jum labai dėkingi už tokia dovana, 
krepsziuka del szuku, špilkų ar 
spaudyti, 
snykais.

Yra tai Puiku* Kalendoriai* kokiu žmonis nuo 
Kalendoriai turi 

izrpcczio, puiket isxmarginti* Užpjauti ir at« 
Prie kožno kalendoriaus yra prjduta szventuju kalendoris su pa-

Maiszytu kalendorių po kelis nurnariui neparduodame* tai yra* po 
kelis kalendorius isz kožno numario. 
su jusu bizniu po 50 kožno kaino.
pakol turite isz ko iszsirinkt* nes vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau-
jet. Paduokite numara kokiu norite, 
pravarde* numari ir ulieze* telefono numara, 
laikote; ar lietuviszkai ar

Mažiause parduodam ir atipaudiname 
Siuskite savo užkalbinimą TUOJAUS

Paraazykite aiszkei savo varda ir 
miestą ir valsti ir koki bizni 

angliszkai atspaudyt ant kalendorių jusu bizni. 
i* Prisiunsdami užkalbinimus drauge siunskite ir pinigus o bus jum

prisiunsta be užvilkimo.
Paduokite num,ari kalendoriam kokiu norite &

•>__

No. Už 1 00
I — lO'i’XlO'i coliu, Bažnitcle, žie

mos laike,..................................... $17.00
7 '2 x 1 5 l2 col. Palocius ir elnias
.................................................17.00

3— Tbjxlfi1^ col. Žiedai,karvelei ir
t. t...................................................... 17.00

4— -7 'v x 1 5 ‘-a col. Bažnycze žiemos
laike; paukszczei ir varpai......... 17.00

5— 7’2X15% col. Laivelis su žie
dais, ir karveleis..................  17.00

1 col. Namas, rožes ir
................................. 18.00

6— 9 x 1 5 1 
karvelei ....

7— ll-\xl8 col. Rožes ir karvelei 
. .18.00 
vasaros 
. .18.00

Szaltinis
........... 18.00

col. Namas, 
laike; paukszczei. . . . 

c<>l.

8—9 x i -t12

12*4X15* i

1

10x15 >2 col. G urbei is rožių ir
.............................. 20.00

15 
karvelei . .

16— 10x16'2 col. Arfa, karvelei ir
rožes .............................................. 20.00

17- 10x16 col. Ragas pilnas žiedu, 
.20.00 

col. Stubele su žie- 
.20.00

col. Stubele, malūnas 
.20.00 
col. Gurbelis su ro

žėms ir karvelei............................20.00
21 — 10'<xl8\ col. Namas ir malū

nas; paukszczei, žiemos laikas. .22.00 
15’i x15 col. Paukszciu lizdas 

su žiedais....................................... 28.00
23— 15*4X15’2 col. Gurbelis žiedu 

su karveleis . . .
24— 15 ’v X1 5'1

karvelei
18 

dais
19 — 10x15 \ 

ir žiedai . . . .
20—10x15 *2

10 ' I x 1 5 %

22

..........................28.00
col. Grinczele snie

ge su elniu ....................................28.00
25— 15 % x 15 1, col. Grinczele, pieva 

ir paukszczei ............................... 28.00
15'ixl6 col. Malūnas; grincze

le su girraite . . .
27 -1 2 x 19 11

ir karvelei .........
28—14 ‘1X19 1,

9 
paukszczeis ’. . .
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DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų.

Eikite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą ir atsakant) medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turiw 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka ^kiti 
esą padare, ate j kite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Av esate nuvargo 
ir silpni? Ar stokus jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mano.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gyOyma.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, 
no ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysjt- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pceziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, astmų, 
dusuli, užimu gulvojc, trumpu girdė
jimu, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spocialcs ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumus, geres
nis ir diiug pagclbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavonos nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy-

10—9 '.2X15 col. Namas laike žiemos
paukszczei ....

1 1—12‘L>X12’i! 
žiedai ................

12

col.
..............18.00
Paukszczei ir 
.............19.00

26
.28.00 

col. Gurbelis rožių 
■ • -20.00 j,, karvelei .....................................30.00

10*ž»xl5*4 col. Žiedai ir pauk- 28—14*4X19*1 col. Grinczele, 
szczej .............................................. 20.00 paukszczei ir girraite.................30.00

14—10*4x15% col. Puiki patkava, 29—14%xl9'4 col. Paukszczei, me- 
karvelei, namas ir žiedais......... 20.00 džei ir žiedai..................................30.00

*. r so' " in*- r •

12 ' i xl 5 *,i col. Namas prie eže
rėlio; puikus žiedai ....

13 col.

29

szveAtuju kalendorių ir pasnikais (2Hx5 col.), 
Didesni kalendorei (5x12 col.) su amerikoniszkom*

SU

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ŽIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS.

Kalendoriai 12x16., 
už tzimta $17.00.
azventemis, už szimta $22.00.

30— Vaikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte.
32— Vaikai prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyczei.
35— Lelyele - balandėlė.

KalendoreĮ 15x20 coliu,
$20.00.
szimta $28.00.

41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— Kudykis su rogutoms ir Eglele
43— Pana su žiedais ir karveliu.
44— Vaikai ant .tvoros su Rožėms.

Puikios Panos Galva.
Mergina prie szulinio.

T ?

37
38

36—Pana.
—Vaikai ir juju draugas.
—Dvi rožytes.

39— Raudona pana su žiedais.
40— Vaikai skyna obuolius.

t

' 45*

Bzventuju kalendorių (2^x5 col.), už szimta
Didesni kalendorei su amerikoniszkom* szventemis (5x12 col.), už 

Paduokite numari kalendoriau* kokiu norite.

au

67— Panna su žiedu.
69— Mergaite Balt-lelijele.
68— Vaiku Geriauscs draugas.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu.
72— Du draugai—studentai.
73— Mergaite telefonuojo.
74— Vaikas su szunim.
75— Vaikas ant tvoros.
76— Panos galva su žiedais.
77— Sesute.
78— Panos galva su rožėms.
79— Pana su perlais.
80— Pasilsys vaiku.
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.

i

f

45—
46—
47— Mergaite pasirodžius raudonai.
49— Maža Raudon-kepure.
50— Vaikai su avim.

Vaikai su gurbeliu žiedu.
52—Vaikas su mergaite.
54— Visznios.
55—
56—
58— Sesutes^
59— Mergaites ant tvoros. .
60— Broliukas ir sesute.
61— Valkai luoteleje.
62— Geri muzikantai.
63— Brolis su sesute terp žiedu.
64— r—Vaikai su szunyczeis.
65— —Gori žuvininkai.
66— —Kudykis su gurbeliu žiedu.

W. D.‘ BOCZKAUSKAS -:)CO., —

51—- J
** A

•1
,1 

1

I

“Tūkstantis Naktų Ir Viena“ ne* ja 
■kaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrezti ir visokį rupesczlai nors ■* 1»

•Pana su aniolu.
Vaikas su mergaite lukszte.ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygos, tas

gi 
oi M

v

83—Trys mergaites su balandėlėms.

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
3 • * • • ««• •• •'« * ' < ■ sm>_ is ' ' « A >4*1 . A   A Aja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Frake knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.
W. D. B00ZKAUSKA8 - CO. MABANOY CITY. PA.

mai patvirtinti ir rėkomcndnvoti per 
gęrsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus: t

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais
yru po No, 44 BROAD ST. Of isos va- 
IooJau vntirv (I **<*4*rz ILt Q vrnLnvark

84— Mergaite ir rožytes.
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandžio.
87— Mergaite su balandėliai
88— Pana su rožėms.

MAHANOY OITY, PA.
• Sb. «

*1




