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ISZ AMERIKOS
NORĖJO MIRTI SU PACZIA 

— PATS MIRĖ.
Youngstown, Ohio. — 

perskyrė czionais vyra, 
abejojo, kad mirs 1 
Tamoszius .lakūnas, 
sirgo ant neiszgydomos 
Daktarai jam apreiszke idant 
pasirengtu ant mirties, nes tu- 

J?s sau va i tęs. 
adgal 'l’amo-

be

M irt is 
kuris 

pa ežios. 
28 metu, 

ligos.

ri laiko tiktai kele?
Trvs sanvaites
szius paszove savo paezia tiks
le nužudinimo, nes negalėjo 
nukensti, jog turės pats mirti. 
Po tam pats sau paleido kulka 
in krūtinio. Jojo motore, 26 
metu, pasveiko, bet josios vy
ras likos palaidotas.

50,000 AMERIKONU UŽ
KLUPO ANT KANADOS.
Detroit, Mich, 

naitine upe, ant 
guli 
Windsor,

iIatt'bb.)

oh»4>.
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VIETOJE AUTOMOBI-
— Per czio- 
kitos szalies 

•kaiiadiszkas
ant kurio užkluj

miestas 

)O

50,000 Amerikonu,'kuriu gyve- lankyti 
t < >je
naudoje 
kad varymas 
lingvesnis ne kai|

Isz Detroito pasi- 
nu- 

Windsora ragauti 
Bravorai dirba

nimas buvo tikras czysezius 
nuo kada Amerike invyko pra- 
gariszka prohibicije 1918 me
te. Neužklupo jieji ant gyven
toju, tiktai ant salimu, kur nuo 
praėjusios sanvaites pradėjo 
fenais pardavinėti gera alų tu
rinti konia penkta procentą ai 
koholiaus.
cme net kapelije su kuria 
važiavo in 
tojo aluezio.
diena ir nakti idant svetelius 
priimti~4ivetiuga L .

KOMPANIJOS KEMSZA 
ŽMONIS IN KALĖJIMUS.

Morgantown, \V. \ a.
Trys szimtai junistu, terp ku
riu radosi daugeli moterių ir. 
vaiku, likos uždaryti kaleji 
muosia per paliepima operato
rių. Tokiu bildu 
sulaužyti junije ir 
syki a s open szap.

Ana diena keli szimtai junis 
tu, jnju moteres ir vaikai ėjo 
isz Grant 'Town su 0< a peliję 
prie kasyklų kurios įiepriguli 
in junije. Visi likos aresztavoti 
ir uždaryti kalejimuosia.

Pittsburgo aplinkinėje ope
ratoriai užilare visas kasvklas. 
Bulgare sudege didelis tipelis 
— ugnis padare bledes aut

nori kanecz 
dirbti ka-

padare
100,000 doleriu.
NORĖJO PAVOGTI MOTE- 

RE IR ISZVEŽTI ISZ 
MIESTO.

Detroit, Mieli.
jeszko kokio tai rakaliaus, ku
ris priverstinai pagriebę in au

lu darba 
met u 

isz miesto.

1 ’alicije

toinobiliu einanezia 
Ona Kryžinauckiene, 
ir norėjo
Ona atėjus ant palicijos sto
ties, apsakė, buk kada ėjo in 
darba, kokis tai jaunas žmogus 
privažiavo prie saidvoko su di
deliu automobiliniu, pagriebė 
jaja in glebi ir inmete in auto
mobiliu, norints jiji rdke ir gy
nėsi. Kada važiavo, Ona smar
kai ajulraske užpuoliką ir ap
daužo su parasoniku, ant galo 
pasisako jai atidaryti d u rinkes 
ir szoko lautkan.

Panasziu budu likos pavog
ta tūla mergina Brookline ir 
nuo tosios dienos dingo visas 
gandas apie jaja.

JAUNIAUSIAS RABINAS 
ANT SVIETO.

Chicago. — Chaim Ezra Co
hen, duonkepio, 18 metu stu
dentas isz Chieaginio universi
teto, pasiliko žydiszku rabinu 
pagal seno zdkono. Jojo tėvas 

pirmsedži u ezionait i nes 
žydiszkos gminos. Po inszven- 
tinimii'i, jaunas 
kalbėjo in susirinkusius 
nuolika kalbom. Mokslus pra
dėjo kada threjo asztuonis me- 
Hus. .y

iszvežt i
ant i

♦ >

yra

rabinas pra-
vie-

ISZ LIETUVOS
* .. —___

5C
Atidengimas Zeebruggo Sto- 

vylo del atminties žuvusiu 
narsunu.

—    — ■. ■   - -.-į

Isz Visu Szaliu i

užvedi*

po mir-
Williamo Nes-

GIMINES SPIRESI NUO 
KARDINOLO TURTĄ 

KUNIGO.
Chicago. — Advokatas Rei.l 

ikimda vardan Elzbie
tos (Jartilz prieszais kardinolą 
Mendeleina, idant atiduotu mi
lijonini turtą palikta 
ežiai kunigo
trader, kuris mirdamas užra- 
sze siivirszum milijoną doleriu 
ant statymo Szv. Juoza'po baž- 
nvezios Wilhnette, • F

buk kada ku-

LIAUS, NAUDOJA AREO- 
PLANA.

Kada Kleonora Mct'artliv isz. 
Xi‘\\ Orleans, La., 

sa\o <
važiuot i 

a reopla na.
areoplano vra 

) automobi
liais ir daug saugiau. Ateinan
ti meta ketina atlankvti kelio
lika

LIETUVOS INVALIDU Į 
SKAIDŽIUS.

Katiliaus. Surinktomis ži
niomis, Lietuvoje abiem akim 

ir 1,74(1 
nebyliu — 1,835 vyrai 
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JAPONISZKOS MINISZKOS 
NENORI PILDYTI CZYS- 

TATOS SZLIUBO.
Tokio. — Penki tiikstanczei 

iszcjo

fit

T ... . _____ . ...
Japoniszk u mini.szku 
ant st raiko, kurios priguli prie 
sektos Jodo.
turi gyventi ezystatoje ir kai- 

juju szvontinybes 
trumpai nukirptus

Tosios rniniszkos

I

11
Jį

aklu yra 1,389 vyrai 
moterų,
ir 1,388 moterys, kureziu
258 vyrai ir 1,296 moterų szln
bu — 4,957 vyr. ir 2,666 mote
rų, kuprotu — 1,083 vyru ir 
973
1,583 vyr. ir 508 mot., be abie
ju ranku — 70 vyr. ir 54 mot., 
be vienos kojos 1,055 vyr. ii 
443 mot., be abieju kojų — 241 
vyr. ir 207 mot., beproczi.ii — 
913 vyr. ir 717 mot., pa ra Ii žalo
tu — 481 vvr. ir 519 mot.
viso 15,866 vyrai ir 10,511 mo 
t erų. Abieju lyeziu 
26,377 žmones.

mot., be vienos rankos

po ženklas 
neszioje 
plaukus.

Sukilusios rniniszkos spiresi 
praszalinimo czystatos szliubo 
ir pavelinimo nesziojimo ilgu 
plauku. 'Tokia revoliucije mi- 
niszku iszszauke dideli papik
tinimą lerp perdetiniu, kurie 
sako buk rniniszkos yra apim
tos pikta dvasia.

Japoniszkos moteres pritarė 
reikalavimams rninisziku, o 
ant seimo, dvasiszkieji taji da
lyką gerai apsvarstines.
VYRAS MIRUSIOS MOTE

RES, KURIS NE YRA 
NASZLIU.

- Mete 1914 Jonas
i > z važiavo in gilu- 

palik<lamas savo 
pas gimines Ožarove. 

proga sugryžti, 
kare. Praslinko 

metu. Pasilikus mo-
mane.
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užmirszda- 
mas visai apie likusias gimi
nes Vok iet i joi.

Garlilziene reikalauja idant 
kardinolas sugrąžytu jai dali 
turto, nes sako
nigas dare testamentą, neturė
jo sveika protą 
apie likusias gimines kurie 
prigialbejo jam iszeiti ant ku
nigo, už ka prižadėjo jiems pa
likt i pinigu po smert.
PALAIDOJO SZUNI SU KA- 

RISZKOMS APEIGOMS.
Norfolk, \”a. —

•s atidavė karisz- 
ka garbe, rodos 'kad (ai buvo 
kokiam kareiviui, o 
szuo Peggy. Kareiviai ėjo pas
kui graba, kuris buvo apsuptas 
in Amerikonis/ka 
ant kapo szove 
kariavo drauge 
n iszka is

ir neatsiminė 
gimines

i1

I HZ H

bendrai
miiiiszflcu, , *į

BLOGAS PASIELGIMAS.
- Du- 
t ulas 
savo

Veteranaigeidže ai
tra u ges, tai vie- 

automobiliuje, 
J i ji sa ko,

Kuropiszkii miestu 
vo areoplanu.

su sa-

NELAISVĖJE PER TRIS 
MENESIUS.

— Palieije I u- 
ant už 
kuria- 

12
kuria

Newark, N. .1.
rojo panaudoti kirviu 
darytu duriu 
me 
met u

!S 
kinftba rio

Kat re Spalola, ‘ 
mot erule, 

Antanas, 
turėdamas 6(1 metu, ir laike le

per tris menesius.
jaja palicije iszeme i>z tojo ka 

mot ere

radosi
I ml ogi 

uždą re josios v v ra s

na is Kada

Įėjimo, motore buvo pusgyve, 
iszbalu> ir labai silpna. Nega
na to 
d ienos 
sumuszdavo, 
mo savo užmetinejimo 
pamely na vusi 
liūs kokius jai
Senas Spatolla baisei buvo už- 
\ ydiis savo jaunai moteriai.

SUPLAKĖ SAVO 
SZVOGERKA.

J.
s dienu in kalėjimu aplai- 

Kranas Kristenskis, kuris
sa-

penkis midus nuo 
vyras ja ja

per
ap>i vedimo, 

ant užtvirtini- 
parode

kurni ir žaidu-
vi ras uždavė.

o

De-

nuo 8 lyg 6

Ridgefield, N 
szimt 
k e 
ilem iela>zi rd i nga i suplakė
vo szvogerka, kada atėjo namo 
gerai užsil raiškias mmiszainia. 
Sudže Ilibisch ji nubaudė se- 
kaneziai: kožua vakara bus už
darytas kalėjimo
valandai isz ryto, bus pabudin
tas ir >iiiii>tas iii darba. 'Tokiu 
bildu negales pasigiart ir dau
žyti veidelius savo szvogerkos.

VAŽIAVO IN TEVYNIA, LI
KOS APVOGTAS ANT 2,500 

DOLERIU.
Xcw York. — Pereita szesz- 

tailieni iszplaukiant franeu li- 
Paris,” pakilo

klegesys isz treczios klases, isz 
kurios iszbego plaukus rauda- 

Wawrzvniee Szabola, 80 
savo bobele 75 
; Kings Park, 

sutau-

nijos laivui i i

mas 
metu senis, su ;
metu, kurie isz
L. I. važiavo ramiai su

Bet jn neteko 
inejus in

rJ

pytais $2,500.
sztai kaip. Vos tik 
laiva, kokis tai ponas prie len
kelio priėjo ir pasakė:
esu nuo 'Treasury Departament
— parodyk, kiek vežies pini- 

Leirkelis nusijuosė diržą 
Su tuo 

ponu buvo atėjės kokis ten len
kelio pažinstamas

i i

gn.”
su pinigais ir indave.

Joe, > y ku-4 4

ris juos užsznekino, o tuo tar
pu ponas su pinigais dingo: sy
kiu greit iszny'ko ir “ “

Lenkelis vienok
.įeszkodanias iszkeliavo Lenki
jon.

i i Joe. 
vagiu ne-

svietines kari

buvo tai

velia va
1 ’eg'gy 

Ameriko-

o
salva, 
sll

kareiviais Francijoi,
likos 'kelis karius sužeistas ir 
iszgialbejo gyvastį del dauge
lio kareiviu už ka likos apdo
vanotas kcleis mcdaleis.
SURASZINES VISUS ATEI

VIUS^
('leveland, < lliio. — Ant susi 

rinkimo gidežkeliecziu
\’alst iju

pereita 
savaite Suv. Valstijų Darbo 
Departamento sekretorius Da
vis pakartojo savo senai pro 
ponaujama minti kad visi atei 

gyveno szioje szaly 
je turi būti kas metai siiraszo 

vienas 
neregu

liuota imigracija ir szmugelia- 
vimu ateiviu isz 
sztu.

Dabar esą 
milijonas 
ežia gvvena nelegaliai, 
pigiai ir

viai kurie

ma ir sužiūrima, kaipo 
būdas kovojimui su

invairiu kra

Suv. Valstijose 
s ve t imszaliu kurie 

dirba 
numažino algas ežia 

gimusioms Amerikonams.
Davis pasako kad jo termino 

garlaiviu kompanijos 
jau nubausta ant $1,500,000 už 
nepildymą iustatyiuo ir gabe
nimą svet imszaliu prieszi ilgai 
nustatytam skaieziui.

Laivais atevežami
szaliai buna vežami atgal, 
daugybe ineina per Meksika ir 
Kanada, kurie laike registraci
jos paaiszketu kokiu 
szia szali insigave,

begiu

svetim- 
bet

bildu iii 
o paskui 

butu gražinami1 arba deportuo
jami.

’>■

#A
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NAUJA ffAZINE MASKA.
Valdže padirbo nauja gazi- 

ne maska, kurioje 
teipgi telefonas, kuria galima 
neszioti ugnije arba dumuosia 
gialbejime
galima ueszioti 
laike eksplozijų gazo del gial- 
bejimo tuju, kurie da pasiliko 
kasVklosia.

ni ndasi

gyvasties. Maska 
ir kas vk losią

setose 
szaul v

kiekviena

Dusetas, Ibžeremi ap. 
plieczius erzina 

s Juozas Bašinskas 
blogais pasielgimais. Miestely 

praeivi užkabina,
kelia triukszma, vaikszczioda 
mas no svetimus kiemus szan- 
do ir gąsdiną žmones. Man ro
dos, kad szaiiliu bario 
arba sudraust n ji, arba
ginklą ir paszalintii isz Szau 
Ii u Sąjungos.

vadas 
atimtu

VILKAS SU PASU.
Vidukle. N’idiikles valscziaus 

^gyventojai Ko
vo men. pastebėjo, kad ju avys- 

pražuvanezios. 
fy ve u tojai

gabalus me- < >
iszmety tus. 

Žmones 
iszpiau 

nerasta

Pagirio kaimy

isz uakt ies vis 
Kai kurie g 
avis sitdraskytas, 
sos apie tvartus 
k ran jo pritaszkyta. 
mane, kad vilkai avis 
na. \ iena ryta 
aviu —jos buvo mikli iszterio 
tos, lv<»- vilku butą, 
rasta netolimo

rasdavi

daug

Tarp kito

I

Paveikslas parodo atidengima 
raliu, kuris stovi Zeebrugge, 
1 iszku 
puo'liku laike >vietines kares. Te 
viii žuvo.

sto\’y Jo 
pastatytas ant 

mirsimu kurie iszgialbejo laji miestą mm Voki>zk 
eiiai> daug

grafo P.

ASZAROS TIK DEL 
TURTINGU.

Rokiszkis. — Balandžio 17 d. 
atsibuvo laidotlives
sūnaus 16 metu. Žmones labai 
juokėsi isz klebono Labanauc- 
ko, kad jam aszaros tekėjo net 
per auksinius akinius. Juokin
ga r sykiu griaudu darosi. Kai 
numirszta neturtingi
lieka dideliame skurde naszlai 
ežiai, tai tokiu m'verkia, 
dar tingi “drūtosios” 
grabo apszneszti, kad ir 
gai inmoketi. Isz to ais 
ten kunigu dvasia, kame 
so daugiau.

per Belgijos 1<a-
I atminties ang-

- ..<11 už-
AuglKzku karei-

Drebėjimas Žemes 
Japonijoj.

Drebėjimas žemes sugriovė 
daug miestu. Szimtai žmonių 

pražuvo o daug sužeista.

r 11

žemes

'Taq) kilo 
gyventojo pa

sas. Mat besiritant su avimis ir 
pasas teko pamseti. 'Tardymas 
parode, kad žmogus buvęs vil
ko kaily su pasu.
ma gero alaus.

MUSU AMATNINKAI.
Lietuvoje, miestuose ir mies

teliuose, amatninkai daugiau
sia yra žydai; žinoma, pasitai
ko keletas ir lietuviu amatnin- 
ku, liet pastarieji neturi ūžt lėk
tinai darbo. Asz manau, 
turėtu būti tik 
bet pasirodo, kad piliecziai dau 
giausia kreipiasi su 
užsakymais pas žydus, tik re
tas kuris duoda lietuviui.

Pasirodo, kad 
matninkai patys yra kalti. Lie
tuvis retas kuris apsieina 
sukeziaves; sakysime, 
vis visados taiko blogesne oda 
indeti, bet kaina ima, 
už pirmos ruszies batus 
be to, lietuvis amatninkas 
stengiasi brangiau paimti, ne
gu žydas ima.

Žvilas gi sukeziauti mėgsta 
negu lietuvis, bet žydas ir tak
tika turi, ir saiko laikosi; kas 
gerai jam pažinstama arba kas 
pažinsta gerai darba, tam jis 
nepadarys blogai; kad ir suk- 
ez.inus tai gudriai, nematomoje 
veltoje, o sziaip piliecziams jis 
nusuks, bet pigiau ir paims. 
Tos taktikos kaip ir trūksta 
lietuviams amatninkams. Lie
tuvis dažnai ir tikram broliui 
paims visu brangiausiai. O 
musu piliecziai labai brangina 
kiekviena centą, todėl tai musu 
amatninkai lotuviai neturi už
tektinai darbo. Tai ka reiszkia 
isz keliu žmonių, paimti bran
giau, o paskui sėdėti visai 
darbo! Žydas tni puikiai i 
skaieziuoja: <pigiau dirba, to-

j______"i.<.

w

kad
atvirkszcziai,

visokiais

lietuviai a-

forai darba,

110-

batsiu-

kaip ir 
r tt.;

vis

brangiausiai.

be 
isz-

Lomža. — 
Jajkov8ki, i 
ma Rusijos, 
paezia 
Pakol turėjo 
kilo >\ iet in<‘ 
keliolika 
tore viena, mane, buk josios 
vyras dingo laike kares. Tuoni 
laiku susipažino su <kokiu tai 
TanioNzium Lipinsku ir po ko
kiam tai laikui pasiliko jojo 
mylema drauge, iszvažiuodama 
su juom in Lodziu kufr apsigy
veno aut gero. Vela praslinko 
keli metai, ant galo Jajkovs- 
kis sugrįžo in Ožarova dažino- 
damas kas atsitiko su jojo pa
ezia nukeliavo ir jisai in Lod
ziu, 
Bes

*

tl

JI
1

«■

'Tokio, .Japonije.
vela nukente mm bailio drebe
jimo žemes kuris at.-itiko Su
imtoje. Miestai Toyooka, 
no, Saki ir Kumiliane likos 

iszku, kad naikinti per ugnia. Miestuosia 
auk-

t evai.
- Japonije

bet 
aplink 

pini
I’su-

I SU-

f p

PAPJOVĖ IR PRISIGIRDE.
Gipszkiai, Biržų apskr. — 

Gpiszku kaimo gyventojas pil. 
\"eržys vede tiirgun in Pasvalį 
parduoti savo paskutine kume
laite. Pastaroji kelyje visai pri
sivaro ir parvirto. Senelis Ver- 
žys, 60 metu žmogus, nebepaje- 
ges kumelaites beprikelti, pali
ko ja giilin,czia ant kelio, o pats 
pesezias nuėjo iii Pasvalį. Pa

po turgų, gry-
žo susi rimines atgal savo pa- 
Kumelaite buvo visai pavargu- 
liktosios kumelaites žiūrėti, 
si, r niekaip negalima buvo jos 
prikelti. Pil. Veržys kamavosi, 
galop iszsitrauke pili ir
damas perpjovęs kumelaites 
gerkle, o ^ats nuėjo in Musza. 
Po keliu valandų pil. \”orži ne
gyva isztrauke ties l'stukiu 
kainu prie Muszos tilto. Spėja
ma, kad jis pats nusiskandino 
del baisiai sukrdaus gyvenimo 
ir szeimyniniu nesutikiiliu. 'Tik 
priesz keturis menesius jis bu
vo vedos gerokai už save senes
ne naszlo.

Osaka, Kvoto ir Kobe gvven- 
tojai nukente daugiau ne kaip 

mete.
Szimtai žmonių užmuszta ir 

sužeista. Kiimiliane miestas vi
sas sugriaut as.

Pagialba del nelaimingu pri
busią isz visu szaliu. Nelaime 
buvo baisi. \’os žmonis pradė
jo atsikvotet nuo paskutinio 
drebejimo žeiiies, kad sztai ve
la nauja nelaime juos patiko.

ulio drebejimo 192.‘

sivai'kszcziojes

vork-

LAIKE KATEKIZMO.
Kunigas klausia vaiko:

szitie žodžei:
Jonuk, ka tai 

“Prakaite tavo 
valgysi duona tavo?”

— 'Tai reiszkia, kad žmo
gus turi

reiszkia

gus turi valgyt pat oi, pakol 
neprakaituos.

SARMATINOSI PASAKYTI.
Daraktoris: — Juozuk, isz 

priszakio yra pietus, isz kaire- 
ses rankos rytai o isz deszines 
rankos vakarai, ka turi isz už
pakalio?

Juozukas: — Sarnftdinuosiu

t

pribudamas jau per vėlai, 
jojo motore mirė kolos san

vaites adgal ligonbutejo. Mo
terį' buvo tonais žinoma tkaipo 
Lipinskiene ir po tokia pravar
de mirė.

Pagal tiesas, tai Jajkovskio 
pati yra gyva ir dabar jisai ne
gali apsivesti su kita moteria. 
Dabar valdže stengėsi iszriszti 
taji klausymą ir prigialbeti 
Jajkovskiui ant numarinimo 
paezios kuri ne buvo nuo jojo 
persiskyrus.

TOKIA BOBA TIK SU
KAPOTI.

Karlsbad. — Jugoslavijos 
mieste, tapo aresztuota 
Julia Renūci, pagarsėjusi
soj Jugoslavijoj kaipo gražuo
le ir vyru viliotoja. Kaip pasi
rodo, szita moteris yra nudėju
si 34 žmones, būtent:

Viena sunu.
Du vyru.
Trisdeszimts du neilujiu.
Daktarai isztyre jos protą ir 

pripažino, kad nėra beprote.

POPIEŽIUS KANONIZAVO 
DU SZVENTUS.

Rymas. — Popiežius kanoni
zavo in szventus Petrusa Ca- 
nisiusa, kunigą Jėzuitą isz Ho- 
landijos, kuris smarkai 'kovojo 
priesz mokslus Martino Lute- 
rio. Canisiusas mirė 1597 me- 

(’eremon i josios dalybavo
apie 60,000 žmonių kaipo dau
geli kardinolu terp kuriu rado
si kardinolas Dougherty isz 
Filadelfijos.

Praėjusia Nedalia teipgi li
kos kanonizavo!a in szventus 
Szv. 'Teresa. Visa karaliszka 
szeimvna dalvbavo 
josią.

tūla

te.

ceremoni
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PUIKI DOVANA.
Szis puikus sidabrinis kieli- 

kas likos dovanotas del James 
llarvoy»isz St. .Joseph, Mo., už 
balonines lenktynes,

ANT PARDAVIMO.

kuris at-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atai-

b Pi
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Žinomu yra, jog žmogus pa
sigerins neiszrodo puikei ant 
paveikslo. Sztai najorkine pa- 
lieije nutarė gydyti girtuok
lius su pagialbn paveikslo. Da
bar kožna girtm-kli koki su
ima nutraukia jojo ]>aveiksla o 
ant rytojaus jisai aplaiko ji 
drauge su rokunda
mo už nakvynių kalėjimo.
pradžių girtuoklis nenori tikė
ti bad tai jojo paveikslas, bet 
po kokiam laikui pradeda pa
žinti save, kokiu vakar buvo o 
paveikslas nemeilioje.

Badai tokis būdas
t sėkminga būda aut pasigėru

sių, o ypatingai kad palicije 
. kerszina, jog jeigu antru kartu 
gausis po juju apgloba, tai pa

ti veikslu nusiims 
arba tėvams.

užmokė ji- 
Isz

PARASZE GERIAUSIA 
STRAIPSNI.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US

26.
Buvo kita kurta, ėjo keliu 

Jonelis ir Alegelo, rado arklio 
“Alenyte, 

seseryte, gersiu isz arklio pe
deles, teip noriu gert.

ėjo 'keliu

I
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turi pa-
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RAGANIUS.

25.
Ėjo sau keliu jauna mergai

te Anelvte su savo broliu .Jo
nuku. Užsinorėjo Jonukui ger-t 

• t i, ir sako jis, pamatęs arklio 
pėda:

Kohortas Krumhotz, 17 metu 
isz Springfield, Ohio, laimėjo 
pirma dovana 750 doleriu ku
ria davė American Legion. 
Apie 200,000 rasztįninku daly- 
bavo tame konteste bet jaunas 
Kohortas buvo gilukniugiau- 
siu, nes jojo straipsnis po var
du “Del ko 
pavojum
pirma dovana.

komunizmas yra 
Amerike.” laimėjo

t.

pėda; Jonelis sako:

deles, teip noriu gert.” “Jo
ny t i, brolyti, negerk isz arklio 
pedeles, pavirsi addęliu!” Vėl 
eina,
“Alenyte, ■.sbseryte, t dip noriu 
gert, gersiu isz 
les.
isz

eina, rado karves pėda
■ M'A" 1 .. ,

-karves pede 
Jonyt'i brolyti, negerk
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 51/2 col. ploczio

ANT PARDAVIMO.

Buczerne ir groserne, mieste
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* Ana diena direktorei Girard 
turto iszdave savo metini ra- 
purta kiek tasai turtas atnesza 
pelno per meta, tai yra $73,- 

1’einas iu kasa tojo 
daugiausia isz

musu pavieto Schuylkill, kur 
randasi daugeli kasyklų. Ste
ponas Girard mirdamas paliko 
ne teip dideli turtą, bet lyg 
sziai dienai užaugo jisai railži- 
niszkai. Girard savastis paima 
viską isz musu pavieto, betmusu 
nieko nepalieka.

Tukstanezei žmonių likos su
žeista losią kasyklosia, daug 
būna užmuszta kas metas, bet 
Girard globojai nesirūpina pa- 
Htatymo nors kokios ligonbū
tos, prieglaudos del naszliu ir 
sierateliu, kuriu vyrai ir tėvai 
paaukavo savo gyvasties idant 
in Girard savasti prikrauti mi
lijonus doleriu.

Jeigu Girardas butu apie tai 
žinojus, tai gal nusprenstu pa- 
darvti kitoki testamenta koki 
paliko mirdamas, bet globėjai 
yra milijonieriais ir tik jiems 
rupi idant kanuodaugiausia 
milijonu sukrauti, o tiejei, ku
rie del juju dirba gali eiti 
skradžiu žeme!

Tankei girdime apie szeimy- 
niszkus ne&upratimus terp su 
nans jojo paežius ir uoszvcs, 
1x4 daugeli tuju nesupratimu 
yra priežaste paties sūnaus.

Kada jaunikaitis lankosi pas 
savo mylema, prižada jai auk
so kalnus, bet kada a {įsiveda, 
persimaino ir užmirszta ta, k a 
jai prižadėjo, tada marti eina 
su skundu pas motina, o moti
na du j ant marezios kad ji ji 
nori už daug.

Vėliaus, kada marti atsilan
ko su vyru pas uoszvia kada 
jau užstoja taika terp juju, tai 
pasielgineja kaip szmotas le
do, atsilankymai buna retesni 
-- bet sūnelis tankei atsilanko 
pus motina su visokeis skun 
dais, kas sukelia da didesniu 
neapykanta prieszais uiarczia.

Jaunavedžiai po szliubui 
privalo tuojaus uždėti savo 

atsiskirt 
Jaunavedis geistu 

turėti gardžius valgius kokius 
jam gamindavo mamyte, o jei 
gu jo jauna paeziule nemoka 
pagamyt ar ne turi laiko, tai 
bėga pavalgyt pas motina su 
skundu. Tszmintingas vyras to 
nedaro. Jeigu kas netinka, tai 
vyras privalo apie tai pasakyti 
savo paeziulei, pasikalbėt, ka 
rytoj turi jam iszvirti, pirkti 
jai knyga kaip iszmokti gar
džiau gaminti valgi arba pa- 
praszyti motinos kad paeziule 
iszmtfkyti idant šuneliui patikt 
valgi, o ne zulyt pas motina su 
mažiausiu Skundu.

Jeigu ne butu skundu, tai 
mamutes daugiau butu drau- 
giszikos del savo martelių, o ir 
marteles guodotu daugiau vy
ro motina. Motinos neturės 
piktu pažiurti, jeigu marti pa- 
praszys kokios rodos ir su mie
lu noru jai pasuricyn ar pamo- 
k-vs-

Ne yru tai vienatine priežas
tis kokia esionabi paraižiau,

|)O 
uždėti

locna gaspadoryste
nuo tėvu.

tukstaneziai isz abieju pusiu.

Gavome žine isz tikrųjų szal- 
tiniu, buk kietųjų anglių ka
syklos Penn sylvan i joi 
po pusi baigimu i

O
kad anglekasiai 

cheek off”
mokesezio in 

priesz ka

sustos 
sutarties 31 

tai bus isz priežas- 
kanecz

arba rin-

Augusto, 
lies, 
Kpirsi.s 
kima mėnesinio
unije prie kasyklų, 
pasiprieszins karsztai visi ope
ratoriai. Straiko ne bus, tiktai 

darbo,
tai nežino.

pertrauka darbe

Indiana Harbor, Ind. Gera vie
ta. Kesz biznis, viskas pagal 
naujausia mada intaisyta. Ke
turi
Randa $80 ant menesio.

Krank Skomą, 
3927 Main St.

Indiana Harbor, Ind.

ruimai užpakalį) sztoro.
(46
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos pfadynas astro 
logus ii' isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszgnldanti 
kiekviena sapna ir kas atei 
tėjo stosis. Su priedu plane 
' u ir visokiu burtu.

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

W. D. Boczkauskas - Co..
Mahanoy City, Pa,

fi

' • Š' 
Sr.il

’ +'i|

V ’

M 4 4

karves pedeles, pavirsi iu 
karvele!” Vėl paklausė, nege
ro. Eina, eina keliu, rado avies 
pedele: “Alenyte seseryte, 
gersiu isz i 
labai noriu geri.” 
brolyti, negerk isz avies pede
les, pavirsi avinėliu!” Jonelis 
nepaklauso, atsigėrė ir pavir
to in avinėli. Erna Elena su 
avinėliu. Važiuoja ponai; sako 
Elenele: “sėskis pavėžėsimo! 
kur ta avinėli vedi?” “(’zia m* 
avinėlis, ežia mano brolelis! 
Ponas parsivežė juos namo in 
savo dvaru. Elenele pristojo 
už gaspadine ir avinėli gerai 
užlaiko.

Atėjo naktije ragana; Alene- 
lia inmete in kūdra (koželka), 
o ji pati atsigulė in Aleneles 
lova ir apsimetė liga (Aleuele 
pasivertė iu žalia žuvyte). At
sikėlė ryte ponas, Alonele lo
voje serga, vaitojo, praszo, kad 
jai pjaut avinėli. Ponas priža
dėjo pjaut, liepe mergom gel
das mazgot, tarnam peilius gė
la nsl.

Avinėlis nusigando, nubėgo 
pas kūdra ir sako: 
seseryte, žada 
pjaut; tarnai peilius gelanda 
mergos geldas mazgoję; žada 
mane ponas pjaut!“

“Jony t i brolyti, pasa
kyk savo ponu, 
szilku tinklą, kad sugautu ža
lia žuvvte!” Jonelis nubėgo 
pas poną; nemoka kaip paša- 

ir sako:
Alenyte seseryte, žada mane

Alen v te
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se šery te 
avies pėdelės, teip 
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Jonvt inegerkatsake: 
virsi in arkleli.

4 i

if

Ir davė jam obųo- 
Einant tolinus pamate 

“Anelyto sesele,:

J >

Anejyte sesele, gersiu 
isz arklio pedeles.” A ne lyte-g i 

broleli, pa
ir davė jam 

obuoliuką. Einant tolinus pa
sitiko karves pėda: “Anelyte, 
sesele, gersiu isz karves pėde
lės!” “Negerk broleli, pavirsi 
in jauteli, 
liuku.
kiaules pėda: 
sako Jonukas, gersiu isz kiau- 

Negerk broleli, 
pavirsi in parszeli.” Ir atidavė 
jam paskutini obuoliuką. To
liams beeinant sutiko avies pė
da. Jonukas pamatęs vėl tarė:

Anelyte sesele, gersiu isz 
avies pedeles.” 
dama daugiau obuoliu, pasa- 

Gerk!”
kas ir pavirto in avinuku. Eina 
sau Anele t o liaus, avinukas 
paskui ja seka. Beeidami suti
ko labai puikei važiuojanti po
ną. Tas ponas, pamatęs gražuji 
avinėli, praszo Aneles: 
duok man ji! 
sake Anele.

los pedeles.” “
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“sės
kur ta avinėli vedi? ant motinos kapo; motina sa

ko: “Tau neužilgio ateis pirsz- 
le; *kaip atvažiuos ant szliubo 
tave vežt, praszyk, kad jauni- ne laume raganu. 
kis nupirktu tau czeverykus.” jau už metu ai važiavo in >* . • * * » • • ! • T f 1

gersiu
Anele, neture-

Atsigėrė Jonu

ir per giria 
“Ku

tai jusu martele1, 
Po szliubui

paskui juos seko 
važiuojant gegute sako: 
ku! svetelei,

J»

Atėjo pirszlei;
užlipo ant stogo, 'sako:

, tau
A nelyti' parėjo ir 

‘ < i

na verpė, eik
jo. ’ ’
tik sako jaunikiu: 
mioruok 
szliubo
czevervkus.9

FLO ELECTRIC CO
h ih ’ ’Ti. *• 1 i' L 1 :. . . '.i **I 1 *1 *

(F. D. Boczkautkas, Locninlnlcat)
312 W. PINE ST., MAHĄN.OY CITY

*

njkh I' ' I

lu

■į

1

I
ragana iszejo, I ežius ragana. Jos žentas žino

Plo-I jo, kad ji atvažiuos, tai eme 
iszsnialavo arkli ir pastate 

atiko; prie duriu.
Dabar pa-|geldo 'kiaule 
kaip ant žarnom

atvežk man žiavo prie variu, sako: 
ravt'ipe, plonaverjie, 

atkelk!”
“Nu versk it ta

j»

, alsi- 
Kaip musze -su ran- 

prilipo. Sako: “Miisz;k su 
Musze su ki-

4 4

pirszlei ate-
S

kojes ir
važiuosi,

kis prižadėjo.
>n

tos 'inoczekos:
Sako:

4 4

ji atvažiuos, 
arkli ir 
Atvažiavo ragana 

insi'kinkius, su 
priva- 
“Sto- 

eik man
Priėjo prie

i nsi vadelėj us;

►

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESĄ

in Namu», Sztoru*, Molulaine*, Bai- 
nycze* ir kur tik yra reikallaga 
Elektrikino Szvieta. Taipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausit* sstorosia. Ui- 
veda varpelus prie duriu, taiao alalc- 
trikinius prosus ir kitokiu* olobtrilut*- 
ius intaisus. Ateikite pa* man* jeigu 
manote užvesti szviosa arba p«rmal«■* .ui 
ryti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum preke*. 
Apsiymu iszpildyti dideliu* kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tnutiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY

Gerai.
Už keliu dienu vartus 
czevervkuis ir

4 4

Taisosi.

? ? .Jauni-

duriu sa ko:
Kur arkli szalin, asz negaliu ineit. 

ako:
K4 1V b .

atvažiavo 
klausia 
Anelytc 
“Tai, si 
simauna szituos 
Ragana pacme 
aprėdė, tik mauna czeverykus 
koja nelenda: eme 1 
kirvi, aptasze kojas ir užmovė, 

nepažino, 
nes

savo dukterį taip, kad negali
ma atskirti nuo Anelytcs. Teip 
kad kaip tik Anolyte važiavo 
isz kiemo, gaidys užskrido ant 
vartų, sako: “Kakareku!
tele, ne jusu martele, laume ra
ganų!” Tuoj ragana
gaidį nuvijo nuo variu. Važia
vo per giria, gegute: “ 
svofele, ne jusu martele, lau
me raganu: pažiūrėkit, pilna 
czeverykus k ra uju. 
tuojaus ta raganos 
sudegino. Teip jie padare ir su 
antra ir treczia 
dukterim. Ta ragana kojos sa
vo (lukteriu tasze ir važiuojant 
gaidys teip, kaip su pirma, ir 
gegule pasakė, 
važiavo, ir jie

J « I 4 4 rr y * IMuszk su ranka€ 4

S I4 4

) f
ako jaunikis, tegul už- Uraidpar- 

at-
ponas pa

Alenvte ♦* 
mane ponas

»

4 4

Negaliu 
Vada

kvietė ja kartu su avinuku in 
savo vežimą ir nusivožė juodu 
namon, in puiku dvaru. Neil
gai laukiant teip 
patiko, kad paėmė ja sau už 
paezia. Gyveno jie kelis metus 

sutiko ir mylėjo

I”
rn

k 4

Aleuele

czeverykus.
savo

I I ; ka, Sako:1 I I

dukterį, kita, atsitrauks.
ta ir prilipo kita; mnsze su ko-

ill

• ’ j .

ta ragana I0111’
4 V

prilipo. Sako: 
pilvu, tai atsi- 

Musze su pilvu ir pil- 
“Eik, 

ta ežerą, kur

ir
muszk

!; rauks. ’ ’
vas prilipo. Dabar sako:
arkly, neszk in
niekas nežino ir niekas neužei
na ir no panksztelis neužskren- 

? y

KOJOS

SUatsake:jam Anele 
ja

kad ne
ragana }javerte

•J a u nik is 
A Hely I e,

kad nudirbtubet ant 
Tokia 

gal testis ir 
kelis menesius, pakol neužeis
ta sutaiką — tikėkimės jog ne 
ant ilgo.

perstojimuH 
kaip ilgai.

I,

Pagal žinunus lai ateinanti 
deszimts metai turi suorgani- 
zuot visa Europa ir sulaikyt 
visas vieszpatystes arba vela 
visus inklampyt in kruvina ka
re, kokios svietas da ne vra 
mates.

svietas

Amerike kas metas buna pa- 
snvirszum 11,000 žu- 

dinseziu, daugiausia isz juju 
papildoma Chicage.

pildyta

iszgirdusi apie

labai grąžei: 
avinuku.

Viena syki, ponui iszvažia- 
vus isz namu,
ta žyne atėjo pas Anele ir ome 
prikalbinėti, idant eitu su ja

Anele,
, nu-

maudydamasi, isz

mhiidvlis in sodželka. 
nieko blogo nesitikėdama 
ėjo. Žyne, 
pasalu užkabino Anelei dideli 

. akmeni ant kaklo ir teip pa
skandino ja. Pati-gi apsivilkus 
Anelės drabužeis ir atliko dva
re jos vietoje. Parvažiavęs po
nas nieko nežinojo ir 
protėjo, gi 
da žinojęs,
nepasakytu jam avinuką tan
kei ant sodželkos kranto rė
kiant. Dažinojusi ka kalba, žy
ne liepe avinuku sugauti ir pa
pjauti. Ponas net nusistebėjo, 
kad jinai nori
avinuku pjauti, 
viską girdėdamas, nubėgo ant 
sodželkos kranto ir
“Anelyte sesele,

įiedasi- 
d but ir niekad ne- 
kad vienas isz tarnu

vėl atbėgakyt ir 
4 4

ponas pjaut; tarnai peilius ga
landa, mergos geldas mazgoję, 
žada mane ponas pjaut!” Ale- 
nele: “Jony!i brolyti, pasakyk 
savo ponu, kad nudirbtu szil
ku tinklą, kad sugautu žalia 
žuvyte!” Jonelis nubėgo pas 
poną; vėl nemoka pasakyt; vėl 

Alenelia atbėgo, vėl ver- 
“Alenyte seseryte, žada

sa ko: svo-

isz begu <

Kuku

s
Erne jie

[da. Arklvs nulėkė in ežerą, 
nusiniaiide ir, prigirdias raga- 

sugryžo namo.
Tolinus bus.

na

FAKTAI KURIAS PRIVA 
I.OTE ŽINOTI.

z

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliainacijos.

»r

Badai popiežius perkels visa 
savo anksa in Angliszkas ban
kas. Priesz karo popiežius pi
nigus huvo patalpinius in Vo- 
kiszkas bankas, bet kada užėjo 
kare ir Vokiszkos markes nu
puolė labai žemai popiežius 
daug trotino pinigu.

v *

savo mylimąjį
avinukas-gi

s

Ateiviai kas metas siunezia in 
savo tevvnes 
szimtus milijonu doleriu, pa- 

al apskaitymu Wasbingtono 
virszininku. lu Jtalije nusiun
tė praeitu metu 100 milijonu; 
80 mil. in Vokietija; 30<mil. in 
Lenkije; 25 mil. in Bosiję ir 20 
mil. in Graikije, 10 in Lietuva 
ir 1.1.

verkia:
mano

suvirszum tris

❖ ❖ ♦>

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ 9

nori 
pjauti: jau peilei iszgalansti, 
geldos iszmazgotos. “ “Jony t i 
broleli, pasakyk ponui, kad su- 
szauktii žmones 
szilku tinklą, 1 
trauks; žalia varle aait kruti
nės, spaudžia po kaklu.
žodžoi's Anele atsiliepe isz po 
vandens. Vienas tarnas iszgir- 
des, pasakė ponui. Ponas, dar 
netiikedamas, nusiimti! lekaju 
į >a k la U'syt i; lek a j us i szgi reles 
baisa isz po vandens, sugryžo 
ir pasakė, ka girdėjos. Tada 
jau ponas pats nuėjo, klauso, 
avinukas'skundžias: “Jau pei
lei iszgalansti, geldos iszmaz- 
gotos;”
atsiliepė: “žalia varle ant lem
tinos, spaudžia akmuo po kok
iu; szilku tinklą atvežkite,

4 4

; ir nupirktu 
tai mane isz-

” Tais

balsas-’gi isz vandens

žmogus

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, - su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius
gali sapnuot.'' Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-

■ siuntimu taktai $1.50.
f miimiifMintf iHirimt įJ| h

W. D. Boęzkauskaa-Co. 
Mahanoy City, Pa.

szilku tinklą
žmones suszaukite, tegul mane 
iszvaduoja!” Ponas tuojaus su 
szatuke žmones ir iszlrauko 
Anele isz vandens.
ponas, 'supratęs viską, didoi 
supyko: liepe atvesti žirgą ir 
i'sztepfi ji su išmala, paskui pa^ 
szauke žyne iv sako: “muszk ji 
su ranka!” Žyne sudavė su dę- 
szine, prilipo. Vėl liepia: 
“musžlk su kita”, 
141 .. .... o.. :..»>>

Tada tik

prilipo, 
su

Dabar su koja! • ir ko,ja prp 
lipo. Kgip jau abi kojos pirilL 

' žįi^gas nu
bėgo tiesiog in Szuszve mau- 
dytis ir teip tik paskandino 
žyne. « . . „ 4

po, palaido žirgą

prilipo, 
ir koja pri

pas 
kia: 
mane ponas pjaut! Taniai pei
lius baigė gelaust, mergos gel
das baigia mazgot, žada mane 
ponas pjaut!” “.Jony t i brolyti, 
pasakyk savo ponu kad nu 
dirbtu szilku tinikla, kad su
gautu žalia žuvyte!”

gaudyt avinėliu ir rszgir- 
do juos4ei|) įkalbantis; tuojaus 
nudirbo szilku tinklu, pradėjo 
gaudyt ir sugavo žalia žuvyte; 
ta žuvyte pavirto iu Alenelia 
ir apsakė ponu, kaip ja ragana 
inmete in kūdra, o ji in jos vie
ta atsigulė. Tuojau ponas pa
gavo ragana, inmete in ta pa
ezia kūdra, kur buvo Aleuele; 
avinėli nepjui’e. Jis ta Alenelia 
paėmė už paezia ir ta avinėli 
užlaikė.

Ir asz ant ju veseiles buvau, 
geriau ir valgiau, varvėjo per 

gerklei neteko; per 
akys nerege-

Jonvti brolyti

Ėjo po
nas

smakra, o 
smakru varvėjo, 
jo.

27.
Gyveno ūkininkas ir jis tu

rėjo viena dukterį; vardas jos 
buvo Anelute. Motina mirda
ma paliko jai vyno s^uhieli, 
aukso obales obele ir gražia 
karvute. Jos tėvas apsiženijo 
su kita paezia, kuri buvo raga
na, ir ji turėjo tris dukteris. 
Toji ragana Anelyte varyda
vo in laukus saugot bandas ir 
indedavo linu pundeli Suverp
ti. Anelyte nudjo ant -savo mo
tinos kapo ir 
Motina suko:
“Ka, sako, darysiu neverkus, 
kad man mocziąka inde jo linu 
pundeli suverpti.” Sako: ,<eik 
pas karvute, pakrapsztyls ausi 
ir susiverps.” . 
pakrapszte in ;
kuria piotina ; mirdama, buvo

pradėjo verkti.
“Ko vęrki1?”

Ane lyte nuėjo, 
ausi ‘karvutes, 

-1 ' . . i I "IH/ '

palikus, įr sųsivorpe ’IhiĮpįli «Ji
y į

teip. dąrydavo per visa. laika,
kada t'iįf pidędavo jai moezia-
ka linus, sųveiipęlayo «*<$<?>•

Už 'keliu metu ji vėl nuėjo

(lukteri ir

tos raganosO

ezevervkai tiko ir ant

kaip per giria 
sudegino visas 

tris; tik ketvirta syki, kaip va
žiavo, tai ragana davė Aneliu
te, i r
szliubo važiuojant gaidys už- 
skrides ant vartų: “Kakarcku! 
svetelei, tai jusu martele, ne 
laume raganų.
ir ta karvute ir obele, kur mir
dama motina buvo

jusu martele, 
” Tas szulnelis

palikus,

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.
kokio ta voro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.

Jeigu reikalausite

ateikite o suezedinsite 
Parduodame visokiu 

reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t.

L. WAS0H (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-to* ulyczioa) 
MAHANOY CITY. PA

|

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkaa ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Rūtelių Vainikėlis
Szventgs Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sicratos.
Apie Daratelo.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasiklaa.

l>

4
«•

150 Paveikslu.
Drucziai Puildai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vymais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

MM

i

'EikstaotisNakta
l|

A

GerbnmaBi* T&mlatal:—■
Sulaukiau nuo jusu *lunczlamo» 

mano 
Naktų ir Viena” ui kuria 
szlrdinga aczlu tr labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, ne* man 
labai yra tlngeidu skaityti visokia* 
Istorijas, ju skaitydama* nei nepa- 
*ljuntl kaip laika* szvental Ir sma
giai praeina. A*s visiems UnkOczlau 
kad nusipirktu tokia Ipyga kaip

vardu knyga 
ir Viena”

Tūkstantis 
tariu

'•Tūkstanti*

•'Tūkstanti* Naktų ir Viena” net ja 
«kaitydamas imogu* apie viską tad* 
pamlrsztl ir visokį rupesczlal nor» 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, < 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazdtlony*, 
Czeklszkea vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

. ’ ■ ■ ; ’ ‘ P. V A '¥■■ ., ■ "

Ž0KA8.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
f

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2450.
ja nusiusti iu Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00

W. D. BOOZKAUSKAS. 00, MAHANOY CITY, P A,
4h s*

Apie Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apie Senatve.
Atminima* Francuzu Karos.
Pals zis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jąunaa Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie Meilę Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Atsalti spauda.
Spaudini* ant drūto* popio- 
ro* popierinei* Vyreaaie.

PREKE TIK 25e.
Siuskite pinigus stempomis.

Ih j, i '

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY* PA.
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į Žydas Kajimas |

— Jau pirmiaus beveik viską 
ta žinojo, klausinėti apie avi
niuke neiszdryso. Jau, jau ren
gėsi paklausti ir vėl susilaikė. 
Ant galo, tik dėlto i nėjo in kar- 
cziama, kad pasirody t žmo
nėms. Sore jam gerinus ir aisz- 
kiaus viską iszpasakos. Vienok 
netaip lengvai galėjo iszeiti isz 
kareziamos: kiekvienas norėjo 
papasakoti kokia naujiena ir 
Kajima sulaiko. Jau buvo prie 
duriu, kaip iszgirdo 
Szapalo:

— Doge, kaip balana. Vejas 
toks

lyjO nuo manes pinigu, sa k e
$ kad su tavim apsiveja ir szią 

- in ,
jį davinėsiu rodąs!... Tu man gal

vos nebąladok!
Kalbėjo greitai, suniuręs.
— zkpsiąszarojus Magde ne

drąsiai prie skuomes priėjo.
— Kajimeli mano! — malda

vo dedama ant skuomes rubli
ne poVierele.

Asz tau iszsyk pasakiau: no-

$ dion eina kalėjimą

I

o asz

gu, kuriuos atsiimdavo vogtais 
.Jis taip ji apsuko ir

46

rojo, turėjo daryti... iszpradžiu
t

. 4

(.ląigtąis.
apipynė, kad viską, ka ails' hd:

neva eme avis taip tik, ant už- 
stovo, ketindamas gražinti- 
paskui pirko žadėdamas duoti

gražinti
Iii ! ■' * i ‘‘t 1 i

l

žodžius

Z(

/ ■

ai
&

I

I

smarkus pute, kad net 
baugu ir neszę tiesiok ant avi- 
ninkes, bet mes nedaleidom....

Kajimas ueiszkente.
— Tai aviniuke nesudegė ? — 

paldąuse.

— Ajai!.. Dek u Dievui...
Andriu su- 

riszo! — pradėjo Szapalus, 
kursai seniai danti grieže 
Andriaus.

— Ir nugabeno in miestą ?
— Dabar tupi kalėjimo.

— Tik puikoriu
— pradėjo

ant

mantavok tu man gaJvoS. Eik 
1 Asz nei Su ta

vim, nei su tokiu žmogžudžiu 
nenoriu susidėti!

Ir kada Magde neatsitraukė, 
jisai iszcjo isz grinezios, trenk
damas duris.

Andrius tuom tarpu sėdėjo 
kalėjime. Isz pradžių pats ne
suprato, kas su juom atsitiko. 
Vakar buvo jiszkoti rodos pas 
Kajima ir kluoną uždegė. Mis- 
lijo tokiu budu paslėpsiąs va-

Ugnele augo spareziai, 
platinosi, bet 
Paskui buvo
vaikszczio’o tarp degėsiu. Ne
žinia kas-turbiit senis Selvest- 
ras — turcio pasakyti, jog ta’ 
turbūt Andrius kluoną padegė 
nes 
ir vos

sau ir povisam!

i ' “ .
supinto, kas su juom atsitiko.

gysta.
aviniuke liko, 

diena ir ponas

•t

t

»

*

e

savo apt dienps perskaitymo, 
, vi«ko 

u žsigi ndam a s; gasd i na pQnn.

Ne, jis prikalbinėjo

ant galo juokėsi isz jo, — * ' '• a" k k * ■
Lyg ne jis prikalbinti phdbgtt 
Ne, jis prikalbinėjo ir spyrė 
prie piktadejiszcžiu, o, dilbai? 
hm knlhn knd eis in kale li mil.

s. J A . ■ < 1 '
kada jąu tuom tarpu gal nieko 
nebūti...

Ir paszelime 
rankas.

Pirmu syk 
pasijuto esąs nepajieglus.

Kad galėtu nors

ir spyrd 

tos kalba, kad eis in kalejimh

grauže savo

savo gyvenime

KJatl gidėtu nors aut valan
dėlės isz ežia isz bėgti isztvuk- 
ti. O! užmusztu žydą. Tegul 
stimpa, kaip ir jis pastips, pa
degtu jo grinezia, tegul gyvas 
sudegtu. Užmusztu 
vaikus, tegul visi drauge žūsta 
kad ji in pražūti instunie. Kas 
jam dabar isz visko, 
apkals ji geležimis, 
pus visa gyvenimą...

jo ponia,

Z 
✓ 
✓ 
✓ 
/ 
> 
/ 
✓ 
/
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Kosulys.
Kosulys yra. papraseziausia 

i, nuo kurios :__ *„___ 1

Užlaikymas Vaiku 
■Sveikatos.

liga, nuo kurios 
niyna kenezia. .

i žmonių szei- 
Pats savy nėra 

l]iga, lik ligos ženklas. Tai yra 
sustok’ 
kuri gamta • M •

Užlaikyti vaiku sveikata kad
I"' ** 1 . * /» U

------------------- 1 rr—i--------- ------------ --- - i--i - -~T- r~

Antanas Ramanauskas
Lietnviszkai Graborim

MILL * PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

I*

— Kaip prie jo prisikabino ?
— Prie ugneles liepė jam po

nas iszvaryti avis durimis nuo 
lauko, Andrius nenorėjo, 
kui pradėjo skaityti, 
daug nerado. Tai ponas ant jo 
užsipuolė, o jis nei szio, nei to. 
kas-žin ka zaunyja ir 
ka sakyt. Tai ponas: Tu szelmi 
turėjai padegti?... O Andrius: 
kas mate ?! kas mate L

pradėjo skaityti

taip pat ir Dcszineje buvo 
tik užsigynė, ponas lie

pė avis skaityti, o paskui ji su 
riszo ir in kalėjimu inkiszo.

Czionai atriszo jam rankas, 
nes kalinys buvo B-Pas-

labai Į sjenos storos ir langai su sztan-
suskliautu,

nežino,

.Velniai -
ji žino, gal ir ne jis, liet vis-gi > •

i '

irom. Girdėjo, kaip uždaro ar- 
žuolines duris, kaip visi atsito
lino ir tyku pasidaro. Tik isz 
tolo dasieke ncaiszkus balsai.

Atsisėdo ant kalades ir mis- 
lijo; apie ka ? — pats gerai ne- 

i žinojo.
ji sius in miestą.

— Žiūrėkime žomskiu, jau 
viens raitas nujojo.

— Gali ir pats virszininkas 
naczeJniąkas atvažiuoti.

— ’Apkausi ys 
toksai paikus buvo: tuojaus ir 
musztu.

— Nei vieno nebijojo, 
donas. Prilipo liepto gala.

Kaji-

nevidoną. O ’,;

— Tik judu su juom, 
mėli draugavotes.

— Kas draugavusi.’ 
draugavusi!

nevi-

Kaip 
Toks žmogžudys! 

Dvi dienas bus, kaip atėjo pra- 
szyt pinigu, nori apsivesti su 
Blažiu Magde, daviau jam, o 
dabar jis padegė kluoną.

— Jums isz to nėra t rotos.
— Ka jus kalbat!

piiiigai: lyk asz vagiu, ar

t

O mano 
ka / 

Tik klausykit, Vaitiekau, isz- 
sigerkite alaus, jum net sciles 
iszdžiuvo nuo to pasakojimo.

Durys isz lauko atsidarė ir 
kas-žin kas szuktelcjo:

— Važiuoja! važiuoja!
Visi

pagabios va-
vežimeli ir

paszokejo ir prieszai 
kareziamos iszsipyle. Kajimas 
pasinaudojo isz 
landos, insedo in 
nuvažiavo namon.

Czionai pati iszpasakojo jam 
apie ugnele, atkartodama ma
žiaus, dauginus ta pati, ka Ka
jimas 'karezomoje buvo 
jos, tik pridėjo, kad 
bai klykė, kad ji

gi rd e- 
vaikai la

vos juos at- 
glamonejo. Joselis per biski ne 
truko bevergdamas. Kajimas 
klausė netemydamas, užsimis- 
lijes.

— Nu, o dauginus nieko?
— Daugiaus... dauginus...
— Niekas neatsilanke ?
— Niekas, Blažiu Magde tik 

užėjo.
— Ir ka ?
— Klausinėjo, verkia And

riaus ir ketino vėl ateiti.
Kajimas susiraukė.

pradėjo ant

— Tegul ja velniai pagrie
bia!

Kaip tik isztare, girgžtelo 
durys ir inejo in grinezia Mag
de su paraudusiu nuo verkimo 
veidu.

— Kajiiąo... 
slenkszczio.

— Tai tu czionai, Magde? ko 
reikalauji?

— Andriu suome.
— Tai ka ?
— Duokit roja, jus drauga

vote#.
— Artu Magdę kvaila, ar 

kas tau? Asz sii tokiu Andrium
diiiuirauslu? Tokio žmogžudžio 
5ur einu in kalėjimu — asz 

raugus i Tu man taip nei ne-
in kalėjimą

I 

sznoičetc! Tas szelmis parisko-

.ę einu 
augus T Tu man taip

Nejautė nei bado, nei 
troszkimo, nors nuo vakar nie
ko nb valgė 
jam, lyg 
kiu dideliu akmeniu, bet jis nei 
nesistengė iszpo jo iszsiluosuo- 
t i.

Buvo jau sutemo 
girdo arti kalinio 
Regimai artinosi keli žmones, 
kalbėdami tarp saves pats ne
jausdamas kilstelėjo galva ir 
pradėjo klausyt.

— Tai czionai sėdi ? — pak
lausė vienas storu balsu.

— Taip, ponas virszininke.
Na, tai gerai.

— Gal pažiuręs jo ponas vir
szininkas?

— Maeziau asz tokiu pauksz- 
eziu, maeziau. Rytoj po szvie- 
sai pamatysim.

— Ar nereikėtų sargus pas
tatyti ?

— Sargus ?. 
žmonių su 
siszkiai pailsę, o ne pats vel
nias isz ežia neiszeis.

Atsitolino ir vėl pasidarė 
tvlu.

Andrius pradėjo neaiszkiai 
suprasti savo padėjimą. Atsis
tojo, pert rauke ranka per kak
ta kaip žmonis, neseniai atsi
kėlęs isz miego ir vėl atsisėdo 
ant kalades. Nuleido galva ir 
pasirodė jam, lyg 'kad kas 
szauktu ji vardu.

Andriau! Andriau!
Eme klausytis ir pažino ty

ku baisa Magdės.
— Andriau!
— Ko? ir paėjėjo in 

kur spyksojo langelis, bet lan
gas buvo per augsztai, prisiri
jo kalade ir taip dar nedasie- 
ke.

— Nevidonai taip Įauga pa
dare, kad nei nedirstelcsi. Ko 
nori ?

važiavo.
— Tai ka ?
— Sako, kad pateksi in 

Įėjima. .
— Iii kalejiina, sakai.
— Taip.
— Nesulaukimas ju!
- — Andriau!
—- Ko!
— O kaip paims?
— Kvaila!
— Tikrai paims: Kajimas 

sake....
— Kajimas!.. Kajimas!.. su- 

szuko patrauks įr iszkele kum- 
szczias in virszų.

Kas ji prikalbino, prie pir- 
mos vagystes? — Kajimas.

nei negero. Rodėsi 
butu paslėgtas po ko
L1

kaip isz-J 
pora balsu.

Aszkam ?
savim neturiu ju-

szona,

Atėjau. Virszininkas at-

ka-

mos vagysiea j —*• 

Jis nuo jo vogtas avis pirko. 
Jis visada pankolyje jam pini-

kad rvto 
Kalėjime 

Ne, 
nenor eili in‘kalėjimu uonor...

Griuvo ant žems, 
voliojosi.

Veltuo Magde szaukc, negir 
dėjo nei žodžio. Pailsės atsikė
lė atsisėdo ant kalades. Pasė
dėjo taip valandėlė, 
szuktelcjo.

— Magde!
— Ko ?
— Ar dar tu ežia.
— Ko nori ?
— Nieko... cik 

ve) u.
Ir nelaukdamas 

nuėjo in vidurį kalines. Pakele 
galva ir ten virszuje pamate 
per siaura langeli sklypą dan
gaus. apsagyta 
Vakar lygiai toks 
vo!...

Ir urnai staiga 
karvkszczia nakti. Girdi žmo
nių balsus, bliovimą 
varpu skambėjimu. Ugnis pla
tinasi, auga; neszama vėjo, 
nuo kluono ant kluono, nuo 
triobos ant triobos lekiu. Jau

žems

• • 
Jis

raitėsi,

ant galo

namon, jau

atsakymo

žvaigždėmis.
dangus bu-

atsiminė va-

galviju,

triobos ant triobos lekia.
užsidegė viena gruiczia, antra 
trcczia, jau dega visos abiemtrcczia 
szonais kelio.
mu. Rodėsi jam, kad smegenys

na kibirjesztis ji degina, 
jis, jis padoge...

Ir vėl mato tik siaura ploteli 
dangaus, 
žvaigžde.

Sunkiai atsiduso ir atsisėdo 
ant kalades. Galva ant kruti
nės nusviro ir vėl ilgui taip sė
dėjo be jausmo ir mislies.

Lauke pradėjo auszti, jis dar 
sėdėjo. Nejucziom inkiszo ran
ka in kiszeniu ir užeziuope il
ga piemeniszka botaga.

Tuojaus paszokejo.
jau žino, ka daryti... Tegul jau 
ji velniai paima. Kam ežia 
kankytis, kamputi kalėjimo? 
no, velyk jis sykiu užbaigsi...

« ‘ ♦ *

Ant rytojaus Kajimuį pa-
• o. « • 4 fe ”

jau dega visos abiem 
Begalo dusavi-

inaiszosi. Da ir dabar kiekvie
nos

ant kurio spingso

Dabar

lengvojo: Andrius pasikorė.
— A hammer, goi, bjaurybe.
Ir erne mdlstis prie Jehovos, 

kursai, pagal talmudo mokslą, 
savo iszmintyje visa pasaule 
del žydu sutvėrė...

:: GALAS • •

PAJESZKOJTMM

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavieži aus. Jau ilgas 
laikas kain nežinau kur jis ran
dasi. Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant
adreso

Mrs. Antanina Kainick
325 E. Mt. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu isjemo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži
nokite ant adreso. V 0 " ...

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

KĮahanoy City, Pa.

J

Jeigu Lietuvi aut kokio urė
do iszrenika,.

Tai jau vyruezei gana, 
Ai’ tai ant bažnytinio tarno, 

A rant m i e st iszk o be r no.
Tai jau Įtikau t, 

Jeigu per terla ne nori gaut, 
Tai vis nieko, 
ant vieno Įiikniko

Lietuviszki paliemonai 
Pasirodo dideli narsnnai;

Kožna peržiūrinėjo, 
Ar visi t i kietus turėjo: 

Badai ir (kelis iszmcte, 
Kaip tikieto neparodo.

Gal ne vienas namioje paliko 
Tai vis iszmesti liko.

Kad tai butu paliemonai ki
tos tautos,

Tai ne butu buvia tos baldos; 
Ba tikietas tiek negiliuoju.
Kiek lustaunas žmogus pra

lėbauja.
Prie baro girksznoje, 

Del kožno t rytuoju.
Daugelis nemoka szokli, 
Tiktai mėgsta try tuo t i, 

Tada didesniu nauda drau
gystei padaro, 

Stovėdamas prie baro.* ♦ *
Ulinojui terp daktaru, 

Per susirinkimą ant rodu 
Nutarė pasirūpint daug 

asilu gaivu, 
Del pesztuku Lietuviu.

Ne viena galva teip sutesz- 
ki n ta.

Jog jau negali būti sutaisyta 
’Vai kaip gyvuliniu gaivu 

turės, 
Tai kiaules ar asilo galva 

uždės.

o tu brangus Ponia

J

r

Ne senei kas S....onia 
Darėsi,

Turėjo darbo daktarai 
O ir szeripai.

Kas nakt kaip sziines ėdasi 
Kas diena provojesi,

Anglikai ketina rodą padaryti, 
Ir visus isz miestelio iszvaryt. * • ♦

Nuo girtuokliu gaujos, 
Saluninkai turi būti atsar

gus visados, 
Naudos nuo tokiu no turi, 
O in dideli triobeli papulti 

gali.
Toki girtuokliai tik laruma 

padu ro,
Ir da turi stoti in suda ant 

galo.
girtuoklis,

Pasileidias kaip arklys, 
A t ėjas bjaurei koloja, 
Ir da visaip grūmoja,

O kada toki girtuokli iszvaro, 
Tai da szkada padaro.

Geriausia girtuoklius iszkikyt 
Už kostumerius nelaikyt 

Tegul eina po velniu, 
Ant plinu sausu.

* ♦ ♦

Chicagę tikra volneva,

Ne vienas

Tonais pekla gatava, 
Ant bile kokio susirinkimo, 
Sutesžfkina galva no vieno 

vaikino. 
Ant Bridgeportes veselka 

buvo, 
Tai ne vienas in slaistas pa-

9kliuvo
Ėdėsi kaip arklei, 

Kruvini buvo kaip meitelei.
Žandus ir galvas suteszkmo 

O ir langus supleszkino, 
Nes vienas gerai iszsikasztavo, 

Kol sveikata atgavo.

Valgiu Gaminimas
S*«—IR

Namu Prižiūrėjimas 
Kožna mutęris w inergin*
privalo turėti iria knyga
ir ji turėto rastis Įtiek- 
vienam name. 162 pnsUpin 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pra 
ke tiktai . ... 11.50 

W. qg BOCZKOWSKI-CO.
lw tfcUi . 11.80

MAHANOY CITY, PA.

>. "Hr ' i"

jie normaliai 
tinkamai iszsi vysty t u

augt u ir kūnai 
, turime 

apsipažinti su kitais dalykais 
miego ir pasi
juos privalome

olazbalsamuoja ir laidoja mirusina 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo* 
*zia nuo paprascziauslu iki praldV 
niauriu. Par ša m d o automobiliu* dal 
laidotuvių, 
kitiem* pasivažinėjimam*. 
Bell Telefonas. 1378 M.

_ k?J
apart maisto, 
mankztinimo.
apisaugoti (nuo visokiu užpuo
limu ir inŽeidimu, ir apart nu
kreipiamu fizis^ku trukumu 
vaikai turi būti apsaugoti 
nuo visokiu užkrecziamu ir 
paprastu ligų ir nelaimingu 
atsitikimu, kurie, bęveil; Viši, 
gali buti nukreipiami Kasmet, 
su mokyklos atidarymu, pasi
rodo daugelis invairiu ligų ir 
motinos tiki kad ju vaikai turi 
tomis ligomis sirgti, ir jeigu 
turi sirgti tai kuęgreicziaus 
apserga ir pasveiksta Ino ge- 
riaiis. Bet tie visi molinu insi- 
1 ik i n ima i yra klaidingi, ir, vi
su pirmiausia, paežius motinos 
turi tuos insitikinimus prasza- 

kas bus svarbiausias 
žingnis apsaugoti savo vaikus 
nuo ligų. Geriausias apsaugo
jimo būdas yra neprileisti ligų 
gemalus prie sveiko kūno.

Vienas isz svarbiausiu daliu 
vaiko apszvietimo yra pripra
timas prie kasdieniniu sveika
tos paproeziu. Daugelis augu- 
siuju ligų ir silpnimu priguli 
nuo netinkamu jaunystes pri
pratimu. Motinoms yra sunku 
mokinti vaikus tinkamai pri
žiūrėti savo kimus bet su nuo
latiniu atkartojimu niekuomet 
vaikai nepamirsz motinos pa
mokslus.

Bet pirmiausia motinos turi 
paezios apsipažinti su sveika
tos rikalavimais, ir todėl nopro 
szali yra paduoti sekanezius 
svarbiausius sveikatos reikala
vimus:

1. Mes visi suprantame 
gi o svarbumu. Privalome 
valiai, regulariszkai ir užtekti
nai pavagyti.

. 2. Kasdieninis viduriu pa- 
liuosavinias yra reikalingas.

3. Patartina kasdien ant lau
ko mankszytis, ir namus laiky
ti gerai iszvedintus.

4. Kūnas reikalauja tinkamo 
poilsio, tuomet kasdien reikia 
paskirta skaitliu valandų mie
goti.

5. Kasdien prižiūrėti dantis.
6. Iszvengti nelaimingus at

sitikimus turime apsipažinti su 
“Saugumo Pirmiaus 
lems. •

7. Nukreipti ligas turime 
a

ežiu, ypatingai 
cziaudi.

b. nedėti oimia, paiszelius ir 
kitus daigtus, kitu vartojamus 
in savo burna.

c. nevartoti kito asmens 
skoptaite, abrusa, dantų šepe
tuką ir kitus daigtus.

žiūrėk 
davė

Ženklas 
klausyk, 
žmogųus persergejimui.
f. Jei turi dideli kosulį kreip
kis prie savo gydytojo. Jei ko
sulys kilęs isz kokios nors or-

< i

11

ir
Ii

miego ir pusi-
voboIIu, krik*zty*iu ir

įulys kilęs isz kokios 
gailines ligos, tai paezioj pra
džioj jis reikia gydyti. Nelauk, 
kol bus pervelu. Nemanyk, ki'Jd 
bėreikalo ežia kalbama, 
yra atsitikimu, kad

Daug 
per apsi

leidimą per vėlai gydytoja pa- 
szaukia.

Svarbiausia kosulio priežas- 
uždegimas 

Szitoji
lis
membrane.’’
prasideda nosije ir 
plaucziu oro eclelesc. Dėlto at
siranda slogos, gerkles skaude- 

sziltine.
dažnai 

karszcziais, in-
k i tokiomis

yra “mucus 
pievele 

baigiasi

linti,

sirgti
II
I

J. G. BOGDEN I
J 1 rJ ’ i ■ II ■

322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Liotuviszkas Bankierius 
ir Laivakorczin Agentai

Liet uvitrica t Graberlvt
K. RĖKLAITIS

numirėlius pagalLaidoja 
aaujauMia mada ir mokais.
Turiu pagelbiuinko moterių.

Prieinamos preke*.

• 16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

Teleponaa No. 149

f

Ijimas, bronchitis ir 
Kosulys su bronchitis 
eina, kartu su 
l’luenza, tymais ir 
panasziomis ligomis.

Viena isz papraseziansiu ko
sulio priežaseziu yra laikymas. 
Dažnai ir nervingumas esti ko 
sulio pradžia. Daug kartu in

i praproeziai duoda kosuliui 
džia. Atsitinka, kad po kokiai 
ligai gaunamas kosulys, ir kos 
tania, nors kosulio priežastys 
pranyksta, arba taip daroma 
isz inproezio ar ne,jautimo. 
Dažnai naktimis užeina nejau
kus kosulys, Kaikuriuose atsi
tikimuose lengva operacija yra 
reikalinga.

Minios phyehologija kai ka
da szi-ta turi su 
bose jum u.
minioj, ji vienas kur 
tuoj ir epidemija užsikreczia- 
ma ir bereikalo daugelis kosti 
Ta gali išžudyti gera pasta- 

kada visas 
ir kari-

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsimink mums 60c ir gausi mustt' 

stobuklinsru žolių verten tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žinpgui rcisxkia, jeigu jis yra apim-

bereikalingi' 
Ar kada patemijot 

sukosės

kai 
kosėdavo

kad bereikalingas 
būti kon-

ba. Armijoj 
batalijomis 
iiinkui insakius sustodavo. Isz 
to aiszku, 
kosulys gali ir turi
trioliuojamas.

Jei kosulį ska skausmas, tuo
met reikalinga gydytojo dome, 
kuri suras to priežasti. Ar 
sziaip ar taip su kosuliu reikia 
būti atsargiau, nes jis gaji būti 
ir džiovos ženklu. Nepasitikėk 
patentuotais vaistais, kurie ga
li sutrukdyti gydymą, 
atsitikime reikalinga.
nėra kikviename kosėjime, bet 

, kuris džio-

priežasti.

tokiam 
Džiova

val-
po-

tas kokios nors ligos bei xiduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu taa auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaiatžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoltts yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio n c mali
ni o, nenoro valgyti strėnų ir pccziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pers žalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiuimosi lovoj, ir 
kilu ligų. Attdunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimu, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Prcparutas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu ‘Nėr-’* 
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

kilu ligų. AUiunsk 60ct

M. ZUKAITiS
461 Hudson Avr., Rochester, N. V.
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kiekvienas žmogus 
va serga kosti.

Nemėgink kosulio 
naminiais vaistais, kurie grei- 
cziausial gali būti be vertes 
ir tik bereikalingo laiko eikvo
jimas. Beto, gal būti rizikuoji 
ateitis gydymą, jei kosnlvs bu
tu kilęs isz priežasties džiovos.

Jeigu kosti, skarele užsi- 
dongk burna. Niekuomet neko- 
sek in savo ranka ir paskui ne- 
sisveikink su kitu asmeniu, nes 
gali ir kita juomi užkrėsti. Jei 
turi toki kosulį, kurio negali 
greit nusikratyt, eik pas gydy
toja ir sek jo patarimus.

szitaip pataria Dr.
William L. Munson, Valstybes 
Distrlikto Sveikatos Valdinin
kas. Sziuos patarimus davė nėr 
radio. 2- F.L.I.S.

• i. H H R' • ‘lf ' ■ , M • • 'i k J HI’ I | Ir

gydyti,

Tai

f » '

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus. teipgi 
padirba kitokias logaliszka* po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Inaziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t*t. 
Tik goriausios ir drueziausios 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY 0ITY, PA.

.«!■ '* v . - i J ii? '■ >, J . » 1 ; 4

taisyk-

apsisaugoti nuo sergan- 
kurie kosti ir

kito

d. nusiprausti rankas priesz
kiekviena valgi ir imti niaista
tik szvariomis rankomis.

8. Nevartoti alkoholiniu go-
rymu ir tabako.

Vaikai turi patys save szva- 
riai užsilaikyti del dvieju prie- 
žaęcziu, -būtent, jog daug link
smiau gyventi su szvariems 
žmoniems ir jog svarus kūnas
yra reikalingas sveikatai Nėr
reikalo patart kiek sykiu in sa
vaite reikia valka maudyti, liet 
rikia nors syki in savaite ji 
maudyti sziltame vandenyje su 
muilu. Kartais du svkiu. Tak
št aneziai vaiku neturi patogias 

j pasimaudyjimui vietas, 
del jiems yra sunkiau užsilai 
ky ti szvariai. Nekurtuose mies
tuose randasi vietines pirtys, 
kurias galima lankyti.

;4 ! Ir ii

I
I

PUIKI MALDA-KNYGELK 
“AN1OLA3 9AROAS"

( i' 1 01: ^0 „Hi i j,

VI*©* reikalingu* maldą*. IJfouŲą*, 
Ir L.L Paikiai apdaryta mfakaatal*
okarinai* apdarai*, aalrauoti krautai.
Pralia *a prisiaatinra tiktai $1.80

w. D. BOCZKAU3KAS . CO„
MAHANQY ęiTY, JJĄ,

ir to-

Yra lengva ir pigu namuose
rinvest i lytine maądyne shower

bath, kur negalima invest! tik
ra K
pasistatyti medini czeberi p 
virsz galvos i

Jshover” maudyne, galima 
... , _f.T j

galVQs pastatyti kolei 
vąndenįo pilnu indą arba puo-

trąukiaut szniura. Toks pasi-, 
maudynę }rrą ląbai geras, 
ypatingą! vaikams, nes yra la-

- F.L.IS

41

pastatyti koki

da, kuri g^liiąą poyaiiai versti j '1 • i • rri 1 i •
»' ^Vri' £1 I WWW '3* rar’ll Y Vi'į-'7” •T.F'PT'

maudyiąąą jrrą ląbai geras

bai .veikas knnni

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABQRHJ9 

IR BALSAMUOTOJAfl

h I*

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nao 
jauria mada. Pigi preke. Tripgl 

automobiliu* riaoktan*priristo 
reikalam*.

Parduodu vUokiua paminklu*, dido 
liu* ir mažių* už pigiausia pfoka. to> 
del jeigu pirkaite POMNlNB^L tai 
kreipkite* pa* mane, mb aas grifo 
mi* pigiau geriau* parduoti negu rifl 
333-331 W. Centre 3L» MoImubo, Ck>

M

CAPITAL STOCK 1136,000.0©
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.61

Mokam* 8-eri* procentą ant 
sudfttu pinigu. Procentą pridadam 
prie ju«u pinigu I Saudo Ir 1 
Liepoa Mae norim kad ir jo* 
turStomri raikai* «o moan banka 
nepaisant ar maža* ar dldeUn

H. BALL, Praridanta*.
Gao BARLOW, Vloo-Pra*. 
Joa. K. FERGUSON, KaaMna.

W. TBA8KAU8KAS
PIRMUTINIS UETUVIS2XA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Laidoja Irano* nundroUo. PanaMdo ’ 
automobilius del laidotuvių knkas- 
Uniu, veaaliju, paaivažinijfoio ir M;
automobilius del laidotuvių

•ITO W. Ceatre Pfe'
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

r

606

M iszkauckas,

— Jonas Vitka nekas, 
įW. South uly’., likos sužeistas 
North Mahanoy kasyklosia ir 
likos nuvežtas in Ashlando li- 
yonbuti. o

T Antanas
r‘ metu, mirė praeita Petny- 
(Gia nuo uždegimo plaucziu. 
Misto pergyveno apie 18 metu. 
Velionis paliko paezia, kelis 
brolis ir seseres Lietuvoje. Gv- 
vno ant N. Eight ulyczios.

— Juozas Bokeris isz New 
Boston sužeidė mirtinai sze- 

metu mergaite Marinti*
Mikalik, kuri ėjo keliu. Beke- 
rio kartike važiavo trys jojo 
vailcai kurie teipgi likos su
žaisti kada jojo karukns 
verto.

»zin

— Jonukas Adamaviczius, 
devynių metu, isz Turkey Run, 
likos skaudžei apdegintas per 
karbaida. Tėvas .Jonukui pa
davė tuszczia blokine kurioje 
radosi truputi k arba i do, idant 
jaja iszczystytu. Kada vaikas 
inpyle vandens kilo eksplozije 
apdegindama vaikiuku baisei.

— Jonas Amileviczius, 137 
W. Washington Ave., atsikėlęs 
apie treczia valanda ithkti, ma
ne, jog eina per duris, l>et isz- 
tikrųjų ženge peu atidaryta 
Įauga, puldamas tris laipsnius 
žemyn.
ir likos nuvežtas in 
ligonbutia. ,

Kaip girdėt, tai
N i klero

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Frackville, Pa. f Eidamas 
vėlybu laiku Nedėlioję isz Gil
bert ono per Stanikli 
rini tilta, nežinomu budu paga
vo paskutinis karu kas F. Žvir
bli, apie 50 metu amžiaus, kuri 
užmusze ant vietos.
paliko dideliam nuliudimia 
paezia ir augytinia kaipo szvo- 
geri Barisa M a h anoju i. Velio
nis gyveno po 217 Broad M t. 
Avė. Matyt velionis norėjo eiti 
in Mabanoju,
užėjo ant tilto tai 
kėlės eina po apaezia ir vargei 
kas eina tnom tiltu.

st rvtka-

Velionis

vaikai kurio taipgi

t -- Daugeli vaiku ir iner- 
gaieziu priims pinna komimi- 

Juozapo bažnyczioje 
ateinanezia Nedelia.

? — Bepartamenta: 
aprciszke miesto valdžiai kad 
iszlics cimentu Centre nlyezia 
nuo Eight lyg D ulyczios, ka 
HUbzedins miestui mažiausia 
$40,000. Darbas neužilgio bus 
pradėtas.

— Bosas Robert Jones isz 
St. Nicolas apėmė dinsta po 
bosui David Hughes Suffolk 
ka sekiosiu.

— Tomi 
pasekmingai

kelia

s dienomis užbaigė 
muzikos mokslą 

p. Violeta Mockaicziute Leef- 
konservatorium Ei- 
Pana Mock nieži u t e

son Hille 
ladrlfijoi.
yra pcnhikte p. St. Gegužio, ku
rie laja diena atlankė dukre
lei užbaigimu mokslo.

— Konia ant kožno trūkio 
pribuna daug žmonių isz 
minksztu anglių kasyklų ap
linkiniu jcszkoti darbu czio
nais. Norints negali aplaikyti 
darbus kaipo mainieriai be po- 
pieru, bet su mielu noru pri
ims bile kokius darbus.

— Ona Jakuhoniene, 42 
pietų, gyvenanti ant W. Maha
noy Avė., kada 
kambarį nupuolė 
susižcisdaina baisei. Daktaras 
palieja nuvežti moteria tuo- 
jaus in Ashlando ligonbutia.

— Feliksas Zegunas pirko 
sau puiku narna po No. 636 E. 
Pine St. in kuri jau insikraus-

žmonių

popieravo 
nuo krėslo.

-- Iszduotojas W. I). Bocz- 
mskas su pacziulv ir aptieko- 

i . ..s V. Milius su paeziule sve 
• davusi kėlės dienas Eiladel- 
fijoi. Kelionių atliko su auto- 
mobilium.

— Jeigu norite pataisyti 
stabas arba ka toki pertaisyti, 
tai jums t a ji darbu atliks grei
tai ir gerai ( 
Tamaszauckas, 
nov Avė.

norite

lailvde Jokūbas 
336 W. Maha

(t.f.

DIDELIS BALIUS
Mali.

Jonas susidaužė baisoi
Ashlando

ir M Klero bravoras 
Carbone bus parduota 
už 125,000 dolerius, 
likos uždarytas per

H

Meleto 
Mount 
hadai 

Bravoras
valdžios 

agentus praeita meta už dirbi-

isz West

Poconos

art i 
perszautas in 

paleido

nuveze

E. M t. 
priesz 
Trinkio ir

306 
užbėgo 

William

rinkti

ma gero alaus. -
— Žuvaudamas 

kainuosią, Juozas Banasziunas 
Coal ui veži os

Gloverso, likos 
koja per szuvi, kuri 
nežinomi medžiotojai toje pa- 
czioje vietoje. Sužeista
in Ashlando ligonbutia ant isz- 
emimo kulkos.

— Ant vietos palicijanto 
Tamkevicziaus likos pažen'kly- 
tas Petras Valus.

— Dukrele Sziauliu, 
Vernon ulv., 

automobiliu
likos sužeista bet 

ant giliuko nepavojingai.
— Ant susirinkimo Maple 

Hill lokalo No. 807 likos isz-
Madas Czepokaitis ir

Jonas Balutis, kaipo delegatai 
ant anglekasiu seimo in Skran- 
tus kuris atsibus 29 Juniaus.

— Vienuolikos metu Ma
riute, dukrele Felikso Kamins- 
kio isz Locust Dalo, isznerimo 
koja laike siautimo prie moks- 
laines su kitas vaikais.’

— Garnys paliko drūta ir 
patogia dukrolia p. Juozams 
Zakan*vicziams ant E. Centre 
ui vežios.

t Juozas Saroka, 
mirė Sukatos ryta 
dukteria.

47 metu
Su ha tos lyta pas savo 

Redzoviczi(‘m‘,
W. Llovd ulv. Velionis

• ♦

Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika 30 metu adgal.

401 
gimė

du brolius Szinia

miestas bus 
naujoms žibin-

o in juju vieta

puikiau kaip

bet kokiu budu 
nežino, nes

Mount Carmel, Pa. f Po sun
kei ligai pers is k y re su sziuom 

Pisczikas,

8A.UL.K

a
NAKTINIS ORO PASZTAS TARP CHICAGOS IR N. Y.pasauliu Antanas

kuris mirė praėjusia Petnyezia 
turėdamas 41 metus,’pergyvo
nias czionais 21 metus. Paliko 
nuliudimia paezia ir penkis 
vaikus: Juozą, Antanu, A.dolfa, 
Joną dukteria < Ina, 
seseres Lietuvoje.

kaipo dvi 
Prigulėjo 

prie Szv. Juozapo draugystes. 
Buvo gerai pažystamu visiems. 
Skaitytojam “Saules” buvo 
per 18 metus. Lai silsysi amži
nam atsilsi Antanas.

Pas 
mirusio

Ve- 
“Wa- 

paliko turto ant 
puse,

Mount Carmel, Pa. — 
lentinis testamentas 
Jono Paszkevicziaus, kuris mi 
re Filadelfijos ligonini toje, pa
lipo jojo kuna sudeginti, 
lionis, kuri visi vadino 
nomekeriu ”
$100,000. Naszlci paliko 
ir $5,000. Ūkusi puse aplaike 
Rejmondas Paszkoviczius bro
lis ir Emilije Lervancziuniene 
sesuo. DoL'Vargszu kurie pri- 
glaudojo “poor house” not 500 
doleriu! Del lituviszkos visuo
menes labo paliko 000000.

Trys 
užmuszti o

Edwardsville, Pa.
anglekasiai likos 
penki baisei sužeisti eksplozi- 
joi guzo Woodward kasyklo- 
sia. Juozas Maga r isz Pi tt sto
no, Jonas Turiszka 
Dugan užmuszti.

ir Fragas

Akron, Ohio. — Gurnu dirb 
tuves labai padidino savo isz- 
dirbystes tuo taniu, ir priplojo 
dirbti su virszlaikiais.
riose sakosi dirba ir nedeldie-
niais. Ar ilgai tas bus nežinia, 
bet tuo tarpu labai gerai dirba. 
Tikiu darbininkai tuo yra pa
tenkinti.__ t
invyko

is e K u-

szeimynoj

('hieagos distrikto gelržkvliu paszto <
S <

Patiko ant
Saviszkio e

per la lįAna diena važiavo 
kus artimoje Kauno kokis tai 
Liet uvisz'kas ponelis. Nepatiko 
jam kad “ nenusiėmėkainas” 
priesz ji kepuria. Geisdamas ji 
prie to priversti pradėjo su
juom sekaneziai kalbėtis:

— Isz kur tu f
Isz to kaimo k a ptie

1 vandens randasi.
— O kepti re isz kur?

tonais —

J

— Ir kepure isz 
pakratė su galva, bet kepures 
nenusiėmė.

’Tada ponulis norėjo pasi
juokti isz kaino, kalbėdamas:

Ar gilus pas jus van-

.ir

Lrtisv. Mali. Dar. 
Pasz. Draugyste* isz Mahanoy 
<’ity, Pa. Petnyczios va kava 29 

Aidukaiczio sales.

Kitados 
laike salima ant Ccntr<‘ ir Fer
guson nly., po tam dirbo ka- 
syklosią. X’tflionis paliko viena 
seseria ir
mieste ir Kazimiera Lietuvoje.

— Ketverge 
a .pszv lestas 
tcm>.

Isz tos priežasties atsibus pa 
ruda ant tos atminties. Stulpai 
bus nukirsti, 
stovi geležinei su žibintoms ir 
iszrodys daug
dideliuosia miestnosia ant buli- 
vardu. Ta,ji vakara atsibus di
delis triukszmas ant kurio visi 
yra nžpraszonii.

ANT PARDAVIMO.

P. Stelmoku 
nsusipratimai, sako 

buk moteris norinti gauti atsi- 
skvrima nuo savo vyro.

— Koezela už 
dirbinejima pilkosios 
kejo $300 baudos.

J. Baltrūnas susirūpino 
savo teismu kuris invvks rodos 
Geg. pabaigoj. Jis jeszko atsi- 
skvrimo nuo savo 
Baimėje būdamas

slapta isz-
užsimo-

moteries, 
advokatais 

maino kaip Czigonas 
mis.

kumele-
—I).

livizijos virszinink;i« Brauer skelbia, kad greitu 
lienos, tarp <'h'n'agos ir Ne\v Yorko 

paūžtu tarp
miestu. Paszto areoplanai iszskris kasdien isz ('hieagos kaip 6 valanda v.vkaro, ir rvto me 
tu bus jau New York<‘. 'Taipjau kas vakaras areoplanas iszleks isz New Yorko, ir aut ryto 
jaus anksti bus

laiku, bent nevėliau kaip iki Liepos pirmo
veikti naktinis oro pasztas, kuris žymiai pagreitins susižinojimu

su paszto siuntiniais

t Kranas
Pot ts-

Minersville, Pa.
Geležius, 19 metu, mirė 
villes ligonbuteje nuo sužvidi- 
mu kokius aplaike laike dar
bo Phoenix Park 
praeita Panedeli.
czionais gimė ir užaugo. Pali
ko tėvelius, 'kelis brolius ir se
sutes.

kasvklosia
Jaunikait is

Wilkes-Barre, Pa. Jonas 
Szvatovskis, atėmė sau gyvastį 
per nusiszovima. Jojo lavonu 
rado kmmuosia arti
sunūs, kurie susirupinia 

namie,

namo du 
tėvo 

nebuvimu namie, pradėjo jo 
jezskoti. Badai Jonas papilde 
savžudinsta isz priežasties blo
gos sveikatos.

Worcester, Mass. — 
policijos 
džius, kuris 
pastūmė po

“Garsus 
! Jonas Ra- 
viena lietuvi

sznipas
,ne ’
,asztrin valdžios 

ranka del propibicijos instaty- 
inu nepildymo, pats papuolė in 
savo draugucziu — policijantu 
ra akas pereita savaite , už gir- 

aresz- 
Nubatįstas aid

tuma. .Tai antru sykiu 
luotas szimt.
$10. Rudžius priėmė pabauda 
“ant iszmokesnu,’’
da gales. Tapo palmosuotas su 
persedgejimu.

mokės ka

— Sziomis Luobikis 62 
tu amžiaus, 
ta savaite. Jis senai 
szirdies liga, ir buvo

me- 
mire staiga porei- 

t urejos 
apleidęs

darba American Steel & .Wire 
Co., kur iszdirbes 35 metus. 
Pakavolas Petnyczioje, su baž
nytinėmis iszkilmemis. Palieka 
žmona, pen'kias dukteris ir ke- 
tnrs sūnus. — A.M.

16 d. apsivede

*

< 'hiragoji

pradės

dilo ?
— Vajei, 

lugno guli.
Asz apie

lenais prigertu muži-

net ant papzio
(

1 mlvieju p •!<
i

ar
| Kils .

Į
I

Merchants Banking Trust Co. Banka i
I 

uMahanoy City, Pa,
— n. ■

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

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

i

tai neklausiu,

<) ponuli, ne tik muži-
kas, bet velnei paimtu ir poną.

O kas jus kaime vyriau-
II

>e> :
Ugi sena Motiejene, ku- • • • • 

.P.a y™• ri jau turi 106 metus, 
vvriause.

e apie tai asz kalbu, 
< ' t iktai ko jus klausote ?

Nagi seno .Jokūbo, ha 
kaip paima in ranka skripka ir 
pradeda grajyt karezeraoje, tai 
\ i>i hegame in jaja-

Bet ko jus bijote ?
Randasi dvare senas bu

lius, o kada ji iszleidže laukan, 
, , lai visi nuo jo bėga.
J ' Ponuliui atsinorejo daugiau 

kalbėtis su kainu. —F.

<

I
I
I
I

a

Jokūbo, ha

lai visi nuo jo bėga.

■z

•r J

H.’

d;

i
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ISTORISZKAS TILTAS SUGRIAUTAS.

Szis senas istoriszkas tiltas per Passaic upe, netoli Little Falls, N. J., likos suardytas 
dinamitu idant padaryti vieta <1(4 naujo. 'Tiltas turėjo arti 90 metu senumo ant kurio dauge
li meilingu porelių prižadėjo vieni kitiems meile lyg kapo, 

c

GERAS TELEGRAMAS.ATSAKYMAS.

Pa. -

f

Z

SZVENCZ1AU31O3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Kaip 
1 aet u- 

Laisves Paskolos yra is

Mojaus ant
1139 E. Mahanoy St. Meldžia
mo nepamirszti szito baliaus 
knris bus didžiausias ir pasku
tinis szi pavasari. Teipgi Ims 
skanaus gerymo ir viokiu už
kandžiu. Grajis kapeli ja ka tik 
isz Kauno pribuvusi. 1 užauga 
vyrams tik 50c. Moterems ir 
merginoms 25c.

Keletą labai geru nauju na
mu, miestuose Mechanicsville, 
Frackville ir Mahanbv Citv. r P •feipgi farina geram padėjimo 

Apie (langiaus 
(2t

Locust Valiev.
kreipkitės ant adreso

Chas. S. Parmlev
Real Estate Ag’t.

17 S. Catawissa St.,

Philadelphia.— Czia vietos 
pradėjo 

nauja laikraszti.
pradžios, bus mėnesinis. Redak 
torium yra paskirtas Ik Rūkas,

ANT PARDAVIMO,

žmones organizuoti 
Gal but, isz

riai.
Krikszczi o n i u Sary sz i,

pora i 
gyvenimo!

nusi- 
v v ra s 

kur

o.

So. Boston, Mass. — Praeita 
Subata prigėrė (Vižauskas be 
žuvaudamas.

— Gegužes
V. Jonis su p-le Ieva .Jvnidevi- 
cziute. Linkime jaunai 
linksmans ir ilgo

— J. Savickas gasu
nuoįdino Gegužes 9 d. 
buvęs pasirengęs buk tai 
važiuoti, betgi niekur nevažia
vo — užsidaręs kambaryje 

gasa ir pabaigė savo
veniina.

— Vietos biznierius Salod
au t omobiliu 
automobiliu 

t

9

suko
a t -

< >• v.J

P. S. Reading, 
girdėjome tai kuponai 
vos 
mokami per Lithuanian Lega 
tion, 2622 — 16th St r., 
Washington, D. C. 
tamista pas juos,
ajszkesnius patarimus.

o

i 4 •

N. W. 
R asz v k iv 
a p lai kyši

DAVE KVAILIUI 
SUPRASTI.

Jurgis siunezia szitoki tele
grama pas savo dranga:

Duokie man greita atsaky
mą ar esi gyvas, o jeigu ne, tai 
praneszkie man priežastį tavo 
mirt ies

l k

gis
- Tavo draugas, Jur

I
I

I

ir

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CITY. PA

Puiki knygai*.

*

Puikus dideli
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

namai, ant daugiausia

gyvenimą.

$5.00 (to

ka, važiuodamas 
susidūrė su kitu 
kuriame važiavo Moe Lofeliie 
isz Chelsea, Mass, ir abudu su
sitrenkė biskuti. Lofehie tapo 
biskuti sužeistas. —S.

Mikas veda buliujint jomar- 
Už kaimo

Magde, kuri ėjo su' juom drau
ge arži n dama

ko. susitinka su >1

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE AREA NOTOS 
DEL PIANO

ir meilei in ji 
szypsodama. Kada inejo in gi
ria Magde sustojo ir kalba in 
Mika:

— Mikuti, lik sveikas asz 
turiu sugryžti.

— Eikie su manim da tru-
puti.

H

z
7W

p,

v
K

O
MIKji iSTty

r

l tSFM.Jfcfi f

TIKRIAUSES KABALASLehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
PER DECORATION DAY 

Subatoj, 30 Mojaus.
IN TEN IR 
ADGALIOS

Trelnaa apleis Mahanoy City 9:05 
Patnycsloa vakara 29 Mojau*.

Pribus in Niagara Falls 6:15 Su
katos ryta 30 Mojaus.

Grįžtant apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare sutojant prie tu 
paesiu stacijų kaip ir važiuojant.

Lelil^^alley 
Railroad

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avo., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Pora geni arkliu, taipgi ang
linis kraustymo, spring ‘ ir 
dump vežimai, roges, pleszkes 
ir visi kiti reikalingi daigtai. 
Galima pirkti ir sztebeli. Gera 
proga viską pirkti labai pigei. 
Atsiszaukite ant adreso.

Wm. Juodeszka, 
MG W Rnnipn St.

spring '

buvęs atstovybes narys. Prie 
laikraszczio prisideda visi Phi- 
ladelphijos stambesni biznie-

Mnuoma pritraukti ir 
prie

kurio priklauso apie 30 draugi
jų. Laikrasztis 
krieps doms in vietos lietuviu 

Taigi sakoma bus 
bepartivszkas. —V.

— Motina 14 metu dukre- 
lesMariutes Dokleskieue, 
S. Clarion uly., su trisdeszimts 
kaiminkoms užklupo sūdo ant 
Inazo Castro, 40 metu, už suža- 
gejima joisos dukreles. Kad 
nebutu palicijo apsaugojus ra- 
kali, tai motore® butu ji su- 
draskia. Tasai rrtkalis insitrau- 
ke mergaite in savo 
ir ten jaja subjaurino.

— Apsivedimo laisnus isz- 
Franciszkus Navickas, 

6165 Woodland Ave., su pana 
Magdalena Rudgevicziute, 247

1240

'kambarį

eme

ANT PARODOS.
Kad asz bijausi.
Ko tu bijei ?
Kad tu man ko nepada-

Kaimietis atėjo pažiūrėti 
paveikslu aut parodos. Pama
tęs dvi iszmalavotas kiaules, o 
ant-romu buvo preke 1000 do
leriu. Ilgai stovėjo priesz pa
veikslą, ant galo nuspjovė kal
bėdamas:

— Kad juos velnei. Dvi 
malavotas kiaules ant audeklo 
kasztuoje 1000 doleriu o asz 
gyva parduodu už penkis do-

ryt u me i.
— Gana tu kvailiuke! Ka 

asz tau galiu padaryt, kad tu
riu Mkyt'i buliu.

— Tai nieko, galėtum ji pri- 
riszt prie medžio.

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagclba kazirom. Pagal 
Chaldclszku, Persiszku, Graikiszkn 
Arabiazku ir Cigoulszku burtlnlku. 
iHzguldlnejimaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su- 
prautlnu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra lazdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono None.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka iss. Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

Knygele Brangysteme 4el 
ietmekejlme ginlgv Mgenta- 
aea - - - - <

KVITU Knygele Draugystėms, del
Kaalerlaue nog sudėtu pinigu ant 
luilrinkimn ------- iOa 

W. D. DOCtOCAUBKAS-CO..

KVITU see.

VISOS TRIS KNYGUTES n r _ 
TIKTAI UŽ.........................40C.

Prlsiusklte mumis 25c. Gauslts 
▼Įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

S TURYNIS:
cSecita Polka 
S Lietuviu Marszas 
/Suktinis Polka 
s Lastucza Polka 
>Tu Mano Mieliausia Polka 
C Vamzdelis Polka 
S Ducaty Polka 
cGricž Polka 
SSzvilpis Marszas 
/ Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
> Pade-Espan Valcas 
c Noriu Miego Polka 
S Helena Polka

I
Mojavus Vainikas Polka 
Rasluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonelo Polka 
Ilgėjimas Tėvynes Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius

Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
lengvai grajyti.

Preke »u prisiuntimu tiktai 75c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

*
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah. Pa.* "

606— Jonas Vitkauckas, 
>W. South uly., likos sužeistas 
North Mahanov kas'V’klosia ir 
likos nuvežtas in Ashlando li- 
yonbuti. o

•f Antanas

ew 
mirtinai sze- 

metu mergaite Mariute 
Boke-

trys jojo 
likos su- 

apsi

mer

keli n

St. Nicolas 
bosui

Miszkauckas, 
4 » metu, mirė praeita Petuy- 
Cria nuo uždegimo plaucziu. 
Misto pergyveno apie 18 metu. 
Velionis paliko paezia, kelis 
brolis ir seseres Lietuvoje. Gv- 
vno ant N. Eight ulyczios.

— Juozas Beker is isz ) 
Boston sužeidė 
szin
Mikalik, kuri ėjo keliu, 
rio kanike važiavo 
vai Kai kurio taipgi 
žeisti kada jojo karukas

t — Daugeli vaiku ir
gaieziu priims pirma komuni-

' Szv. Juozapo bažnycziojv 
ateinanezia Nedelia.
. .— Departamentas 
aprciszke miesto valdžiai kad
iszlies cimeiitu (’cntre ulyczia 
nuo Eight lyg D ulyczios, ka 
suOzedins miestui mažiausia 
$40,000. Darbas neužilgio bus 
pradėtas.

— Bosas Robert Jones isz 
apėmė dinsta po

David Hughes Suffolk 
kasvklosia.

— 'Tomis dienomis užbaigė 
pasekmingai muzikos mokslą 
p. Violeta Mockaieziute Leef- 
Hon Hillv konservatorium Fi- 
ladelfijoi. Pana Mockaieziute 
yra podukte j). St. Gegužio, ku
rie laja diena atlankė dukre
les užbaigima mokslo.

— Konia ant kožno trūkio 
pribuna daug žmonių
mink.sztu augliu kasyklų ap
linkiniu jeszkoti darbu ezio
nais. Norints negali aplaikyti 
darbus kaipo mainieriai be po- 
pieru, bet su mielu noru pri
ims bile kokius darbus.

-— Ona Jakuboniene,

isz

Indu, gyvenanti ant W. Maha
noy Avė., kada 
kambari nupuolė 
Busižcisdama baisei. Daktaras 
paliejw nuvežti moteria tuo 
jaus in Ashlando ligonbutia.

— Feliksas Zegunas pirko 
sau puiku narna po No. 6.36 E. 
Pine

popieravo 
nuo krėslo.

St. in kuri jau insikraus

Iszduotojas W. 1). Bocz- 
inskas su pacziule ir aptieko- 

V. Milius su pacziule sve
• -davusi kėlės dienas Filadel
fijoj. Kelionių atliko >u auto
mobiliam.

— Jeigu
st ubas arba k a toki pertaisyti

norite pataisyti

tai jums taji darba atliks grei
tai ir gerai 
Tamasza nekas, 
nov A ve.

dailydo Jokūbas
336 W. Maha- 

(t.f.

DIDELIS BALIUS
Bengia 1 .H i S v.

Pasz. Draugyste
I )ar.Mah.

isz Mahanoy 
City, Pa. Petnyczios vakara 29 
Mojaus ant Aidnkaiezio sales, 
1139 E. Mahanov St. Meldžia
me nepamirszti szito baliaus 
kuris bus didžiausias ir pasku
tinis szi pavasari. Teipgi bus 
skanaus gerymo ir viokiu už
kandžiu. Grajis kapelija ka tik 
isz Kauno pribuvusi. Inžanga 
vyrams tik 50c. Moterems ir 
merginoms 25c.

$5.00

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN '

Niagara Falls
PER DECORATION DAY

Subatoj, 30 Mojaus.
IN TEN IR
ADGAUOS

Tretnas apleis Mabanoy City 9:05 
Petnycsioe vakara 29 Mojaus.

Pribus in Niagara Falls 6:15 Su
katos ryta 30 Mojaus.

Grįžtant apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakaro sutojant prie tu 
paesiu stacijų kaip ir važiuojant.

EeibigttSiilley
Railroad

— Jonukas Adamaviczius, 
devynių metu, isz Turkey Kun, 
likos skaudžei apdegintas per 
karbaida. Tėvas .Jonukui pa
davė tuszczia blokine kurioje 
radosi truputi karbaido, idant 
jaja iszczystytu. Kada vaikas 
inpyle vandens kilo eksplozije 
apdegindama vaikiuku baisei.

— Jonas Amileviczius, 137 
W. Washington Ave., atsikėlęs 
apie treczia valanda lYikti, ma
ne, jog eina per duris, bet isz- 
tikrųjų ženge pen atidaryta 
lango, jmldamas tris laipsnius 
žemyn. Jonas susidaužė baisei 
ir likos nuvežtas in 
ligonbutia.

Kaip girdėt, tai
Niktero bravoras 

Carbone bus parduotas
Bravoras
valdžios 

agentus praeita meta už dirbi
mą gero alaus. - 

Žuvaudamas

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Frackville, Pa. f Eidamas 
vėlybu laiku Nedėlioję isz Gil- 
bertono per Stanikli 
rini tilta, nežinomu budu paga
vo paskutinis karukas F. žvir
bli, apie 50 metu amžiaus, kuri 

Velionis

strvtka-

Ashlando

ir
M ei et o 
Mount 
badai

už 125,000 dolerius, 
likos uždarytas per

Poconos
kainuosiu, Juozas Banasziunas

(’oal ui vežiosisz AVest 
(lloverso, likos

paleido

paliepiant o

arti 
perszautas in 

koja per szuvi, kuri 
nežinomi medžiotojai (oje pa-
czioje vietoje. Sužeista nuvožė 
in Ashlando ligonbutia ant isz- 
emimo kulkos.

— Ant vietos
Tamkevicziaus likos paženkly- 
tas Petras \’alus.

— Dukrele Sziauliu, 
Vernon ulv., 

automobiliu 
ir likos

306 
E. M t. Vernon uly., užbėgo 
priesz automobiliu William 
Trinkio ir likos sužeista bet 
ant giliuko nepavojingai.

— Ant susirinkimo Maple 
Hill lokalo No. 807 likos isz- 

A'ladas Czepokaitis ir 
Jonas Balutis, kaipo delegatai 
ant anglekiLsiu seimo in Skran- 
tus kuris atsibus 29 Juniaus.

— Vienuolikos metu Ma
riute, dukrele Felikso Kamins- 
kio isz Locust Dalo, isznerimo 
koja laike siautimo prie moks- 
laines su kitas vaikais.’

— Garnys paliko 
patogia dukrolia p. 
Zakarevicziarns aut E. 
uly ežios.

t Juozas Saroka, 
mirė Su balos rvta 
dukteria. Redzovicziene, 
W. Llovd ulv. Velionis

rinkt i

užmusze ant vietos.
paliko dideliam nuliudimia 
paezia ir augytinia kaipo szvo- 
geri Barisa Mabanojni. Velio
nis gyveno po 217 Broad M t. 
Avė. Matyt velionis norėjo eiti 
in Molinuoju, 
užėjo ant tilto tai nežino, 
kėlės eina po apaezia ir vargei 
kas eina tuom tiltu.

bet kokiu budu 
nežino, nes

Mount Carmel, Pa. f Po sun
kei ligai persiskyrė su szinom

8AULK

dl

| Patiko ant
Saviszkio.

per lau-Ana diena važiavo 
kus artimoje Kauno kokis tai 
Liet uviszkas ponelis. Nepatiko 
jam kad “ kainas” 
priosz ji kepuria. Geisdamas ji 
prie to priversti, pradėjo su 
juom sekaneziai kalbėtis:

Isz kur tu?
Isz to kaimo ka ptie 

vandens randasi.
() kepure isz kur?

tonais —

nenusiėmė

Ir kepure isz 
pakratė su galva, bet kepures 
neiinsienie.

'Tada ponulis ph si -norėjo
I juoki i isz kaino, kalbėdamas: 

pas jus van-Ar gilus

l

< 1110 .*

pasauliu Antanas Pisezikas 
kuris mirė praėjusia Petnyezia 
turėdamas 41 metus, pergyvo
nias ezionais 21 metus. Paliko 
nuliudimia paezia ir penkis 
vaikus: Juozą, Ant ana, Ajlolfa, 
Joną dukteria < hia, 
seseres Lietuvoje*.

Antanas

kaipo dvi 
Prigulėjo 

prie Szv. Juozapo draugystes. 
Buvo gerai pažystamu visiems. 
Skaitytojam “Saules” buvo 
per 18 metus. Lai silsysi amži
nam atsilsi Antanas.

Saules

Mount Carmel, Pa. — 
kutinis testamentas mirusio 
Jono Paszkevicziaus, kuris mi 
re Filadelfijos ligonbuteje, pa
lipė jojo kuna sudeginti, 
lionis, kuri visi vadino

paliko turto ant 
puse.

Pas

(l

Ve-
Wa-

nemekeriu ”
$100,000. Naszlei paliko puse, 
ir $5,000. Likusi puse aplaike 
Rejmondas Paszkeviczius bro
lis ir Emilije Lerva nezi union o 
sesuo. DeL<vargszu kurio pri- 
glaudojo “poor house” net 500 
doleriu! Del lituviszkos visuo
menes labo paliko 000000.

Edwardsville, Pa. — Trys 
užmuszti oan g lėkusiai likos

drūta ir penki baisei sužeisti eksplozi
jų ozams

(•ent re

K it ados

du brolius Szima

miestas bus 
naujoms žibin-

47 metu 
pas savo 

401
gimė

Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika 30 metu adgal.
laike salima ant Uentre ir Fer
guson ulv., po tam dirbo ka- 
syklosia. \’Jlionis paliko viena 
seseria ir
mieste ir Kazimiera Lietuvoje.

— Ketverge 
apszviestas 
tems.

Isz tos priežasties atsibus pa 
rodą ant tos atminties. Stulpai 
bus nukirsti, o in juju vieta 
stovi geležinei su žibintoms ir 
iszrodys daug puikiau kaip 
dideliuosia miostuosia ant buli- 
vardu. Taji. vakara atsibus di
delis triukszmas ant kurio visi 
yra uŽĮnaszonii.

ANT PARDAVIMO^

Keletu labai geru nauju na
mu, miestuose Mechanicsville 
Frackville ir r P ‘ Mahanbv Citv. 
leipgi farma geram padėjimo 

Apie dauginusLocust \”allev.
kreipkitės ant adreso

(’has. S. Parmlev
Real Estate Ag’t.

17 S. Catawissa St.,
ANT PARDAVIMO.

(2t

namai, antPuikus dideli 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

(tf)

Fr. J. Sklora,
401 W. Mahanoy Avo., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Pora geni arkliu, taipgi ang
linis kraustymo, spring' ir 
dump vežimai, roges, pleszkes 
ir visi kiti reikalingi daigtai. 
Galima pirkti ir sztebeli. Gera 
proga viską pirkti labai pigei. 
Atsiszankite ant adreso.

Wm. Juodeszka, 
510 W. Spruce St.

spring

NAKTINIS ORO PASZTAS TARP CHICAGOS IR N. Y.
< virszinitikiis P.rauer skelbia, ka<l L'i'ciln ‘lugiio guli.

Va jei, net ant papzio
('hieagos distrikto gelržkcliii paszto divizijos 

laiku, bent nevėliau kaip iki Liepos pirmos dienos, tarp ('hi 
veikti naktipis

prad'-s ' 
tudvieiu P d< 

kas?
tu bus jau New Yorke. 'Taipjau kas vakaras areoplanas isz!el<-; i-z New ¥<>rko, ii- ant ryto j

New Vorko 
] >a>zl n

i r
tarporo pasztas, kuris žymiai pagreit ins susižino iimu 

miestu. Paszto areoplanai iszskris kasdien hz t ’hieagos kaip (i valandų vakaro, ir rvto me

jaus anksti bus su paszto siuntiniais Chicagoje

Minersville, Pa. f Kranas 
Geležius, 19 metu, mire PofIš
vilios ligonbuteje nuo sužeidi
mu kokius aplaike laike dar
bo Phoenix Park 
praeita Panedeli.
ezionais gimė ir užaugo. Pali
ko tėvelius, 'kelis brolius ir se
sutes.

k ašy klosią
Jaunikait is

Jonas 
Szvatovskis, atome sau gyvast i 

Jojo lavono 
namo du 

tėvo

Wilkes-Barre, Pa.

per nusiszovima. 
rado krumuosia art i 
sunūs, kurie susirupinia 
nebuvimu namie, pradėjo jo 
jezskoti. Badai Jonas papilde 
savžudinsta isz priežasties blo
gos sveikatos.

namie,

Asz apie 
ar lenais

tai neklausiu, 
prigertu muži-

() ponuli, ne tik muži-
į kas, bet velnei paimtu ir poną.
i

>e.-
t) kas jus kaime vyriau-

f

Worcester, Mass. — 
sznipas 

džius, kuris 
pastūmė po

policijos
“Garsus 

Jonas Ka- 
viena lietuvi 

valdžios

joi gazo
šia. Juozas Magar isz Pittsto- 
no, Jonas Turiszką 
Dugan užmuszti.

Woodward kasvklo-

ir Pranas

ne
.asztria

ranka del Įiropibicijos instaty- 
mu nepildymo, pats papuolė in 
savo draugucziu -— policijantu 
raukas pereita savaite, už gir
tumą. Tai antru syk'i u 
luotas szimt.
$1Q. Kadžius priėmė 
“ant iszmokcsnu,”
da galės. Tapo paliuosuotas su 
persedgejimu.Neku-

Akron, Ohi°. — Gurnu ilirb 
t u vos labai padidino savo isz- 
dirbystes tuo tarpu, ir prajojo 
dirbti su virszlaikiais.
nose sakosi dirba ir nedeldie- 
niais. Ar ilgai tas bus nežinia, 
bet tuo tarpu labai gerai dirba. 
Tikiu darbininkai 
tenkinti.

— T. Stelmoku 
nsusiprat ima i, 

buk moteris norinti gauti atsi- 
skvrima nuo savo vvro.

— Koczela už 
dirbinejima pilkosios 
kejo $3)00 baudos.

J. Baltrūnas susirūpino 
savo teismu kuris invvks rodos 
Geg. pabaigoj. Jis jeszko atsi
skyrimo nuo savo moteries, 

advokatais 
maino kaip Czigonas 
mis.

tuo yni pa

— T 
in v v ko

szeimynoj 
sako

slapta isz-
užsimo-

nuo savo
Baimėje būdamas

kumele- 
—1).

Philadelphia. — Uzia vietos 
organizuoti 
Gal but, isz

žmones pradėjo
nauja laikraszti.
pradžios, bus mėnesinis. Kodak 
torium yra paskirtas P. Rūkas,
buvęs atstovybes narys. l>rie 
laikraszczio prisideda visi Phi- 
ladelphijos stambesni biznie-

Manoma pritraukti ir 
Kri k szczion i u Sa ryszi, 
kurio priklauso apie 30 d raugi- 

daugiausia 
krieps doms in vietos lietuviu 
gyvenimą. Taigi sakoma bus 
bepartivszkas. —V.

— Motina 14 metu dukre- 
lesMariutes Doldeskiene, 1240 
S. Clarion uly., su trisdeszimts 
kaiminkoms užklupo siūle aut 
Inazo Castro, 40 metu, už suža- 
gejima joisos dukreles. Kad 
nebūtu palicije apsaugojus pa
kali, tai motores butu ji su- 
draskia. Tasai rakalis insitrau- 
ko mergaite in savo kambari 
ir ten jaja subjaurino.

— Apsivedimo laisnus isz- 
Franciszkus Navickas,

riai.
prie

.Pi Laikrasztis

emo
6165 Woodland Ave., su pana
Magdalena Rudgovicziute, 247

a re s z
Nubaustas ant 

pabauda 
mokes ka-

t ure jes 
apleidęs

— Sziomis Luobikis 62 me
tu amžiaus, mirė staiga perei
ta savaite. Jis senai 
szirdies liga, ir buvo
darba American Steel & Win* 
Co., kur iszdirbes 35 metus. 
Pakavotas Petnyczioje, su baž
nytinėmis iszkilmemis. Palieka 
žmona, Įlenkiąs dukteris ir ke 
turs suims. — A.M.

So. Boston, Mass. — Praeita 
Subata prigėrė Czižauskas be 
žuvaudamas.

Geguži's 16 d. apsivedė 
V. Jonis su p-le Ieva Jenulevi- 
cziute. Linkime jaunai porai 
linksmaus ir ilgo gyvenimo!

nusi-
v v ra s

— J. Savickas gasit 
nuojdino Gegužes 9 d. 
buvęs pasirengęs buk tai kur 
važiuoti, betgi niekur nevažia
vo — užsidaręs kambaryje

gasa ir Įiabaige savo
venima.

— Vietos biznierius Salad- 
ka, važiuodamas 
susidūrė su kitu

suko
at - 
gv-

automobiliu 
automobiliu 

kuriame važiavo Moe Lofehie 
isz Chelsea, Mass, ir abudu su
sitrenkė biskuti. Lofehie tapo 
biskuti sužeistas. —S.

1

ANT PARODOS.

Kaimietis atėjo pažiūrėti 
paveikslu ant parodos. Pama
tęs dvi iszmaluvotas kiaules, o 
ant rėmu buvo preke 1000 do
leriu. Ilgai stovėjo priosz pa
veikslą, ant galo nuspjovė kal
bėdamas:

— Kad juos velnci. Dvi 
malavotas kiaules ant audeklo 
kasztuojo 1000 doleriu o asz 
gyva parduodu už penkis do- 

--  #

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

—— g— r
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

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

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

Ugi sena Motiejene, kn- 
jiji yni■ ri ja u t uri 106 mot us, 

i v v r i a use.
taiA e apie tai asz kalbu, 

iki ai ko jus klausote ?
Nagi seno Jokūbo, ha 

•kaip paima iii ranka skripka ir 
i pradeda grajyt karėžomojo, tai 
jvi>i bėga me in jaja.

I»et ko jus bijote ?
Randasi dvare senas bu
ka* la ji iszleidže laukan,

14
1

i

į liūs,
j tai \ isi n no jo bėga.
! Ponuliui atsinorejo daugiau 
kulbei is su kainu. —F.
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ISTORISZKAS TILTAS SUGRIAUTAS.
Szis senas i.storiszkas tiltas per Passaic upe, netoli Little Falls, N. J., likos suardytas 

del naujo. 'Tiltas turėjo arti !M) metu senumo ant kurio dange-
H L

dinamitu idant padaryti vieta
Ii meilingu poreliu prižadėjo vieni kitiems meili1 lyg ka|

GERAS TELEGRAMAS.ATSAKYMAS.

Pa. Kaip 
1 act Il

s’ra is

P. S. Reading, 
girdėjome tai kuponai 
vos Laisves Paskolos i>/.- 
mokami per Lit įmaniau Lega
tion, 2622 -- 16th Str„ N. W. 
Washington, D. U. — Raszykie 
tamista pas juos, o 
ajszkesnius patarimus.

szitoki tele

3ZVENCZ1AU31O3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS. 4

apiaikysi

DAVF. KVAILIUI 
SUPRASTI.

Mikas veda Imliu ant jomar- 
ko. Už kaimo susitinka su 
Magde, kuri ėjo su!Juonį drau
ge arži n dama 
szypsodama. Kada inejo in gi
ria Magde sustojo ir kalba in 
Mika:

kaimo

ir meilei in ji

— Mikuti, lik sveikas asz 
turiu sugryžti.

— Eikie su manim da tru-
puti.

—• Kad asz bijausi.
Ko tu bijo i ?
Kad tu man ko nepada

rytumei.
- Gana tu kvailiuke! Ka 
tau galiu padaryt, kad tu

riu lakyti Imliu.
—- Tai nieko, galėtum ji pri- 

riszt prie medžio.

asz

Knygele Brangyeteme 4el 
issmekejiese *!nlg« llgenta- 

m <• • " 50c.
KVITU Knygele Draugysteme, de) 

Kaiderlaus nog sudėtu pinigu ant 
luelrlnklnin iOa

W. D. 9OCZKAUSKAS-CO.. 
uuuhinr C!ITY. PA.

KVITU

Jurgis siunezia
P’ama pas savo dranga:

Duokie man greita atsaky
mu ar esi gyvas, o jeigu ne, tai 
praueszkie man priežasti tavo 
mirties — Tavo draugas, Jur
gis
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengima* Paalapcziu Atei
ties. Su pagclba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku. Porsiazku, Graiklszkn 
Arabiazku ir Cigoulszku burtinlku 
[Hzguldinejlman to kabalo jra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra lazdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka lai Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

Vison TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI UŽ.............................AJC.

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CITY. FA

Puiki knygel*.

į LIETŲVISZKAS 
cSZOKIU ALBUMAS No. 1
? MUZIKE ARĖK NOTOS
$ DEL PIANO

S TURYNIS:
cSecita Polka 
S Lietuviu Marszas 
? Suktinis Polka 
s Lastucza Polka 
/ Tu Mano Mieliausia Polka
< Vamzdelis Polka 
S Ducaty Polka
r Griež Polka 
SSzvilpis Marszas 
/Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
Sl'ado-Espan Valcaa 
c Noriu Miego Polka 
% Helena Polka 
/Mojavas Vainikas Polka 
CRasluca Valcas 
JMojava Veszna 
cAugonelo Polka
S Ilgėjimas Tėvynes Marszas 
/Lietuviu Vestuvių Polka 
s Lietuviu Galopas 
/Pijonkeles Valcas 
cFampilionas Polka 
>Nekaltybe Valcas 
/Lietuviu Kadrilius
/Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
s lengvai grajyti.
/Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

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

%
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