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Isz Visu Szaliu
KUNIGAS PAVOGĖ SZVENTOJO RANKA.

proto Floyd Russell ir nežino
damas ka daro, nužudė visa
savo szeimvna susidedant isz
asztuoniu ypatų. Kada kaimy
nai paszauke palicije, rado visus lavonus gulinezius ant
grindų terp kuriu radosi ir
pats Russell su perszauta krutinia.
Jojo aukos buvo jojo moti
na, brolis, broliene ir keturi
vaikai. Badai Russellis labai
rūpinosi apie skola ant namo
ir nuo to staigai papaiko.

Stroudsburg, Pa. — Kada
Mrs. J. Halley iszejo laukan
pažiūrėti kur josios kūdikis,
turėjo toki iszgasti, kad savo
gyvenime jojo neužmirsz. Kū
dikis trijų metu, sėdėjo po me
džiu o prie jojo gulėjo didele
&
I
meszka kokios da szios aplin
kines gyventojai nebuvo regeALASKOS PACZTAS PASIRENGIAS IN 500 MYLIU KELIONIA.
jn. Motina netemindama ant
Suv. Valsti jų pacztas apleidžia parzta Nenana, Alaska, in Iditerad, 500 myliu tolumo.
pavojaus, pribėgo prie kūdi
Dvi rogutes yra prikrautos pacztu ir maistu del žmonių ir szunu. Kelione per snieginius
kio, pagriebė in glebi ir su
kalnus užima daug dienu su dkalnus užima daug dienu su dideliu pavoju. Areoplanas atkliksmu inbego in st ubą. Taj i
butu taja kelione in kėlės valandas.
atsitikima mate ir josios vy VYRUOTA MOTERE TURI
ras, kuris artimoje dirbo ant
EITI IN MOKSLAINIA.
DARAKTORKA NUBAUDĖ LIETUVEI ARESZTAVOTI
lauko. Meszka apsuko aplink
Erie, Pa. — Name Jono Po MOKINI — MOTINA NU
UŽ DIRBIMĄ PINIGU.
narna ir nuėjo sau malszei ir
niatovskio, 418 E. 17tos uly
BAUDĖ DARAKTORKA.
artima girria.
Ona Simmon
New York.
czios, a tįsi buvo puiki Veselka
Carlisle, Pa. — Daraktorka ir Juozas Radczys, Lietuvei isz DAR APIE SZVEKSZNOS
juju
penkiolikos
metu
dukre

TIKEJIMAS JUOS
Miss Kuta Kruger apskundė Brooklvno likos aresztavoti
nelaime:
les Onos. Sveteliai gere ir
PERSKYRĖ.
Mrs. Augustina James už su- per valdžios detdktyvus už pa
linksminosi, Veselka pasibaigė
Kaunas. — Daugiau žinių
muszima joios, už tai kad pana dirbimą 100,000 deszimts dole
Philadelphia. — I’ž daug ti ir<sveteliai nuėjo namo.
Rūta nubaudė josios sunu už riniu bumaszku ant keliu ban gauta apie Szveksznos miestekėjimo perskyrė gyvenimą .Jo
Ant ry t o j aus vi r sz i n i i ik a s
no Fox’o, 1831 Frankford Ave. moksląiniu Stokes, apskundė nepadoru pasielgimą mokslai- ku. Detektyvai seke paskui po lio nelaime.
Gegužes 15 d., kaip t i g taunuo jojo 19 metu pacziules nuotakos tęva už neleidimą neje. Motina atėjus in mokslai- relių per du menesius. Pas juos
Onos. Paeziule savo u žemi i lie Onos in mokslainia, nes pagal ne iszszauke daraktorka in ka- surado 500 ai<kuszu popieros ir tos szvente beszvencziant, pajime priesz Joną pasakė sli tiesas, Ona turėjo lankytis in ridoriu, pagriebė jaja už plau varinius formas au! dirbimo ežia mvidurdienv miestelio viku ir daužė galva in siena, ap pinigu kurie buvo gerai pa- duje užsidegė gyvenamoji tro
džiu i: ‘‘Asz esmių jauna ir pil mokslainia lyg 16 metu.
ba’.
augdama nuo to, jog turėjo gu dirbti
na gyvasezio, myliu pasilinkssunku
buvo
pažyti
lirVti
ir
Ona per dvi sanvaites priesz
Gaisro priežastis — neatsar
myt ir paszokti, bet mano vy vinezevonia nesilankė in moks lėti lovoje per kėlės dienas.
kad tai netikri.
gus su ugnimi apsiejimas.
Sudas nubaudė karsztnole
ras yra tam prieszingas ir no lainia, nes tėvas staezei pasakė
Sausuma, vejas ir dienos
ri kad vietoje 'linksmintis kad kad dukreles daugiau nesiims motina ant 500 doleriu, ir kasz- TRYS ŽANDINEI KASZTAkarsztis padėjo ugniai praplisasz sedecziau namie su malda- in moksliniu m\s jiji iszteka už tus, o vaika nusiuntė in patai
VO JAM $1,100,000.
ti nepaprastu greitumu. Be
fcnygia ir raelstausi. Jisai yra vyro. Dabar Onute turės lan sos narna ant trijų menesiu.
Chicago. — (diaries Lott matant daugybe trobų apsiau
tikras tikejimiszkas kvailys ir kytis in mokslą pakol nesuloenininkas trijų hotel i u likos
nuolatos sėdi su biblije rauko- lauks szesziolika metu.
JESZKOS PASKENDUSIO paszauktas in soda per jojo pa tė liepsnos. Ugi kovoti neleido
gesinimo inrankiu stoka.
SKARBO. ..
J®* *'
1 *•»**•*"*
cziule Kora nŽnai, ikad jai už
NUŽUDĖ PACŽIA IR ISZTik po keliu valandų atvXdco
Sudže paliepė Jonui daugiau
New York. — Praeita Suim davė tris ypus per veidą. Su Klaipėdos miesto agisrininkai,
PJOVE JAI SZIRDI.
. rūpintis savo paeziule ir mo
ta iszplauke isz czionais laive das pripažino jai po 356,666
kėti jai po 15 doleriu ant užlai Providence, R. T. — Baisi ža lis “Spray” ant kurio radosi dolerius už kožna ypa arba už bet nedaug ka jie galėjo gelbė
ti. Ugnis galutinai užgesinta
kymo, bet persiskyrimo neda dinsią atsitiko name Aleksan 35 žmonis, kurie izsplauke in visus tris 1,1000,000 doleriu.
tik kita diena rvte.
<kve.
dro Koskio, 50 metu, agento, Cape Charles, Va., ir lenais
Porele buvo apsivylus 1915
Sudegė 237 t robos, apie 160
kuris užsiiminėjo pardavimu jeszkos nuskendusi lai va “Me- mete ir persiskyrė menesi adKŪDIKIS NUSZOVE MOTI namu ir lotu. Laike barnio su ridarammed” kuris nuskendęs gal, o sziomis dienomis aplaike szoimyriu neteko pastoges.
Liūdniausia tas, kad liepsno
: NA ANT SMERT.
paezia, kad toji praleidinejo 1911 mete. Pagal marines tie visiszka persiskyrimą.
se žuvo du žmonvs
kuriuo-du
«
Chicago. — Idant apmalszy- už daug pinigu, papjovė mote sas, tai kas suras laiva, tai pri
kaižkaip nesuspėjo iszsigelbeti kūdikio verksmą Cecelije rių, po tam iszpjove jai szirdi guli prie jojo ir viskas kas ja
DIDŽIAUSI MIESTAI
t i.
Rose padavė savo 16 menesiu ir su ta paezia britva perpjovė me randasi.
AMERIKE.
Kita diena nelaiminga miesau
gerkle.
kūdikiui automatiszka revol
Ant tojo laivo randasi 22 to
Washington, D. C. — Nau steli aplanke Klaipėdos guber
Lavonus abieju surado j uju nai sidabro, asztuoni bertainei
veri idant su juom bovintusi.
jausias gyventoju skaitlis pen- natorius Budrys, taipat direk
szesziolikos
metu
dukrele
kada
Motina nežinojo kad revolve
aukso ir auksiniu sztangu ver kesdeszimts didžiausiu Ame torijos prezidentas Borcher.tas.
ris yra užprovintas. In kėlės atėjo isz darbo.
ties ant milijono doleriu arba rikon i szk u miestu, padaryta Ju iniciatyva gelbėti nukentė
minutas burdingieris James FORDAS PADIRBO 7858 KA- isz viso keturi milijonai dole per cenzu so bjura Su baloje,
jusius iszringtas komitetas ku
Cody, kuris gulėjo ant vir
riu.
RUKU IN 8 VALANDAS.
parodo skaitli gyventoju užau riu inojo vietos klebonas, bur
szaus iszgirdo szuvi. Nubegias
Laivoriai ir locnininkai lai gusiu nuo paskutinio suraszo mistras ir keletas kitu vyru.
Detroit,
Mich.
—
Ford
Mot

žemyn rado motina gulinezia
vo gerai apsiginklavia idant 1920 meto, kaip:
or
Co.,
praeita
Ketvergą
in
vie

Nukentėjusieji žmones labai
ant grindų su perszauta kruti
galėtu apsigint nuo užpuola Now York . . .
. . . .6,103,384 reikalingi pagelbos — auku.
na
diena,
8
valandas,
padirbo
nta, o kūdikis laike rankoje re
kada suras skarba.
. . . . 2,995,239
Chicago........
7858
automobilius
ir
t
rokus.
volveri, kuri atkiszo in Jaraesa
Philadelphia ............ 1,979,364 ŽYDAI MOKA APSIGINT.
Fordo
dirbt
u
vesią
sziadien
kada tasai inbego in kambari.
Užpaliai. — Užpalių vals.,
821,543
•turi užsiėmimą 161,000 darbi ANT SENATVĖS NETEKO St. Louis............
PROTO.
631,563 taryba tik ant poperio vyko sa
Pitts/burgh ........
NORĖJO DUKTERĮ SUKA ninkai visosia dalysią Suv.
Plymouth, Mass. — Jonas San Francisco . .
557,530 vo raszyta, kad turgus nutarė
POTI KIRVIU.
Vaisi, kur jojo dirbtuves ran
553,828 nukelti nuo rinkos bažnytines
Pittsburgh. — Susibaręs su dasi. Detroite darbininku ran Spelman, kuris jau susilaukė Buffalo ..............
501,692 in Sinagogų gatve; bet nutari
savo vedusia dukteria, tėvas dasi dirbtu vesią net 14,000. 91 metus, užvedė skunda prie- Milwaukee ........
425,435 mas liko nutarimu ir sziandieu
Andrius Palinski, 45 metu, Fabrikuosią Highland Park ir szais savo paezia ant persisky Minneapolis . . . .
414,493 po senovei cziou buna turgai.
teip insiuto nuo piktumo, jog River Rouge dirba — pirmuti rimo, pad uodamas priežastį, New Orleans . . .
buk ji apleido jojo motere, ku Cincinnati..........
409,333 Mat ž\Vlu litai visai daro... Po
pagriebtas kirvi norėjo suka nėje 58,800, o antroje 53,300.
ri turi 67 metus ir nuėjo gy Kansas Citv ....
367,481 turgų buna daugybes neszvapoti dukteria Ona Kasarda, 20
•IS
KELIONE IN EUROPA IR venti su jaunesniu vyru kuris Indianapolis . . . .
358,819 rumu. Žydai ties savo namais
metu ir josios vyra Andriu, už
ATGAL UŽ 70 CENTU.
turi 54 metus. Sudas iszklauses Louisville ..........
259,259 nuvalo, o tuo tarp uties bažnyduodamas- abiems gana pavo
New Yorkas. — Dorothv Rei abieju pusiu skundus, persky Omaha................
211,668 czios szventorium. lieka daugy
jitigus sužeidimus. Kaimynai
149,183 be neszvarumu. Szventadieapmalszino insiutusi tęva su lly, 16 metu mergaite isz Eng rimo nedave, tiktai motere už Des Moines........
110,502 niais eidamas bažnyczion tai
pagialba revolverio ir atidavė lewood, N. J. sziaindie garlai dare kalėjimo ant atvesimo Duluth ..............
jau batu nevalyk, nes iki perei
in rankas palicijos. Duktė ir viu Drottningholm gryžo atgal nuo staigaus karszczio, duoda
si per rinka, tai vis viena vol
žentas randasi ligonbuteje ir isz savo netikėtos keliones isz mas priek tam gera pamokslą Paskutines Žinutes.
sumaknosi. Ir taip visuomet
New Yorko in Stokholmą, Szve abiems idant sutiktu ir gyven
kaip rodos pasveiks.
žmones ant batu prinesza dau
d i ja.
tu drauge nes neužilgio juos
Paryžius. — Karnilius gybe neszvarumu in bažnyczia.
ISZSIPILDE VAIKO
Gegužes 9 diena Dorothy pa ant gero perskirs mirtis.
SAPNAS.
Fhummarion, garsus
irarsus FrancuKažin ka mano tarybos na
lydėjo laivo savo draugus, kė
APDEGINTI PER MUNziszas astronomas mirė praeita riai, kuriu dauguma “ krikszBakersfield, Calif. — Lau- liau janezius Europon. Atsisvei
SZAINIA.
Ketvergą.
czionys.”
rentas Tibbett, jaunas Ameri- kinant, belinkint laimingos ke
Pittsburgh, Pa. — Kada pakoniszkas tenoras isz Metropo liones ir plepant ne nepastebė
Ph'iladelphia. — Bellevue
ISZPLESZE BANKA.
licijantas Mikola Murphy atė Stratford kotelis ant Broad
litan operoMj’suailauke iszsipil- jo, k|iip laivas apleido uosta.
Nesenai pleszikai apiplesze
dymo savo sapno isz jaunumeNoroms-nenoroms merga i te i jo pas Marijona Vozniak, 273 and Walnut ulveziu likos nu
nes, apie koki sapnuoja visi teko keliauti per mares. Laivo Bates ulyczios, daryti krata pirktas Įier Du Pont už $6,500,- Kurszenu smulkaus kredito
banka. Isznesze apie 9,000 litu.
gabus vaikai
apleisti tevisz- kapitonas bevieliniu telegrafu josios name jes^koti uždrausto ()()().
Sidney, Aust rali jo. — Sir Vagys insilauže pro antro augkia paAt^gia ir sugryžti adgal pranesze mergaites tėvams, vaisio, moterėlė iszpyle penkis
garsingu. Ana diena buvo at- kas su ju dukrele atsitiko. Tas galonus munszaines in iszlaida Kidman turi didžiausia farma szto Įauga. Didesne pinigu dū
loszta opera ‘* Falstaf” jojo pats laivas dabar ja pargabeno (siilka) per neapsižiurejima ant svieto, kuri susideda isz lis buvo no banko, bet vieno gi
užpylė spirito ant pecziaus ku 40,000 a keri u žemes, arba Iko- rininko. Kaltininkai kol kas
gimtiniam mieste, o kada gy atgal.
ventojai dažinojo, buk garsus
Savo netikėta kelione Euro ris eksplodavojo skaudžei ap nia tiek, Ikiok visas Anglijos nesurasti.
daininykas yra Tibbottn, kuris pon mergaite pradėjo turėda degindama palicijauta ir mo sklypas.
AKYVA PATI.
Philadelphia. — Karsz
pabėgo isz namu dvideszimts ma “paketbuke’* viso labo vie teris. A'bu.du gydosi ligonbuPati: — Pasakyk man dumetu adgal, surengė jam ban- na doleri, o sugryžus turėjo teje. Murphy sako, jog dau tis czionais užmusze 60 ypatų
kieta ant kurio radosi ir jojo dar 30 centu. Kelione, vadinas, giau nekisz nosies kur verda Subatos diena. Szimtai žmonių sziuk, kas tai yra szuntotogije.1
Vyras; — Auginimas sauseni tėveliai, turėdami pirmą in ten ir atgal parėjo jai tik 70 munszaine kad ir netektu savo serga. Po visas Suv. Valst. miĮ darbo.
MII *
Įre lyg saiam laikui
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PARAIKO NUO KARSZ
CZIO; NUŽUDĖ VISA
SZEIMYNA.
Hamilton, Ohio. — Nuo di
delio kai'szczio staigai neteko
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Belgrade. — Slavokijos gar
sus szventas Jovan Vladimir,
kurio kaulai silsisi Albanijos
kliosztorije arti EI basa no, o
kurio
sukaktuves
devvniu
szimtu metu pripuolė 4 Juniaus, buvo iszkilmingai apvaikszcziotos szimet mažam
miestelije Oszrid, prie ežero
Orczida.
Slavokams neiszpuole ir bu
vo netinkama idant apvaikszt i net i Serbiszka szventa Al ba
ri ijoi, todėl sumanyta praszyt
valdžios, idant pa vėlintu taja
diena apvaiksztinet szvento
sukaktuves Jugo-Slavokijoi.
Bet kaip apvaiksztinet tokia
szvente be relikvijos to szventojo ? Keli gyventojai su kuni
gu isz Oczrido susitarė ir nu
važiavo nakties laike in Elbasana. Nebuvo jiems sunku pa
pirkti zakristijoną. Kunigas
pasiėmė viena ranka szventojo, insidejo in tam tikra pa
dirbta sidabrini grabeli ir sugryžo linksmai namo su relik
vijoms.
Puikus sumanymas ar ne!
Ka daryt. Juk ne atpuskas be
relikvijų kad ir reikėjo nusukt
ranka szventam Jovan Vladi
mirui. O gal už tai nepyks.
NORĖJO NUŽUDYT ISZPANIJOS KARALIŲ.
Perpignau, Francije. — Keturiolika lęataloniszku studen
tu likos aresztavoti Borcelonijoi už surasza prieszais gyvas
tį iszpaniszko karaliaus Alfon80.
Anarkistai padėjo kėlės
bombas ant geležinkelio ant
kurio važiavo karalius, bet ant
gilukio per apsižiurejima sar
gu bombos likos surastos ir už
manymas neiszsipilde.
Mat Barcelonije geidže atsi
kratyt nuo Iszpanijos ir geidže
būti laisvu sklypu, todėl gy
ventojai sukilo prieszais Iszpauije spirdamiesi laisves ant ko
karalius nesutiko.
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SLAPTUS KUBANISZKAS
SKARBAS.
Havana, Kuba. — Nepapras1 ai nusistebejo virszininkai
kada vietiniam ižde likos su
rasta deže su bondais ir pini
gais verties asztuoniu milijo
nu doleriu. Manoma kad tasai
turtas priguli prie Tautiszko
Kubos Banko, kuris tebvriam

laike vra uždarvtas.
ATSIKRATĖ NUO
“SZETONO.“
Urbova, Jugoslavokije. —
Kaimuotis Teja Poluga, nužu
dė savo paezia, kuria labai my
lėjo, nurodė jam, kad yra lai
mingu, buvo užganadytu ir
gyvenimas buvo malszus. Nesenei padare testamenta, o sa
vo paezia paskyrė kaipo admi
nistratore po jojo mireziai.
Bet paeziule ne buvo isz to užganadyta, pradėjo prikalbinet
vyra idant viską užraszytu ant
josios vardo, bet visoki prikalbinimai nuėjo ant niek. Testa
mentas radosi pas vietini no
tarą. Vvrui ne ant mislies neatėjo daryti jokios permainos.
Visoki pra^zymai ne prisilaižymai pacziules nesuminksztino vyro szirdi.
Negalėdama pastatyti ant
savo, nutarė apleisti vyro pastogia, nes buvo jaunesne už
vyra 24 metais ir jojo nemylė
jo. Turėjo szinfl
szinu del kito, rupejo jai tik vyro pinigai • •• Ap
leido vyra persineszdama ant
kito galo kaimo. Žmonis pra
dėjo kalbėti kad josios myle
mas lankosi pae jajM naktimis.
Vyras apie tai visai nesirūpino
ir net gyrėsi priesz kaimynus:
‘Dabar man geriau, nes esmių
liuosesnis ir atsikraoziau nuO
kaltūno.”
Matyt kad vyrui nubodo gy
venti be tojo *‘kaltuno3*i
diena nusiuntė
pak i paezia
idant sugryžtu namo, bet toji
staezei atsake kad ne eis. Po
tam pats nuėjo pas jaja melsti
idant sugryžtu pas ji, o kada
ir jam atsake, jog niekad pas ji
nesugryž, kirto jai su kumszczia per galva ir motere krito
ant grindų apalpus. Atsiklau
PALEISTUVYSTE JAUNU pė prie josios, pagriebė in gle
MERGAICZIU VOKIETIJOI. bi, iszeme peili isz kiszeniaus
Berlinas.
Czionais likos ir malszei, be jokio susijudini
atidengta nepaprastas būdas mo atpjovė patogią galvelia
paleistuvystes jaunu mergai- nuo stuobrio. Palikes lavona
cziu, mokytines turinezios nuo nuėjo in karezema, kur apsakė
11 lyg 13 metu. Pinigus už draugams k a padare, bet nie
dirbtus nuo paleistuvavimo kas jam netikėjo. Poluga gere
praleisdavo ant saldumynu, labai daug, o kadd nakti.ejo
paveikslu ir papuoszu.
namo, susitiko su dviems žan
Tosios nupuolė ant doros darais, kuriuos pasveikinės,
mergaites, nebuvo tai paprastu apsakė jiems jog atsikratė nuo
vargingu žmonių, bet dukreles ‘‘szetono. ”
fabrikiniu meisteriu, kupeziu
Kada žandarai prispyrė ji
ir krautuvninku, kuriu tėvai idant jiems pasakytu nuo ko
neturėdami laiko rūpintis vai kio “szetono” atsikratė, pasa
kais tik uždarbiu visai netemi- kė jiems, jog papjovė savo mo
no ant dukrelių pasielgimu.
teris.
Tosios jaunos iszgamos už
Su nusiszypsojimu padavė
kabindavo praeigius parkuo rankas žandaram^ idant uždė
sią, ypatingai senesnius vyrus tu ant ju geležinius panezius.
ir praszydavo pinigu pasiulin- Sudas iszklauses jojo apsaky
damos savo kimus mainoms.
mo nubaudė ji ant deszimts
Ir butu taji bizni varia to metu kalėjimo. Viroka priėmė
linus, bet tūla diena profesoris be jokio pasiprieszinimo.
eidamas ulyczia užtemino savo
mokintas einant drauge su keGERA TARNAITE.
leis senais paleistuveis, pradė
jo tyrinėt tolinus ir persitikri
Sahininkiene priėmė ant tar
no apie viską, praneszdamas nystes nauja tarnaite. Poniute
apie tai direktoriui moksląi- pasakė Katrei, idant visados
niu kuris pradėjo mergaites barszkytu in'duris pakol inejs
kvosti ir tosios prisipažino in kambari. Ant rytojaus Kat
Palicije teipgi re nebarszkindama in duris inprie visko,
aresztavojo sėlius
____ i iszgamus ejo in miegkamburi pono salukurie mergaites suszelpinejo ninko.
pinigiszkai už naudojima juju
— Argi tau nekalbėta Kut
kimu.
ink,kad tau neVale ineiti in
kambari pakol nepabarszkysi
NE TAS NUMERAS.
in duris! Kas butu jeigu asz
— Praszau duoti man pir- bdcze nesirengiąs!
— O, tegul ponas nesibijo,
sztines.
asz ne tokia kvaila, pirmiausia
— Kokis numarasl
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DETROITAS
Kas Gintet AUTOMOBILIU MIESTAS
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Dideli karszczei po visa
Amerika paėmė szimtus auku >
sero ligonbuezei l>ripildyti
Į
ganeziais.
A
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Nėra nieko nuobrodesnio
kaip staigus jualvbimus kvai
lio, todėl lankei matome, jog
geri ir prilaukus žmonis, persi
maino visai, kada pasilieka
turtiugnbs^ senoviszku prieteliu ir draugu jau nepažysta, o
jeszku nauju kurie tiktai myli
juju skambejima auksu, o už
pecziu juokėsi isz kvailaus
proto ir kas tai asz.’’
* 4

*

■ ifl'i

I

I
1
wį
MH®

J. i
h .1’

Wi
■!:V

.1 ♦
Ai

fii

i

i1
1'1
y

Wi-

*

i

ofisu budinkas pasaulyje.
Detroitas maloniai priima
visus sveczius. Miestas užlaiko
informacijos biurus svecziams,
ir dideles automobiliu vietos ir
kiti fabrikai tuvi žmones, ku
rie rodo viską interesingo sve
cziams.
istorija yra
labai in
TuDetroito
Mano Mieliausia
Polka
Vamzdelis Polka
teresinga,
urs nuo mažos koloDucatyiszaugo
Polka
in dabart iniu
m,jos
dienu ketvirta didžiausia mies
tą Suvienytose Valstybėse.
—K.L.l.S.

MEILE ARTIMO

NAUJAS DIpELIS SAPNORIUS

Lietuviszkos Pasakos.

l'ankvi kallfeosia galime gir
dėti terp žmonių žodžius: “tasai žmogus yra mano prietelis. ’’ bet tasai žodis yra tinka
mas tiktai karta isz szimto to
Tikrųjų
kiu iszsireiszkimu.
prieteliu turime labai mažai.
Tikra prieteli galima liktai
tada atrasti kada esame nelai
mėje, nepasivedime arba kada
netenkame mylcmos ypatos.
Kada nelaime ir beda mus
dalypsti, kada biznis nupuola,
kada juodi debesiai kabo ant
’u, ka-da tikrai reikamusu
laujeme "tikro suszelpimo, tada
persitikrinam kas isztikruju
yra mu.su prietelium. Ir tik ta
da mums akvs
•> atsidaro ir matome kaip pabludome savo
nuomonesia apie prietelysta
kitu.
Tankiausia, ant kuriu mes
atsidejome laike nelaimes, su
krato peczeis, o vietoje suszelpimo, duoda mums rodą, o tie
jei ant kuriu paszialpos visai
nesitikėjome ir nelaikėme už
prietelius, ateina noringai su
paszialpa be jokio iszsikalbejimo.
Žodis “prietelis
prietelis” yra už
daug paniekintas. Ant susirin
kimu, girtuokliavimu ir kitur,
taukei girdime ir namlojame
žodi “prietelis,” bet kada esa
me bedoje, tai tiejei, kuriuos
laikome už prietelius, szalinasi
nuo mus.
Tikro prietelio negalima pa
daryti ant kožno paszaukimo.
Jeigu surasi prieteli, kuris ta
ve pertikrina, jog juom tikrai
yra, noužmirsz apie tave lyg
grabines lentos — už ka bukie
jam dėkingu ir prielankiu prie
kožnos progos už jojo gera
szirdi. Greitai gali užmuszti
geradejyste savo prieteliaus
per nedėkingumą.
Tikra prietelysta yra teip
reta kaip grynas žemeziugas.
Jeigu turi gera prieteli laikykie ji ir guodokie.
Pagal valdžios apskaityma,
tai kova p r i esza i s b u 11 ege r i u s
ir kitins, nuriję daug pinigu
kurie galėtu būti sunaudoti
ant geresnio tikslo.
Apie .30 milijonu doleriu vai
dže iszduoda kas metas ant už
laikymo sausos flotos ant van
dens, sznipu ant žemes ir kitu
virsziuinkn.
Gyventojams jau daedo pro
hibicije, nes padotkai dideli,
miesteliai neaplaiko suszelpimo ant vedimo miestiszkos ad
ministracijos o demoralizacijų
jauMiioinenes yra baisi.

VVashingtonas aplaike užtikrinanezia žinia, buk terp Ru
sijos ir Japonijos ketina kilti
kare. Kinuosia sziadien randa
si dvi partijos: Chang, kuris
turi 2(X),000 kareiviu ir yra
szetpiamas per Japonus ir
lining kuris turi 175,000 ka
reiviu ir yra szelpiaings per
soviatus -—abudu nori apval
ei vt i Kinus.
’1
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Viltis tai motum kvailiu, o
geras prptis. — iszmintiugu.
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Gal nesiranda kito miesto
ant svieto kokiu yra Philadel
phia, kuri turi tiek vietos, jog
galėtu sutilpt jame net 2.5 mili
jonai žmonių. Paežiam paviete
<leszinxts milijonu
sutilptu
žmonių ir da butu iižte< Inai
vietos del daugiau.

I3Z0VLDYMAS

ARBA

Vienas turtingas žmogus,
kuriam visados vargas artymo SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
Su 283 Naujais Paveikslais.
T
■ J..
rūpėjo, ėjo viena vakaru vėlai
Detroitas, automobiliu mies
i
160 Puslapiu.
ii
r!?
<i
pro kalvi o girdėdamas kad da
tas, randasi vakarinėj pusėj
8 coliu ilgio, 5*4 col. ploczio
i
dirba, 'pažiurėjo per atidaryta
APIE RAGANAS IR
Detroito upes, tarpe St. Clair
NAUJAS DIDELIS
langeli
tardamas:
a
RAGANIUS.
ir Erie ežeru, Vardas paeina
i,*
'M d.
Pagerintas ir padaugintas
SAPNORIUS
“
Da
prie
darbo
mcistereli
t
nuo rancuziszko žodžio “de’iszieidimas. Sudėtas per se
kaip jums nenusibosta?”
Ant rytojaus pabudęs, k a ra
troit”, kuris reiszkia siąura
novės ir szos gadynas astro
į# ..
Į aO
— Ne del saves asz dirbu, liūnas jautėsi labai nesmagus,
vandens kelia. Detroite iustei£v
logus ir isztrauktas isz viso
bet del susiedo, - atsake kai- klauso Pirdžiaus, ar szia nakti
ge franeuzas, Cadillac, 1701
■
kiu senraszcziu. Iszguldanti
\*IS. —• Kaip ponas žinai, pati- czion kas nėbuvo, bet Pildžius
iiL Pat pradžioje, buvo labai
I 11 kiekviena sapna ir kas atei
ko ji didele nelaime jog per atkartojo savo pirmutinius žo
maža kolonija, kuria imli jonai
y toje stosis. Su priedu plane^
TURĖS DAŽINOTI.
agni patrotijo visa turtą. K e- džius, jog jis gatavas mūra nu
H’ y įk
nuga 1 ejo i sz n a i k i nt i. 1760 mctu ir visokiu burtu. :: ::
1^
liu asz dvi advnas ankszczjau versti, jei pas juos kas atsilan
P
tais Detroitas ])rigulejo aug- Lastucza Polka
Knyga puikiai drucziai
į»
—. Mamyte, kas tai db sto ir gulu tris adynas vėliau ‘lui kytu. Te i p jiems bekalbant 1
lams, bet buvo amerikonu, po
"Mi
4
apdaryta kietais audeklineis
i*
4’ /
■ a
vadovyste General Wayne, pa tis, kuria dabar pravažiavome.’ to kad norint penkis centus, ga- karaliunas pamate, kad pasijo
— E, duok man pakaju, nc- leczia duoti kasdien tam žm<>‘ lova stovi klanas vandens, mat
PREKE $1.50
apdarais.
imtas 1796 m. Anglai vėl pa4
gui isz savo uždarbio, kad bu- anos panos, negalėdamos jo
W. D. Boczkauskas - Co.,
eme miestą 18.12 m., bet sekau- žinau.
1
— Bet t ureni dažinot, ba ,czia turtingas tai duoezia jam prikelti, priverkę klanus asza5!
ZSZ
ežiais metais amerikiecziai vėl
Mahanoy City, Pa.
asz
iszmecziau
per
Įauga
tavo
daugiau. Dekavoju Dievui jog ru pas jo lova. Dabar karaliu
atgavo. Kuomet Michigan tapo
ne stokus darbo! Kas turi svei nas suprato, kad czion turėjo
valstija 1887 metais, Detroitas valiza kada pravažiavome
kas rankas ir gcal'i
... dirbti tai ir atsitikti kas nors nepaprasto, damas szale, ūžt eini jo, kad ko- lekiant; prisiartinęs in ta vie
turėjo 5,000 gyventoju; per na
Suktinis Polka
artvmui turi k a norint gero ir t re ežia nakti pasiryžo ne- ki nesuprantami jam žodžiai
mine kaiT* 46.000 gyventoju ir
ta, paregėjo bekyszanti kami
LIETUVISZKAS
padary t i.
1873 metais turėjo 100,000 gy
migti. Priesz dvylikta valandai yra paraszytį ant karaliumi ną isz vandens; užtūpęs pasi
rp
SZOKIU
ALBUMAS
No.
1
—- l’as darbas yra
\ ra doras ir vėl isztiko didele viesulą; Pir- kardo. Karaliunas dabar perventoju. Nuo to laiko miestas
vertė i n skruzdele ir, inlindes
MUZIKE ARBA NOTOS
tarė t urėžius, nes asz džius užlindo už pecziaiis ir,
genis
labai greitai augo. 1888 metais
skaitės ir paregejes, kad žo- iii viduri, pa rege jo besėdint i
DEL PIANO
misliju kad susiedas jus, nie kada per atvira įauga eme džiai reiszke nužudyti jo tania
miestas turėjo 200,000 gyven
smaku ir belaikanti pajui ant
kados jum to nesugrąžins.
toju; 19000 metais 286,000:
TURYN1S:
szokti stirnos, karaliunas labai Pirdžiu,
pradėjo graudžei savo keliu, kuri parasze kara
- - 'Ti’giil i r trip but u, — at nusigando; liet kada jos atsi • verkti; bejodamas numėtė ka
1910 m. 465,000 ir 1920 m. 994,- Sccita Polka
liūnei ant kardo, kad Pirdžiu
šaki* kalvis — nesirūpinu apie verte panoms, eme giedoti ir manas per žirgo galva ir liepe nužudintu.
000. Dabartiniu laiku turi S li Lietuviu Marnza*
“Kas žiu, ar mus
tai vienok esmių persitikrinęs žaisti, jis t rupu! i at iloko ir, Pirdžiui eiti paduoti; (ame tar
virsz 1,200,000 gyventoju.
niekas negalėtu iszgelbętit
iszgelbetit”
kad ir susiedas Imdamas ma nors nemiegojo bet nusidavė pi*, kada szis eme kamanas
Detroitas atrodo kaipo žemkamanas, užklausė pana savo globojo.
no vietojo teip pat darytu kas mieganeziu. Dvylikta valanda szove isz pisztalieto, iu Pir- Smakas pradėjo juoktis ir at
lapis invairiu tautu. Apie 60%
teip daro kaip sako to niekad dvi stirnos iszszoko pirmiaus. džius pargriuvo negyvas, J)agyventoju skaiezians yra sve
sake: “asz negaleczia jus iszmielaszirdyste
Dievo
neap

ti mszaliai arba svetini szali u
treczioji szokdama norėjo su bar karaliunas dar labiaus gclbeti; tas galėtu jus iszgellenks. Asz teip visada tikiu, — duoti karallunui per veidą, bet pradėjo verkti ir, jam bujojant beti. kuris gali persiversti le
vaikai. Czion randasi didis
tarė ir pradėjo smarkiau musz- tuom kartu karaliunas pagavo]
skaiezius lenku, vokiecziu. žy
ir beverkiant, pasijuto, kad isz vu, kuris gali persiversti mesz
du, italu, negru, vengru, rusu
ti iii priekalu: Turczius nuėjo jai už rankos, «i l ’ ž k a t ei p visu szaliu pradėjo ji semt ka. kuris gali persiversti vilku,
mimo susigraudiuias ir garbe skaudžei mani* muszei ?’’ uzįminami, lietuviu, ezeku, szvevanduo: jau žirgas eme plauk kuris giai i pe rsi ve r st i a rel i u,
du, serbu ir kitu.
del kalviu perimta s.
klausė karaliunas. — “ Kaipgi ti, jau plauke vienas varsnas ir kuris gali persiversti skruzde
Detroitas yra isz tikro autoAut rytojaus jam atnesze ke- nemuszin. kad trcezia nakti antras, kada ant galo karaliu
le. Septintoje karalystėje yra
mobiliu miestas. Pinnas be,
tardamas,
kad
tai
lis doreliu s
mi's tave kelcme ir jokiu budu nas mislydamas apie myri vien dvaras, ir tame dvare gyvena
mokestis už padaryta miela - negalime pa budy t i, t ! atšaki* tik paregėjo belekiant vanagė
arklinis vežimas buvo iszbansmakas su dvylika gaivu, tai
d *v tas Detroito gatvėse* 1804
szirdyste susiedui; bet kalvis sugauta pana. “ Karaliūne, jo- li kin is prisiartinos paėmė ka
tas. pasivertęs meszka, ta sma
Jo iszradejn buvo
nepriėmė, tiktai prasze, kad kie rytoj iszpažinties (spavied- raliumi už pažaseziu, isznesze l Ka
metais.
ll žm 11 sz t u; pa s#k u i pasi ver(’harles B. King. Bet paežiu
i nelaimingam jo susiedui dova nes), tai mus iszgelliesi, o pas ant sausumos, o jo žirgas nu ‘ s levu tais galvas nusakytu
I
laiku Henry Kardas vede ban
notu, kuriam labiau jie buvo kui mes tau iszpraszysime nuo skendo. Vanagėlis, iszneszcs r! i r smaku perplesztu, tai iszII reikalingi.
dymus ir tik dviejus metus veDievo m\lestu.” rpfe i p pasikal- karaliuna ant (kranto, pratarė: begtu kiszkis; jis, pasivertęs
lituis pabudavojo savo pirma
--- Xe, atsake jam to tur- be,jus, pana pasivertus iii stir “asz esmių to kimo duszia, ku- vilku, zuiki d a vyt u ir peipleszpasekminga automobiliu. Ir
ezius, atidavė pinigus jo susie na, nuėjo iu paskirta jai vieta, ria tu atpirkai nuo rvkszcziu; tu, tai iszpultu kiauszinis;
*
galima sakyti kad tas buvo
dui o Dievas nusiuntė jam lai o karaliunas užmigo. Ant ryto tai mane Dievas atsiuntė,
kad kiauszini sumusztu, isz kurio
pradžia motorines pramones,
me ir pa laimi n ima.
jaus karaliunas užsikėlė, 11 u - asz tave iszgelbeezia mm pra iszpultu szios karalystes rak
Sziadien yra apie 35 fabrikai
Nes kas paszulpa pavargė siprause burna ir, nors stalai pult iv‘S; dą bar eik iu ta szali, tai; 'paskui, atlėkęs czion, paDetroite arba jos apielinkeje.
liui duos,
buvo apdėti visokiais valgiais kur sz v lesut! ” Tai pasakęs
pasakos, skambytu, tai kaip niekas ne
Rokuota kad czion pagaminta
Kontujinm kkausma nura
iu gerymaD, jis,* niUko nOenieft paukszt.is atsiloliiio, o karAliu- žino, isz kur.szie vandenys atė
dvi-treez dalis Amerikos aumins :
iu burna, rengusi joti iu baž- n as pasilik<» patsai vienas. jo, taip niekas nežinotu, in kur
tomobiliu produkcijos, ir l»eNuopelnas isz kaneziu isznyczia iszpažinties Liepe Pirjie nueitu; bet turėtu dabar
veik puse automobiliu, Kabri(Reikia
žinoti,
jog
vandeniu
ji
Skaitykite “Saule”
vaduos,
džiui pabalnoti žirgą ir, kada
mus kalba girdėti, kad ta vis
kuose dirba nuo 230,000 iki
ragana,
jio
vedama
užleido,
ana
■n Ir dangaus vartus atidaris. užsėdu jojo isz dvaro, ‘pasitiko
ką galėtu iszpildyti.” Kara240,000 žmonių. Jie dirba nelik
už
nužudymą
Piraįkerszyt
i
juos ragana su invairioms mu
liūnas, isZklauses visa kalba to
A
T
ryte"
automobiliu pastatyme bet ga
džiaus.)
Dabar
karaliūnes
eme
zikėms ir eme praszyt, kad jie
smako su t aja pana, iszlipp ka
mina invairias automobiliu da
eiti
in
ta
szali,
in
kuria
prisa

neklausytu minėtu panų, tik
minu in virszu, paskui pasiver
’
B’
•
'. ’
'
lis. Tarpe svarbiausiu fabriku . "j '■1
kė
jam
anas
va
nagelis
ir
po
ke

pasiliktu ir ant tolinus jos dva
tęs iu areli, nulėkė in minėta
yra Kordo kuris fabrikas pri
liu dienu ėjimo, pamate vidu
re. Bet. karaliunas nenorėjo ne
d va ra, atrado smaka su dvyli
stato 8,000 automobiliu iu die
rį
je
lauku
pulką
žvėrių.
Buvo
girdėti apie raganos praszyma.
ka gaivu, pasivertęs meszka
na ir samdo 110,000 vyru; Do
tai levas, meszka, vilkas, are
smaku užmusze; pasivertęs le
ARABISZKOS ISTORIJOS
dge Brothers, Packard, Cadil
'Tada ragana prikiszo Pirdžiui lis ir skruzdele; norėjo pasida
lac Maxwell, Studebaker, llupin kiszeniu visdkiu skaniu val lyti užmuszta jauti, bet jokiu vu galvas nusukino ir srnaka
mobile,o Hudson, Paige ir t.t. PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. giu ir gerymu, kuriuos jis gar budu negalėjo insteįigti. Levas perpleszc; iszleke antis; jis pa
sivertė areliu, auti davijo, per150 Paveikslu.
704 Dideliu Puslapiu.
Tie fabrikui samdo apie 165,džiai valgu ir geru. Pajojus pamatęs prisiartinanti keleivi,
iszpuole kiauszinis,
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isxmargintais VyrszaU apie keletą varsnų nuo minėtu liepe sustoti; karaliunas, pa plesze
000 žmonių.
kiauszini sumusze — iszpuole
Detroite randasi daugybe ki
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS dvaro, Pirdžius valgė obuoli ir matęs prisiartinanti buri žvė
visos karalystes raktai. Atlė
tokiu pramonių. N e kurios buvo
APIE SZITA KNYGA
karaliunui užjojus paveju, la rių, iszMtrauke karda mislydakus dabar lies tuom kaminu,
pradėtos pat pradžioje mieste
bai skanei pakvipo. “Ka tu mas gintis, bet levas pažines
Gerbemasl* TamUtal:—
paskambino, ir akies mirksnije
■‘f f >
insteigimo. Galime minėti vaivalgai
czion
teip
gardžei
kad
keleivis
yra
aukszto
gimi

Tolstantis Nakta
Sulaukiau nuo Jusu sluncziamoa
visi vandenys pražuvo... Tada
stininkystes pramone, laivu
idant
jiems
pratari*
karaliunas,
duok
ir
mo,
eme
praszyt,
Tūkstanti*
mano vardu knyga
smakas eme rėkti: “matai,
statymo pramone, parvos ir
Naktų Ir Viena” ui kuria tsglu man. ” Pirdžius padavė jam padalytu jauti. T’ada karaliu
kaip asz jus iszgelbejau.” Ka
•zlrdinga aczlu tr labai džiaugiuosi
voru ikso pramone, tabako ir ci
obuoli;
karaliunas
pradėjo
val

nas
iszsitrau
’
kes'karda
pradėjo
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti*
da visi vandenys nubėgo, kagaru fabrikus, pecziu fabrikus,
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man gyt, ir tuoni tarpu atsiminė, darba: levui atkirto'pirmagalį:
ir daugelis kitu.
labai yra žingeldu skaityti visokia* kad jis joja iszpažinties. Pri- 4 4 tu sako, esi drūtas sutveri- rali anas pasiverte in leva ir
sma'ka užmusze. Paskui visi
Istorijas, jas skaitydama* nei nepa
jauezio
pirmagalije
bure
iii
ba
ž
n
y
ežia
,
pa
rege
jo
mas,
tai
Miestas turi 170 vieszu mo
sijunti kaip laika* adventai Ir ■ma
darbininkai eme dirbti, kiek
visus
žmonis
pavirtusius
iu
sveikatos;
”
kvklu isz kuriu 10 v ra an kszraminsi
daugelis
giai praeina. A** visiem* linkėczlau
kad nusipirktu 'tokia knyga kaip stirnas; kunigas, nors laike meszkai nugarkauli (strėnas): vienas savo darba; kur tik bu
Mokvklas
tesi tęs mok v k los.
vo ’koki kelmai, arba amenys,
“Tūkstanti* Naktų Ir Viena” ne* ja
miszes,
lanko 175,000 mokiniu kurios
bet
buvo
ožys,
mat
ka

“
tu
girdi,
visados
užszokus
•kaitydamas žmogų* apie viską tada
tai radosi užkeikti žmones; da
turi 6,471 mokytojus, adminis
mėgsti cziupti
pamliszti
peeziu
pamlrsztl Ir
tr visokį rupesczlal nors raliunas nusidėjo va Įgydamas ant
bar vėl visi stojosi žmonėmis.
ant valandėlė* atsitraukia.
tratorius ir prižiūrėtojas, Aobuoli. Per miszes karaliunas k ra uja; ’’ vilkui - gerkle: “tu
Karaliūnas su anaja pana apsi
Bu pagarba. t ŽOKA8,
part tu vieszu mokykla-yra be
užmigo, ir anoji pana, su kuria visados pirmiaus griebi už
vedė ir gyveno per ilgus me
18 d. Gegužio 1021m.
veik 100 kitu moksliszku insti
—
žarnas:
užkeiktam
dvare,
”
areliui
jis
kalbėjo
sprando;
Dv. PaUzduony*,
tus.
Tolinus bus.
tucijų. Tai yra, biznio universi
ant
meprisiartino
prie
jo
ir,
jam
be

tu
girdi,
užsinęszvs
Czekiezke* vai,.
Kauno' apsk.
tetai, medicinos kolegijos, teis
miegant, parasze ant kardo džio bemastuosi per dienu die
LITHUANIA.
mo kolegijos, automobiliu mo
virszaus, kad jis nužudytu sa nas;’’ skruzdelei atidavė galkykis, Detroito Universitetas,
vo tarna Pirdžiu. Iszejus jiems va: “tu maža žmona, tai po
Yra tai ketvirtas vadavimas tos puikios ‘ knygos, tas
PAJESZKOJIMA1.
ir t.t. Naktines mokyklas lunko
parodo kad žmonėms labai patinka, Teipgį galima
isz bažnyezios, jau rengusi ke sZias karna rūkęs belandžiosi. ’ ’
30,000 mokiniu. Didelis pro
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
liauti tolinus, kaip tuomi tarpu Visiems žvėrims‘paskirtos jon
Pajoszkau savo brolio Anta
centas isz iu yra augusieji mo
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
karaliunas
pamate atlydini užio dalys labai patiko. Dabar no Kanlavicziaus. Jau ilgas
kiniai kurie atstovauja nuo 30
žmogaus numirusio k tina ir ne- levas atsiliepė: “jis mums ge laikas kain nežinau kur jis ranW. D. BOOZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA.
iki 40 tautu.
szant ‘pundus rykszeziu. “ K a rai padare, tąi ir mes jam pri- dasi. Man labai yra svarbus
"
. .......... .. ... ....................... ""
................. wmiwwryy1 ■-own mnm mi
Detroitas turi apie 400 invaidarysite NU
nu
tomis rvkszte- valome gero 'padaryti, ” Tuo dalykas jo sužinoti, todėl pramis?” užklausė karaliunas su jaus visos žvėrys iszsipesze szau atsiszaukti, arba kas apie
riu tikėjimu bažnycziu. Seniau
sia bažnvezia
sirinkusiu. Lydinti kana jam szerslies, arelys — plunksnų, o ji žinote praszau praneszti aiit
•
tvra St. Anus
Church, katalikiszka. Pradėta
iszaisz/kiuo, jog tos ryksztes s’kurzdeie,
nuturėdama k a adreso
v
i 4
1701 metais, dviejais metais po
Mrs. Antanina Kainick
Mahanoy City, Pa.
| via reikalingos plakti mirusio duot, iszsilauže koja: asz saatvy kimu franeuzo, Cadillac.
M
'! 31 kuna. Mat, kolei jis buvęs gy ko, po kamaraites ir szlubu ga
325 E. Mt. Venion St.,
vas, tai (langeli buvo 'prisisko lėsiu vaikszc^ioti.“ Dabar ta (Aug,7)
Mieste randasi labai daug iu
Shenandoah, Pa.
3-oziaa procentas ui
už jupu
ju3u pinigus ir saugum
saugumas del jusu j linus, tąigi dabar po numiri re levas; “iulkokia žveri norė
senas
teresingu vietų ir budinku isz s
>kio saugumo. į mui turi ji (iž tai atplakti. Ka si, tai galėsi pasiversti.” l\akuriu tik sekanezius paminėsi Jf< pinigu yra gerlaus negu lOtas procentas be joki
Merchants Banking Trust Co, Banka moką 3-czia pro- J raliunas, iszklauscs mirusio raliunas paddkavojo žvėrimis
PUIKI MALDMWYGBL*
me, Detroit Museum of Art,
M“ANIOLAJ SARftAS.H
Belle Isle Park, didžiausias į centą už jusu sutaupytus pinigus, ir ta> sumą, kas-kąrt j ka I tylios, . apmokėjo visiems už gerndejyste, nuėjo savo ke
’
b
miesto parkas, Grand Bouleauga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
skulininkums, kurni liepe grą liu ir beeinant sumislijo, kad VUsįa r*hp*li
I
7 M ap4«ryta,
aHaryta m
■■iBkM,
va rd, vienas isz puikiausiu
dirba ir czedina. Dėkite sąvo pinigus in ssita Banka ė 1' 1! žei pakuloti, o pats iszsironge jis pasiverstu in areli ir įpj Ir t.t. Puiki
atnarlaai* apdarai*, aak*aat| krantai.
bulvaru, Book Building' isz 42
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga, su patolesne kelione su savo tar lekiu, pažiūrėt iu ta vieta,, kur Pr*it« *a priatwstiam tiktai
daugiatouprocento.
augszcziu, ir General Motors
nu l?i*rdži,um> J^jo jiedu per gi jo žirgas nuifkopdo. Kaip tik
'.U'
W< D. 9OCZKAU9KAB - COų
A
budinka kuris yra didžiausias |4
ves ir laukus; Pirdžius, bejp- pamisliju, tuojatu pasijuto be?.
MAMANQYqiTytPA.
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ta laika Ditrichas ilgai nesėdė takas, bet tas tiktai galėjo dryjo namieje. Molina su duktere sti eiti, kuris tikrai kelia žino Bankiniai Vežimai
sedgdavo iki gaidžiu, laukda jo. Isž kitos szalies biiA'o takas
New Yorke
mos levo,
gana platus, apaugės beržais ir
Viena kartu uakli iszgirdu laukinėmis k vie t komi s. O ir
didi ant kiemo triukszuui ir ne nuo ežero, jeigu katras norėjo
Beveik • visi žmones kada
apsakoma suiniszima. Polam gautis i n pustelninko nameli, nors v ra girdoje arba skaitė
szlcbute
man
geriausia!
Pilni skiepai buvo pripildyti
kliksma ir džiaugsmu. Mislijo tai gyveno pakrasztyje kitoj apie pasaulio didžiausi miestą,
O
del
ko
tai
teip.?
—
pa
li

vaitojaneziais uevaluinkais ku
po teisybei, kad sugryžo Ditri pusėj vienas jaunikaitis isz Nexv Yorka, ir aipic to miesto
m
ra
i
but
ne

htuso
x'el
motina.
riuos laike mm keliu metu, o
chas, bet del ko tas riksmas K kaimo ^orlinger, kuris kožna. visokius i n vairumus. Apart vi
<r'ražu pasirodyt svietui.
vis nekaltai. Gerai Mat ddai
nežinojo.
be jokio užmokesezio, perkel sokiu interesingu vielų, muru,
velik
—
Ne,
mamule,
asz
spaude labai szjrdi. Als’iJau
Po atlynai invjo Ditrichas in davo per ežerą ir tuo klaidu ta gatvių ir szimtus kitu dalyku
pus meWe, idant uebvJu toks prasta, o neteip brangia!
pakaju ir pareikalavo didelio ku užvoždavo net iu pustelnin New Y orka y turi savo garsu
—
Gerai,
jeigu
tu
pati
teip
netikęs ir pasigailėtu aut tuszstiklo vyno. Kada ta iszgere, ko nameli. Užtai Boatusns my ‘‘East Side,” kur gyvena szimczio. Ne viena karta už tai ap- nori, padarysiu pagal tavo no szauke kito ir treezio, o nuola lėjo ta. jaunikaiti, kuris vadi tai tukstaneziu prisigrudžiusiu
laiko plegas. Viena kart kerši ro.
tos szukavo su szetouiszka nosi Klaus ir buvo žuvininku ir szeimynii. Atvykusiam pirma
Tuojaus
priszokhs
prie
moti

jo, jog ir ja iumes in tairsu ka
linksmybe. - Ha! nors karta isz to maitinosi. Koki tik Klau svki in New Yorka vra labai
lėjimą — po žeme, jeigu ue- nos pabueziavo jai ranka, tary pasiseko ingalcti savo didžiau sas pakclevinga atvedu pas indoinu lankyti New York’o
perstos užtariant už kalimn- dama:
sia. prieszininka!
Bcatusa, tai imdavo už rankos East Side.” Pirma dalxka
branSzirdingai
aeziu
tau,
kus. Niekas jai nepasiliko cla
Iszgeres ir treczin stiklą, nu- ir sakydavo:
žmogus patemys, bus didelis
giause
motinėle,
o
jeigu
iszry ti^ kaip tik tylėti ir melsti
siverte nuo kėdės ir gulėjo per
-—Geras Klause! Norint nie skaiezius stumiamu arba rau
klausei to praszymo, neatsaky visą nakti.
pas Dievą atmainos.
ką už savo nuopelną nenori pri kiniu vežimu ir ju są v i ui likai
si
ir
kito.
Asz
žinau
galia
gerai
Ant jos laimes, Ditrichas lai
Matilda ir Agnieszka duži imti, vienok turi gera atlygini kurie prigrudžia gatvių abi
kais ir per kelis menesius na jog teip bus! Ak tu, motinėle uoju tuojaus ant rytojaus nuo mą, nes nuo pakelevingu atimi szalis.
mie nebūdavo. Trankėsi po vi esi geria use!
vaitienes, laike kada jos pats szirdingas dėkas už kurias nuo
Nelabai seniai Suvienytu
—
Na
tiktai
pamislyki
apie
sas szalis su savo draugais, ar
kareziamoje netoli drutvietes Pono Dievo apturi palaiminikoki kareivi nesumusz ir jo ta grintele prie girios? Tenai gere, kuri aibegus apie viską ma, o jeigu da ir neapluri, tai Valstvbiu Žeindirbvstes Deparlamentas vedė ypatinga ty
turto neatims Tada Matildai gyvena Krunąs, o yru labai papasakojo, jog Ditrichas gra turėki vilti, kad aptureši.
rinėjimą Nexv Yovko stumiamu
dangus atsiverdavo. Tada ei- blogas ir vargu kenezia. Kaip fa Henrika pncino in nevalo ir
Kada jau keli metai perejo,
daro in laukus pakvėpuot pui tik atsimenu guli lovoje, negali ta inkiszo in tamsu skiepo po o tėvas Beatusas Klausa la vežimu, ir sziamę straipsnyje
kiu oru, nes jam esant namie, ji nei pasijudini ir bada kenezia! drutviete.
binus mylėjo, viena karta su paduoti faktai iszduoti to de
Turi viena (lukteri Tekiu ir to
privalėdavo romuose tūnoti.
— Teip man pasuke mano laikė ji pas save kuris buvo at partamento raporte. DepartaKada būdavo liuosa, liedavo ji nežino ka daiyt ir pas ka ei vyras, — pridėjo vaitiene, — vedės pakelevingus - kokius inentas rado, kad vaisiai ir
graudžias aszaras, jog x- ra ti ir maldauti. Ji pati yra pus nes jis girdėjo isz lupu paties ponus, ir tits atlankė pnstolnin- daržo ves parduotos nuo stu
nuo visu apleista. Niekam ne nuoge nei paneziakeliu neturi. pono.
ka, keliaudami tolinus paliko miamu vežimu v ra, sveikos ir
galėjo nei pasitikėti, nei pasis Pereita, žiema turėjo kojas nuGirdint tai, dirstelėjo motina poni bonku vyno. Kada tie at nepavojingos vartojimui, bet
kusti, nes mate, kad visi tarnai szalusias. Su nuoga ranka kasė iu (lukteri su gailesezia, o Ma sitolino, davė vyno perti stiklu jau kas kitas su žuvims, nes
isz po sniego szakutes, kad tik tilda tarė:
buvo veidmainiai.
Klausui ir ilgai su savim kal kaip žuvys dabar parduotos
yra pavojingos sveikatai irtas
bino priszildyt grintele, kurioj ligo
Urutvietes
Drutvietes perdetmis
perdet i n i
— Asz nežinau, kas ežia to bėjo.
dį(Įclis veidmainys ir liežiuv- nis guli. Szitai asz motinėlė linus pasidmys! Tu Dieve ži
Sznektoje senukas galva nu pardavinėjimas turėtu būti už
draustas.
Hiiikas, su liežiuviu buvo geras meldžiu tavęs, idant jai (lova- nai, jog mes abi ne esame kal leidus tarė:
ir ponui ir poniai, norėjo but ir not u m tuos pinigus, ka toji tos, tiktai
Ditrichas. Teip
Ar t u žinai ka .' mano bran Apie 1,501),(M)0 žmonių New
tam, ir tam geras. Kada ponas brangi szlebe kasztuotu. Juo mums sako musu sąžine. Tegul gus Klausai! Asz jau esmi se Yorke perka visus arba dides
buvo namie, tada su duszia ir kiesi motinėlė? Matau, kad ant stojasi kas nori, mes Tavyje, nas ir mirties valanda gal but ne dali vaisiu, daržovių, džio
drauge vėl pildė didžiausias mano meldimo prisilenkei ! Ma Pone, visada vilti padedame.
įiepertuli. Slaptybes gyvenimo vintu vaisiu, rieszutu ir sūriu
nuo stumiamu vežimu.
vežimu, Tie
nedoiybcs. Nes kada ponas isz- tau motinėlė ant tavo aszaru!
mano
negaliu
nutylut
ir
priesz
•>.
žmones užmoka apie $35,000,vnŽiavo, tada kaip szuva tupi Jau turiu vilti, kad meldimas
mirti
turiu
kam
pasakyt.
No

Tame laike gyveno Szveica000 i u metus už vaisius ir dar
nėjo prieszais ponia ir lauke iszsipildis
rint
ant
nieko
neprisiduos,
vie

Toje valandoje Matilda nu rijoj senelis pustelninkas. Jo
jos prisakymu. Nepatiko jam
nok norint kas apturės nauda, žoves. Tas reisžskia vienuolik
namelis
tykas
stovėjo
ant
augta procentu visu szviežiu pro
tas teisybe gyvenimas nedo galėjo isz gailesezio žodžio praGeras
inane
vaike!
nuo
kada
Prisispaude (lukteri szto kalno prie ažero Tunsko.
raus kareivio, benedryso to po kalbėti.
ta ve pažinsi u visada vienokiu duktu suvartotu tame mieste.
kaip
Keli
metai
bus
atgalos,
k asine L
Milijonas doleriu
nui Įsirodyti, kad neprapuldyt prie saves ir ilgai glėbyje lai
esi.
per
ka
tave
didelei
bra
ilgi

apsiseatkeliavo in ta szali ir
savo gero dinsto. Delto-gi ne ke. Ant galo su gailiomis aszanu ir tiktai tu vienas gali žinot praleista del žaviu.
do
ant
to
kalno,
kuris
jam
labai
viena karta jam jo pati iszme- romis tarė:
Armija isz 7,860 st umiamu
patiko. Buvo tai puikus senu mano gyvenimą. Žinau, jog to
—
Agnieszka
aukso
duktė
tinejo, ypacz kada kareziamoje
kas, turintis apie septyniasde- niekam nepasakysi Papasako vežimu vertoiviu parduoda sa
\
iska
Bukie
tokia
iki
smert.
pasigerdavo, tuokart iszmetiszimt metu. Ant veido galima siu dėlto gi tau istorija perinu vo produktus New Yorke, 90
padarysiu,
ka
tik
meldei.
Žinai
nedavo gerai, nes turėjo Matilbuvo suprast, kad daug savo sio savo gyvenimo, kuri tave procentas isz ju yra svetimszaka
!
asz
norėjau
pati
pažint
ta
dos szirdi. Bijojo labai, idant
gyvenime nukente. O ir ant jo sujudis. Bus tai pulengA inimu 1 i a i. -M ie - pa rd uodą— -vi šoki vwvarguti
Kruna
ir
'Pekla
ir
po

jo pati, nuėjus pas ponia neap
prodūktus nuo obuoliu iki liet
iszvaizdos galima buvo suprast man senam žmogui.
tam
kas
menesis
paskirt
jiems
skųstų ir purtai malones nepra
Jau Klausui ir dabar stojo sargiu. 71 procentas tu verteikad nepaejo isz prastu.
maistu.
rastu.
Pž atveruma
tl
Ilga barzda sieke iki juostai, aszaros akvse.
Kad
tu
pirmutine
apie
juos
Teip begu dienos, nedėlios,
su ilga szlebe apjuosta virvute, padėka vojo dievobaimingai U
praneszei,
eiki
pas
juos
ir
apmenesiai ir metai, o biedna po
senukui, Potam Beat ūsas teip
kurios
galai
sieke
žeme.
reikszk
ta
linksma
jiems
nau

nia jokios linksmybes nedaty< W-.
/a:„
’f
Kada .gyventojai tos aplin praidęjo
jiena.
Pasakykie,
jog
asz
juos
4/
re. Dievas atsiuntė jai aniuola
pu.šteiuinko
ruBu
Szita
pustemiUKo runa,
kines pdregejo ta dievobaimin
laikysiu
savo
globoj.
Kiek
suramintųjų, o tuo aniuolu bu
ga vyra, labai nusidyVyjo. Nie kuri neszioju ant savos, imsiu
kasztuoja
toji
szlebe
tiek
jiems
f
vo dukrele, kuria Dievas apdo
kas nežinojo, isz kur atsirado. in grabu. Priesz tai prie mapo
pinigu
nuneszi,
tegul
nusiper

vanojo ir kuriai buvo vardas
Vienok, kada su juo apsiprato szono žibėdavo puiki szoble,ka
tam
laikui
maisto,
idant
ba

Agnieszka. Kada tik paimdavo
ir pažino, ji geriau, laike didė kuriu aplaikiau nuo sa\o pro
du
nenumirtu.
ja ant savo ranku, apie visus
lėje pagodoąeje kaip tęva. Ant seniu. Turėjau puikia drutvieKaip
tik
Agnieszka
tai
iszrp
skaudėjimus užmirszdavo. Niete
ir
daugybe
žmonių.
Pi k ra,
jo žodžiu pažiho, jog jame tal
girdo,
tuojaus
nusiskubino
in
kutni daugiau nesirūpindavo,
pinusi daug iszmiuties ir gery mano pravarde Rudolfas isz
vargszo
Krono
nameli.
Tas
se

kaip tik, savo kūdikiu ir saugo
bes, o jeigu kas turėjo koki Folkenbergo.
nas
žmogus
verke
ir
juokėsi,
žo
jo kaip sax'o akies krislą. Die
Tolinus bus.
svarbu reikalu, tuojaus bego
džiu
kalbant
nežinojo
ka
daly

na ir nakti mokiesi prie Dievo,
TARADAIKA
pas ji ant rodos. Kada Pažino
ti.
Norėjo
Agnieszkai
tverti
už
idant sveika augintu Rel jos
P.
TIK LIETUVOJE TEIP.
jo jo varda, kad Beatusas, tai
rankos,
bet
neiszchysb,
ba
jo
džiaugsmo. Nepoilgam datyre
kitaip nevadino, kaip tik tėvu
— Pasakyk inan. kodėl jos Apie Pottsville viena naszlele,
nefezpasakytas linksmybes, ka ranka buvo juoda. Bet kada ji Boa tušu.
ji pati nutvėrė, pradėjo verkti
Kilti jauna mot orele J
artistai maloniai nesziojete
da pirma karta prasijuokė, ta
Tėvas Beatusas pasidarė sau teip ilgus plaukus?
Negrą že i pas?ieIgia,
da užmirszo apie visus savo kaip mažas kūdikis.
— Kada jau busiu aut ano nameli griovoje, kuris ji užslė
Ir žmonis piktina.
— Todėl, idant galėtumėm
vargus ir rūpestis.
svieto, — tarė senukas pro a- pė nuo szalcziu ir viesulu. Sza- isz ko dirbti pendzelius, nes
Da sziadien nieko apie jaiPo metut kada kūdikis iszta- szaras, — tada melsiu to dan le buvo koplyežiuke, kurioje Lietuvoje artistai neturi už ka
ses nesakysiu,
“mama!” ir tai pirma kar gaus Tėvo, idant tave bran meldėsi. Apie jo nameli ir kop- juju pirkti?
Kol daugiau žinių apie jaita, isz džiaugsmo nežinojo nei giausia panele laikytu savo lyczele buvo sodelis, paties
ses gausiu,
ka daryti: tai verke, tai juokė globoje.
ranka intaisytas o teipogi dar
O tada nesusimylesiu.
si. Tada pakele akis in dangų
Agnieszka tai girdėdama ap želis, kuriame turėjo tiek dar
Kiek tilps abiem duosiu.
žovių, kiek del jo prireikė. Ne
ir prikotino, jog puti užsiims siliejo aszaronds.
*
♦
♦
nortoji
radosi
szaltinelis
czysto
auginimu mažos Agnieszkos.
Labiausiai susigiaudino Tek
'Gulą inoteyele isz Hazletono
Agnieszka turėjo aniublisz- le, kuri isztolo, kamputyje sto ir sveiko vandenėlio. .Jokiu
Jokiu
iu Skrnntus nuvažiavo.
ka veideli. Augo po motinos vėjo. Nech*yb0»
neturėjo (hutu gėrynių negero, kibą ta
BOdOls klaust^pas daktarub
akimis, persiėmė jos būda ir žurstelio. Bet AgniešZka norė da, kada koki svecziai isz toli
bet negavo,
pąiiaszi buvo suvis in motina. dama ja apmalszyti, pažadėjo atsilankydavo, ypacz dideli poi/* , ;
Mat pinigu per mažai turėjo,
•Kiekvienam buvo gera ir su jai puiku žurateli. Tada jos hai, kurie lankydavo puikias.
Tai patarimo jokio gąut nein Szveiciirijos szalis. Diena, dirbo
kiekvienu puikiai apsiėjo. Jei liūdnumas persimainė
galėjo.
gu kam gerai ėjosi, džiaugėsi, džiaugsimi. Su linksmybe pa- darželyje, arba pyne puikus
Pas vyra tiligyapavo,
gurbuezius isz karklu. Vakarę, TIKRIAUSES KABALAS
lyg, rodos, del jos paezios tas bueziavo panaitei ranka.
'Pas vaikine bambilium pats
buvo; joigu kas buvo suspaudi Kareivis Ditrichas ant tokiu sezdavo tint kelmelio ir ant Ąrb*
Arba Atidengimas
Atlden*lm*s PMlapcsiu
PasIaWlu Atei
nuvažiavo,
me, rūpinosi ir aszaras liejo. pavargėliu szirdies neturėjo. kanklių skambindavo, pakolei tie*. Su »a«elba. kv-trom, Patel i' Paczia rado salunia nusilaChaKtelsxku, Persisuku. Gtylklsr.kįbj
Bet apt to viskas nepasibaig Lakstydamas po visas pabul- suvis nesutemdax o.
Arabišku te Clfęuiszkų burtiniku.
k usia
Ta atskira vieta, kuria iszši- (•zguldinejlnuąe to kuab«į<» yra labi'M'
davo: Katram galėjo kame pa kes, nei nežinojo, kad jisai turi
Suvis pusigerusda.
lengvint, arba pagelbėt, tuo tokia gera dūkteri. Jeigu kada rinko senuktis, primine gyven lengvas te klekvtenaita gali btitl 4u-H
brastinu.
Parsigabeno tuoj namon,
jaus skubino, o jeigu pati nega ir budax o namie, tai visada už tojai nameliu pustelninko, Nėr brasUnu.
—...............
Ir davė gerai skiiron.
sidaręs savo kambaryj ir tuo buvo aplinkinėj ne vieno, kuris
lėdavo, praszydavo motinos.
moraliszka kabala
Kas buvo tolinus tai sziahe
bu
tu
buvęs
ant
to
kalno
ir
kart
nematydavo
ne
savo
pa

Daug mielaszirdingu darbu
Iszdeds Imogau* ateiti. Su
dien nutylėsiu,
pildo su atvira szirdžia. Viena ezios nei savo dukters. Matilda, heatlankes pustelninko buti ftelamono Notei
Kitu kartu -padainuosiu.
karta motina norėjo suprovyt hiane kad jos vyras su laiku nes. Bet ir nebuvo tokio, kuris
♦
a
♦
jai nauja szlebe ant 'varduvių. persimainys, kada jau likos tė butu siigryžes nepasitaikęs, No TIKRIAUSIA BURYKLA
Szenadori sukibo Liętuve su
fciiMte; j
Kada dasiŽinojo apie tai Ag- vu teip puikaus kūdikio. Nes yienak priesz tai turėjo pikta Sudėjo Clgonka lira
Sulva. Del vyru Ir moterų.
Pa lokiu,
nieszka, pilnos akysi pasidarė kur tau ir tame paklydo. Buvo koki norint papratimu, dabarViena ir kita tokia,
tuo paežiu 'kaip ir pirma, tai gi kožnas stojosi procauninku V1SO> TRIS KNYGUTES 25e,
Aszaru.
TIKTAI UŽ . .....
Viena kaustyta kita apsiavus,
Kas tau, mano vaikeli—■ yra ant žmonių vaitojimu ne- ir mylėjosi terp saves k a ip.
Prišlapkite mumis 25c. Gausite
I Na. ar szirclęles musztyhC
broliai.
paklauso motina. Pasakyk ie, jauslu.
yisMhtrj't
per paeita.
liebtvs
nebus!
Nuo
ežero
niekas
negalėjo
Agnieszka
pa
baigę
szeszeris
kas tau y ra .’
Pln!<us galite siunti *tempomi«„
Nutvere
uįplauką
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
BOqZKOWSKI-CO.
— Ak motinėlė!
ta brandi metus. Kožna diena stiprinosi gautis ant kalno kur stovėjo
Ūžtymoją
mhl
Užvymojo1 raukiu
rankas hž
už M
kasu.
MAHANOY CITY PA.
szlobo man aszaras iszspaude. iszmintyje ir dorybėse ir kas pustelninko namelis, nes buvo
J- ■'
. .■
Ąąt
paršilupo,
Austine sykis patogesne iszrode. zVpie labui statu. Buvo po teisybei
Per daug kasztuoa.

Namelis Pustelninko
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vi u randasi Manhatten ’e , 25
p rocen t a s B rookl y ne ir 4 pro Antanas Ramanauskas
Lietuviszkae Gruborlu*
centas. Bronx ’e. Tie- ve Alinai
paprastai apsistoja kur gyve
ha daugybe Žydu, Italu ir Neg MILL * PATTERSON ST3.
ST. CLAIR, PA.
ru, kur szeimynos turi mokėti
mažas kainas už maišia.
IftzbaJsamupja ir laidoja mirusius
Paprastai verteivis, kuri ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruoparduoda vaisius ir daržoves szia nuo paprasčiausia iki prakil
san vai te. Kiti niausiu. Paraamdo automobilius del
inima $126 in sanvaite.
verteiviai inima $95 in sanxuii- laidotuvių, veseliu, krikaztyniu iy
kitiem* pasivažinėjimam*.
te. Vartodami gatves, vieton
Bali Telefonas, 1373 M.
krautuves, ju iszkascziai yra
daug mažesni negu kraut u vJ G. BOGDEN
ninku. Nekuriu iszkascziai dasickia tik $9.22 iu sanvaite.
322 W.Long Ave. DuBois, Pa
Invairios (autos reikalauja
Lietnviftzkas Bankieriue
savo invairius maistus. Italu
ir Laivakorcziu Agentas
sekcijoj verteiviai privalo tu
rėti visokias daržoves, vaisius
ir alyvas. Kuomet Žydu sek
Liftl uviazkas Gr*bor,i««
cijo.se matyt cibuliu.
cibuliu, žuvu,
K. RĖKLAITIS
krienu, ir t.t.
f
Vert e i vi ai pap ra s t a i negali
Laidoja numirėliui pagal
pirkti geriausias daržoves ir
naujausia mada ir mokais.
Turiu pagelbininke moterių.
vaisius, bet nusipirko
nusipirkę prasPrieinamo* prekei.
tosni us gerai užlaiko ir yra
tinkami vartojimui. J u prekes
•19 W, SPRUCE ST.
yra mažiausios visame mieste,
MAHANOY CITY. PA.
nes jiems randu nereikia moTeleponas No. 149
kęti ir ant syX nusiperka labai
daug invairiu produktu. Par$1,000 TIK UŽ GOc.
daxdnejimas žuvu yra. nesą n iAUiunsk muin» 60c ir gausi musu
tariszkas, nes kad nors vertei* stebuklingu žolių vertes tūkstančio
viai sz
szvariai
varia i užlaikvtu savo doleriu. K a tas tūkstantis dpleiju
vežimus v i stiek jiems Imtinai žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
reikia tureli vandens ir turi tas kokios nors ligos bei viduriu muToks žmogus yra susirau
vartoji kokius nors budus ne gedimo?
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
prileisti muses. Kad nors mies mu apimtas. Jeigu lokiam žmogui ir
tas reikalauja, kad maistas auksini kaina parodytum, tai jam ma
parduotas ant gatvių butu lai lonesne butu sveikata, negu tas auk
komas po stiklu arba apdeng so kulnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
tas, verteiviai to nedaro. Ne greit
reikalauk musu vaistžoliu, ku
pavojinga pirkti vaisius ir rios jums sugražins sveikata.
daržoves nuo vertoiviu todėl
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
kad juos nusipirkus
galima viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
'I
parsineszti namon ir nusiplau nio, nenoro valgyt, strėnų ir pectin
patrūkimo,
skaudėjimo,
dusulio
ti.
(astbma), perszalimo, skaudėjimo po
Po isztyi’inejimu Žemdirby- krutino, reumatizmo, plauku slinki
les Departamentas davė sc- mo, pleiskanų, szląpinimosi lovoj, ir
Pi rm kitu ligų. Atsiun.sk 60c, tai gau^i
kanezius patarimus:
nuo bile vienos virszuj panegu iszduoti leidimą vert ei- vaistžoliu
mihetos ligos.
viains rankiniu vežimu jie tu Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
ri parodyti kad turi tinkama skausmus, pžinia ausyse, nuomarą,
vieta parduoti savo produktus; szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
uždrausti natktini pardavineji- musu gausius vaistus, taip vadinamus
Preparatas.” Nervu liga yra
ma; uždrausti pardax inejhna °Nervu
labai blogas dalykas, bet musu Ner
žuvu ant gatvių; rankiniai ve vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
žimai privalo stovėti ant szali- ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
niu gaiviu.
P.L.l.S.
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Kiek galėjo iu kaili užgulus
lupo.
Ant pagini bos Paliokus duk
reles pribuvo.
Savo uuimulia nuo Lietuves
iszgavo,
Davai lit v inkai duot,
Gž kudln pesziot.
Czia volei du vaikinai,
Su narsumu kaip levai,
Atbėgo Lietuves ginti,
Su revollvereis pyszkinti.
Palioke pokeri pagriebė,
Lietuvei per galva gerai už
teikė.
O kad vyras nebutu atbegias,
Butu paezios gyvos daugiau
neregejas.
Po revoliucijai daktaras
daug^arbo turėjo,
Kol bobų galvas susiuvinejo,
frokįos tai tokeles,
Szonadorio bobeles.
♦

♦
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su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.
M. ZUKAITIS
, 451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

Ant 1 Sakalauskas
UBTUVISZKA3 GRABORIU 9
IR BAL3AMUOTOJA3

Laidoja kimu* Numintai pagal Nao>
jausta mada. Pigi preke. Taipgi
pristato
automobiliui
jtooJolaM
automobilliM
ytocJalaM
reikalam*.
Parduodu visokius paminklus, dide»
Uus ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
kreipkitės pas mane, nes esi galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti
333-396 W. Centre Stn Makaaep ĮCHp

*

I

i

Ohajui ir teip darbai ne kas J
Bet darosi bjauriai viskas,
O pedes dienoje,
Nuo munszaines apsvaigo ne
vieno galvoja.
♦
Savo uždarbius pragėrė,
Ne sztorninkams neatidavė, I
CAPITAL STOCK 8125,000,03
O vienoje vietoje velneva
SURPLUS IR UNDIVIDED
prasidėjo,
■>
>623,858.61
PROFITS 1623,858.63
Trankėsi per galvas nieks
i
11
-- L 1 ' 7
nežinojo.
Mokame 8-cria procentą fcni
Riksmas buvo žveriszkas — •udttu pinigu. Procentą pridedam
prie ju*a pinigu 1 Sausio ir 1
baisus,
Llepo*. Mes norim kad ir Jus
Net drebulis eme kitus,
turėtumėt reiksią tu musu bunka
O tiejei ka lauke stovėjo,
nepaisant ar mažas ar dideli*,
Ir ta žveriszka baubimu gir
H. BALL, Presidents*.
dėjo.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea.
Keli poliemonai «u paikom
Joe. K. FERGUSON, Kasierio*.
pribuvo,
Ir tie jei Oca in j u nagus pa
kliuvo,
W. TRASKAUSKAB
J n laku|xi bambilium nuga
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
beno,
GRABOR1US MAHANOY CITY
Pusėtinai nubausti gavo.
Ant rytojaus prirhijco daug
ąusu,
Laidoja kanas numirėliu. Panamd*
Plauku, lupu ir ne
uosi u,
krikss*
automobiliu* del laidotuvių krikai*
Tepeliju, pasivažinėjimo ir t.t.
Mat, tai vks;Lictimszkai, ) tiniu,
62Q
Centro $* M»kgnoy Cit/. Fa,
Pa^iėlgia žveidszkai,
I
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ŽINIOS VIETINES.
** — Ketverge pripuola Die
vo Kūno.
— Publikines mokslaines
užsidarė — vakacijos.
— Jonas Ancereviczius pir
ko puiku Studebaker automo
biliu.
— Kas tokis iszmusze Įmin
ga ziegominko Keuscher sztorc paimdamas konia viską kas
radosi lange, verties ant trijų
szimtu doleriu.
— Darbininkai kurie cimeutuoje ant lietuviszku kapi
niu meldže szirdingai motorė
liu idant nenaudotu juju van
dens, nes jiems labai sunku at
vežti vandeni, o priek tam ir
daug kasztuoje atvežimas. GeriauRc tegul paezios atsinesza
savo vandeni, o tuom nepertraukines jiems darba cimenta
vime kapu.
— Visoje aplinkinėje sau
les karšatis iždegino auguole-s
rodos kad kas aplaistė karsztu
vandeniu. Szimct bus mažai

uogu.
r

— Kaip girdot, tai sziuosia
demokratiszka
rinkimuosia
partije susiorganizavo dnieziai
ir ketina gerai supliekti republikoniszka partije kuri nuo ko
kio tai laiko viską apžiojo ir
controliuoje — žodžiu, žmonis
laiko tikroje nelaisvoje. Kas
•tori
nori iszeititant
iszeiti/Įa kokio dinsto tai
uri pirma gauti pavcliniina
nuo “lyderiu” ar jam tokis
žmogus patinka ar ne, o jeigu
ne, tai visai neprileidže prie
iszojimo. Ženkly viausi republikouai szimet ketina atsimesti
nuo republikouiszkos partijos,
nes suprato tikslą juju lyderiu,
jog! tik del savo naudos naudo
je žmonių balsus o kitiems nu
meta kaulus.
■f Praeita Petnyczia mirė
Irena 6 menesiu senumo duk
rele Kazio Lapinsku ni <» 6)1
W. Spruce St. Laidotuves at
sibuvo Panedelio rvia.
— Visiems tiems, kurie dalybavo laidotu vesią Subatojc
ir paaukavo žiedus del mano
mylemo vyro ir musu teveliu,
sudedam szirdinga aeziu ir lai
Dievas visiems už tai atlygina.
— Dekavoje visiems Pet ruszioniu szeimvna.
— Tukstanczei žmoni u ir
konia tiek automobiliu atlan
kė Nedėliojo parkus Lakeside
ir Lakewood isz visur, o nekurie atvažiavo net isz Philadel
phia ir New Yorko. Buvo ten
visokiu tautu ir visi praleido
linksmai dienelia ant szviežio
oro.
— Albina ir
ir Margarieta
Ujboniuįes isz Brooklyn, N. Y.
lankėsi pas savo tėvelius ant
516 W. P ine, kaipo ir p. Ona
Jakuboniute.
— Daugelis žmonių pasi
naudojo isz ekskursijos kuri
pribuvo Nedėlios ryta isz New
Yorko ir Filadelfijos atlankyti
savo gimines ir pažystamus.
Visi buvo paviešėti prigulincziai ir iszvažiavo namo vaka-

t Panedelio ryta mirė Sta
nislovas Želinskas 64 metu 413
W. Centre ulyczios, kuris ap
dirbinėju abrozus ir laike mal
daknygių sztoreli. Velionis sir
go nuo kokio tai laiko. Paliko
dideliam nuliudimia paezia ir
ketines vedusias
(lukterės:
Morgąnienia isz Patriotic Hill,
Gibonai eii e isz Edwardsville,
Langiene isz Delano ir Lemix
isz miesto. Ameri'ke pergyveno
apie 4K metus ir buvo gerai ži
nomas Shenadorije. Laidotuves atsibus Ketverge rvta su
bažnytinėms pamaldoms Szv.
Juozapo bažnyezioje. Laidotu
vėms užsiėmė graborius Sakalauekas.
Apie 5 valanda Panedelio ryta sudege lyg pamalu
Schuvlerio lietelis ant pįento<
I aikeside. ITgnagesiai isz MaHanojaus pribuvo gosyt bet
jau ne buvo ka.
P. J. JuodesT^kai atlankė sa
vo serganczia dukrelia Hazletone, kur likos nuvežta ant gy
dymo.

ANT PARDAVIMO.
Mieste Ashland, Pa. didelis
naujas namas su salimu arba
galima paversti ant hotelio, 15
ruimu su visoms vigadoms.
Geroj vietoj ant didžiosios uly
czios, prie kampo kur sueina
karukai isz visu apielinkiu.
Loto didumas 50 per 125 pėdu.
Teipgi garadžius del trijų au
tomobiliu. Kasvklu darbai ar
ti. Atvažiuokite pamatyti arba
kreipkitės ant adreso
(t.49
Ant. Gera it is
201 Centre St.
Ashland, Pa.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.
Mount Carmel, Pa. — Vin
cas Urbanaviczius, 64 metu,
mirė Ashlando ligonhuteje pra
eita Kotverga in kur buvo nu
važiavęs gydytis 1 Gegužio.
— Kada Adomiene Skovronski rengėsi skalbti atidarė
bonka amoni jos kuri si OV(‘jo
ant saules. Iszt raukus korka
kilo eksplozije apdegindama
moterei veidą ir konia visiszkai apjakino. Daktarai turi vil
ti iszgelbeti moterei akis.
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aplaike sziadien atvirute nuo
kun. Kudirko, kuris lankosi
Ryme isž kur ketina aplankyti
Ledkije ir Rosije po tam apsi
gyvens Lietuvoje.
— Jeigu norite pataisyti
stubas arba ka toki pertaisyti^
tai jums taji darba atliks grei
tai ir gerai dailyde Jokūbas
Tamaazauckas, 336 W. Maha-

TIKRAS ATSITIKIMAS AP- žmogaus ir gyvuliu, todėl np— Ne del gyvulio, ne del
tiekorius užklausė žmogaus:
TIEKOJE LIETUVOJE.
žmogaus.

GERAI ATSAKE.

Poni Snapieno klausinėjo
— O kam duosi gyduoles?
— Na tai kam duosit — už
daktaro visokiu klausymu ant
In aptieka atvažiavo iii Kau- ar del žmogaus ar gyvulio?
galo užklauso:
Kaimuotis pnsikrapszte, pa- klausė akyvai aptiekoris.
na tulas kaimuotis isz Alito
—- Asilo pienas yra labai praszydamas gyduolių. O kad durnojo truputi ant galo nu
— Ugi del mano bobos! —
naudingas kaip girdėjau nuo taisės gyduoles naudoja del spjovė in kampa atsakydamas: atsake kaimuotis malszei.*
daugelio žmonių. Pasakyk: man
ponas daktare ant ko jisai yra
daugiausia naudojamas ir kur ?
— Del auginimo jaunu asi
lu, poniute — tarė ir atsisvei
kino.*
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JAUSLI PAOZIULE.

P

V v ras
iszvažiuodamas in $ K / ,
Amerika, sako savo moteriai:
W
— Atsinivk Onuk j<‘>gn
man kas atsitiktu, tai’ esmių
apdraustas ant penkių tuks
NAUJA PAGERINTA KRUTAMUJU PAVEIKSLU KAMERA.
tancziu litu.
John P. Berggren iszrado nauja krutamuju paveikslu kamera kuri rodis ypatas kaip
— Mano mielas. - Atsiliogyvus, be jokio kruti*,įimo ir visokiuosia koloruosia. Ant kaires Pola Negri peržiūri taja
pe su aszaromis, — jau tu gekamera o ant deszines matome, iszradeja tosios kameros.
Gilberton-Meizville, Pa.
Darbai eina gerai, tik per dide riau gyvenk ne kaip mirti, ka
rar'jyrW
I
tie
penki
tukstanczei
litu
ženk

lius karszczins žmonelei nežino
kur pasidėt tai važiuoje in par lina. Geriau ajMlrauskie savo a
. . . ' .j r1
gyvasti
ant
penkių
tukstancziu
►į f j? u ®
kus.
doleriu, tai kas kitas.*
I,
H
— Ana diena su pasekmių
Lll
<<
fe
ir garbe uzlyaigx* mokslus jaum
f
niause studente pana Izabele,
‘it
I/T 1
fe.
* fe
O
18 metu dukrele ponstvos Juo
i
>z
zo Kupcziunu mok šiai ne je
jt
LJ
%.
fe
Kutztown Normal School, Už
»<
/O BR1
keliu menesiu tikisi aplaikyt i
■
H'
dinsla daraktorkos vietinio!
p u b 1 i k i n ėjo m o k si a ’m e i. Keike
i-F
"K
pažymet kad p. Izabele v ra
I
r
Ii
i <3
szviesi mergaite kuri neužM Y
v
mirsz pasiszvent ima savo myi
k! M
1
A
f
e
♦' J
<1
9
lemu teveliu kuris nesigailėjo
M
■
IT?
lavyt savo dukrelia augsztesniam moksle.
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Buczerne ir groserne, miesto
Indiana Harbor, Imi. Gera vie
ta. Kesz biznis, viskas pagal
naujausia mada intaisyta. Keturi ruimai užpakalij sztoro.
(46
Randa $80 ant menesio.
Frank Skomą,
3927 Main St.
, Indiana Harbor, Ind.

ANT PARDAVIMO.
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Puikus dideli namai, ant
dvieju familiju, po No. 401 ir
403 W. Mahanoy Avė., prie
kampo.
Fr. J. Sklera,
401 W. tMahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.
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VOKIEOŽIAI GRIAUNA SAVO FORTECAS.

ANT PARDAVIMO.

r< ■ ‘^T- X

Ąllijentai vela spiresi idant Vokiecziai nusiginkluotu uos po karei nelabai pildė tąjį
prisakymu, pasilikdami du gedi visokiu ginklu paslapta o tik sugriovė kėlės senas'fortecas.
Darbininkai czionais griauna fortą Karaliaucziuje.
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Namas del vienos familijos,
ant viso loto, ant kampo prie
.................... - —. ..... ■'«

ANT PARDAVIMO.
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No. 436-438 E. Centre St. AtaL
Nauji namai Frackville, Pa. Maukite in “Sanies*1 ofisą, r"
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeecziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasiži*
nokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 AV. Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.
(t.f.)
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ANT PARDAVIMO.
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Shamokin, Pa. — Asztnoniolikos metu Mare Paidžegareckiute ana diena likos suimta,
Read ingo paleistuviu urvoje su
kitoms apterszytoms balendelems. Mare kalbėjo palicijai
buk jaja pavogė banditai kurie
apvoginejo tavorinius vagonus
ir radosi pas juos nelaisvoje
nelaisvėje,
bet pasiseko pabėgti in Readinga kur nusidavė ant burdo in
taji narna, nežinodama kokis
jisai yra. Palicije daro tolimes
nių slieetsva ar merginos žodzin i yra teisingi ar ne.
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Juozas P. Milauskas
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Pristato vestuvių laisnus, teipgi
padirba kitokias legaliszkas popieras. Parduoda ir perka namus.
Jnsziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnies ir 1.1.
Tik geriausios ir drueziausios
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkausknt, Lociiininkns)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

VETERONAI LAIKYS SA
VO SEIMĄ OMAHOJE.
A • if
Paskutines kares kareivlįi
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Lietuviszkas Skvajeris.

re.
— Mayersas Lipkin (žyde
lis) 18 metu* isz Frackvilles nu
skendo Subatoje Lakewood.
Badai sirgo szirdies liga ir tas
priskubino jojo mirti. Nedėlio
jo butu teipgi nuskendęs Lake
side, 18 metu Vincas Brilew
ski, Lenlkas
vena utis ant W.
Pine ulyczios,^T>et in laika bu
vo iszgialbetas per artimus
plaukikus.
t Mikola Olicznik, kuris
l ergyveno mieste per 42 me
lus, mirė Subatoje palikda
mas paezia ir pelikes dukteres.
Gyveno ant 621 W. Pine uli.
Prigulėjo prie Slavoku para
pijos.
C i
— Redaktoris
“Saules
Saules ”

i*1

PRIGIALBINEJO BANDITAMS APIPLESZINET.

Ofg- *

Szita dovvniolikos metu morgaite Ludvika Zaremba (Len
ki ute) isz (‘hieagos likos areszlavota su kitais draugais ku
riems prigial'binejo apiph'szinet automobilines daruž/kas ar
ha laksi. Mergaite* užkalbindavo taksi, o kada atvažiuodavo iupskirta viela, atkiszdav o
revolveri iii krutino szofero o
josios draugai ji apipleszdavo
nuo vidko. Sako ji: “ne teip
man patiko tasai darbas ban
ditu, kaip užganadiuimas atkiszi'mo revolverio in žmogaus
krutinia.”
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laikys savo metini senina Orrtaha, Nebraskoje. Helena Sjierry
ir Franeiszka Adrian, pasiuvo
szia vėliava del Legiono ir
stengėsi idant delegatai butu
priimti atsakancziai juju mieste.
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SZTAI JAUNIAUSES RABINAS AMERIKE.
Api(> kuri raszemo praejuSaules. ’ ’ Y ra
šiam nuinari
tai 1<S metu llvman Uohen isz
(’hieagos ir kalba szeszioms
kalboms.
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NEDELIOMIS
14 JUNIAUS IR 12 JULY
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Specialia Treinaa Suhatoa Nakti

Panedeli 15 Juniaus
Specialiszka su palydovu ekskurcija per 4 dienas in Washingtons,,
D. C. Visi ekspensai apmoksti.
Apie daugiaus nformacijos raszykite pas. G. O. Roper, D. P. A.,
Williamsport, Pa.

Ant. Readinco Geležinkelio
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in Namui, Sztorus, Mokslaines, Bažnyczes ir kur tik yra reikalinga
Ęlektrilcine Szviesa. Teipgi parduoda

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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(LIKTORIUS)

FLO ELECTRIC CO.

V'7

H

FIKSCZERIUS
pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veja varpotus prie duriu, taiso elektrikinius prosus ir kitokius elektrikinius intaisus. Ateikite pas mane jeigu
manote užvesti scviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asx mielai suteiksiu jum prekes.
Apslymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu
Ir Bažnycgiu. Duokite pirmybia savo
tautiecsiui pakol ejsite kur kitur.
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
Isz ryto
Shamokin......................
. 12:01
SZVIESA

Mt Carmel .................. . 12:10
12:47
Ashland ........................
12:55
Girardville ....................
Shenandoah ................... . 12:35
Mahanoy City.............. .. 1:10
Tamaqua ...................... .. 1:45
New Yorke (Liberty St) . . 6:35
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka
nuo W. 23rd St. 0:47 vakare, nuo
Liberty St. 7:00 vakare ta pati
vakara in virsz-minetas stacijas.
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TROCKIS PIRKO SZI PALOCIU ITALIJOI.
H

Bolszeviku vadas Leiba Trockis, pirko szi puiku palociu
už didelius pinigus. Palocius vadinasi Devachan ir jame atsi-j'J
buvo pirmutine taikos konferencija, o pastate ji Angliszkas 1
lordas Mesbourghe. Randasi jame daug istojiszku svarbu. ’
Kur Leiba gavo tiek pinigu ant pirkimo tojo puikaus palo- '
ciaus.
maus, tai kožnas gali
galį dasiprast.
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TRYS DARBININKISZKI VADAI ISZ ANGLIJOS.
Angliški darbininkiški vadai pribuvo isz
Szie3 zvmus
žymus
♦*
’ 1 apie
Anglijos ant seimo tartis su Amerikoniszkais vadais
darbininkiszka padėjimą. Delegatai yra: Henderson, Davis ir

Jones.
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VYRAS RADO PACZIA IR
PRIELAIDINI NUSIŽUDUSIUS.
Wyandotte, Mich. — SugryKENDES NUKRITO ISZ
žias isz darbo ankseziau ne
“DANGAUS.”
kaip mane, Albertas Koski, nuTarentum, Pa. — Kada vai ejas ant virszaus nusipraust.
kai siautė ant kiemo prie na užtiko miegkambari du lavo
mo Andriaus Lukas, isz 4 dan- mis — savo paezios pusnuogiu
gaus ” nukrito skrynute su ir Lud\ika Sabpflanski, kuris
kendems knridje buvo palfa- įdėjo ant grindų su revolve
szyta: “ Suvalgykit ir bukite riu szale. Buvo jisai kitados
linksmais,
Labu dienu vi- ant burdo pas Kask i , nes vysioms. ”
ras paliepi* jam nesztis kitur
Kada oralaivis Los Angeles nes per daug prilipo prie jojo
leke pro ta vieta, kukorius ora- paežio.-. Mot ere buvo vedus
laivio L. Liambley iszmete antru kartu n* turėjo penkis
skrynutia vaikams. Isz pradžių vaikus, bet nuo pirmo vyro
vaikai buvo nusistebėja isz Gabrvso buvo persiskyrus.
kur kendes atsirado, bet kada Manoma kad pirmutinis vyras ANT PRIĖMIMO MASONU.
dirstelėjo in padanges, paregė nužudė abudu, bet palieije yra
Helena Glass isz Los Angejo milžiniszka oraiaivi lekiant tosios nuomones kad Saber- les, padirbo szi mason iszka
pro juju narna.
lauskis pirmiausia nužudė mo ženklą kuri turi plaukuosią
terių po tam pats sau atėmė ant garbes didegutu Mystic
15 ANGLEKASIAI UŽ
gyvastį.
Shrine, kurie suvužiuvo ant
GRIAUTI.
seimo czionais. Visos (lukterės
Sturgis, KY- T Penkiolikti
anglekasiu bijos užgriautais “JISAI” BUVO MOTERE. masonu neszios taji ženklą lai
Albany, N Y. — Kada ke parodos.
per eksplozijų gazo, kuri suar
dė dali No. 9 kasvklu prigu- * 4 James” F. Shael’er likos 13 ANGLEKASEI SUŽEISTI
lineziu prie West Kentucky aresztavolas už pavogimą au
PER NUTRŪKIMA
tomobiliaus
ir
uždarytas
kale
C/oal Co. viena mvle nuo czioKLETKOS.
na i s. Nežino ar nelaimingus jime ant rytojaus atėjo pas ka
Mount Carmid. Pa. — TrileĮėjimo dažiureloja kalbeda ka anglekasiu likos sužeisti,
iszgavo ar ne.
REDAKTORIS, DARAKTO mas: ‘ perkelk mane iii mote- isz kuriu vienuolika randasi
RIS. FARMERIS, KUNIGAS, riu perskyra nes asz esmių uio- Shamokin ligonbuteje per lie
PASILIKO PALICIJANTU. te re o ne v v ra s. ” Dažiuretojas laime kuri atsitiko apie 7 vanet nutirpo iszgirdes tai, palanda Ftarninko rvta kada anOskaloosa, Iowa. — J. W.
szauke savo paezia idant “ v vglekasiai insileidinejo in k aJohnson, kuris buvo užbaigęs
ra” peržiūrėt
peržiuretuu ir
ii* isztikruju
syklas Scott (arti czionais)
Penu universitetą ir sziadien
pasirodė kad tai motere. Mote
pradėti kasdienini darba. Be
turi 75 metus, priėmė nauja
re sake, buk jiji paėmė role vyjokios prasargos kletka ant ku
dinsta vietinio palicijantu.
ro asztuoni menesiai adgal •po *i
rios insileidinejo in giluma že.lohnsonas turėjo daug promireziai josios vyo , jeszkodamos 560 pėdu, plienine virve
fesqu savo gj’veuitne, bet sama visur darbo, o kada jojo! truko ir kletka žaibiniu greij°K paskutinis darbas bus
nesurado priversta buvo vogti
tumu nukrito ant dugno.
jam geria uses isz kurio turės
idant nemirti isz bado.
Szie sužeistieji likos tuojaus
daugiausia naudos.
Žmogelis savo gyvenime bu
MERGINOS, NEVAŽINE- nuvežti’įp tShainoku ligonbnti:
Jurgis'AnuKzis, ' Antanas Ka
vo redajetorium keliu laikraszKITE AUTOMOBILIAIS.
cziu, daraktorium mokslaineminskis.
Florijonas Dzinik,
Cleveland,
O.
—
Dar
poru
sia, kunigu ir farmeriu ir ant
Vincas Czesny, Vladas Norkemerginu papuolė in bedas, del viez, Louis J a niek i, Jurgis
galo pasiliko palicijantu.
smalsumo pasivažinėti automo Olernik, Raidas Rornanski, Jo
NUSITRUCINO IDANT NU biliu. Jas pakvietė nepažinsta
ŽIŪRĖJIMAS PULTU ANT mi vyrukai ir paskui ant ju už nas Bondv, Jonas Valina ir
VYRO KAD JI PAKARTU. puolė. Vienai pavyko pabėgti, Antanas Menkeviczius, k on i a
visi isz Kulpmonto aplaikydaUhicago. — Mrs. Flossie Ed kad ir apdraskytom drapanom.
' mi sulaužvtas ar isznervtas kowards, kuria vyras apleido už Merginu vardai Marta Kamajas ir sužeidimus pecziu ir krū
nepadoru pasielgimu, norėda rauskaite ir Gladys, Vokietai
tiniu.
ma vyrui už tai atkerszyt, nu te. Vaikinai aresztuoti. X’ienas
Stasvs Kanecki it* Antanas
rijo trucizna tiksle idant niekti isz ju yra Edvardas h’etick i il
Kovasczyk gydosi namie.
nužiurojima Ant Savo vyro kad tis.
'rami* laike* ant kletkos rado
j’i po tam pakartu.
si trileka darbininku kas Av ra
Motere Laisei nbapkente sa SUGRYŽO BRAZAICZIUTE
uždrausta, nes pagal tiesas, tai
vo vyro kad jaja pamėto, bet
IR LEVECKIUTE.
tik deszimts pavėlinta in klot
vyras kas Subata ateidavo pa
Brooklyn, N. Y. — Gauta ži ka, bet tieji* trys užėjo nema
žiūrėti savo vaiku. Szi karta nia, kad dvi dingusios lietuvai
tant.
F
dasiprasdamas, jog motere ga tęs, Brazaicziute ir -Leviu* k i u t e,
li ji inkivinklioti in slaistas jau namie, Jas Leveckiutes BAISUS ATKERSZINIMAS.
pasiėmė drauge su savim dran brolis parsivežė isz Rochester,
New York. —- Ant 21 tos ulyga Roberta Hanson. Kada žen N. Y. Tikimės, kad dabar jos czios ėjo du vyrai kurie terp
gė per slenksti, motore mėtėsi sutiks ramiai gyventi pas te- saves barėsi, stai'gai vienas isz
in jojo glebi szaukdama: “ pa- vus ir nejeszkos vėjo po pasau
juju ka toki isztrauke isz ran
»»
gialbos! ka tu man uždavei?i”
li.
koves ir d u re kitam. P ra e i gi a i
ir ant vietos sukrito negyva.
paregėjo ilga pei’li krutinėjo
Palieije aresztavojo Edwardsa,
žmogaus kuris sukrito ant ulybet draugas iszaiszkino viską
iszgia'lbedamas ji nuo kalėji
czios o kita palieije tuoj su
mo, o gal ir nuo kartuvių kaip
ėmė. Buvo tai Angelo Macalumotere mane, padaryti.
so, kuris nudūrė ant smert saV O szvogeri Arnedio Pascale,
MOKĖJO PACZIAI 15 CEN
Laike kvotimo ant palicijos,
TU UŽ KOŽNA VALGI.
Angelo pasakė szitokia istori
Philadelphia. — Laike per
jų del ko jisai nužudė savo
klausymo visokiu užmetįneji/
szvogeri: 4‘ 4‘ Asz
gyvendamas
hrm vienas kitam laike teismo
ant persiskyrimo, William M.
Italijai, aplaikiau gromata nuo
Lewis padavė savo priežasti
mano sesers, kurioje raszc buk
del ko ne nori toltaus gyventi
josios vyras geidže nuo josios
drauge su savo prisiegelia Ger
atsikratyt užduodamas jai trutruda: Sake jisai slidžiai: “Bu
ciznos kas diena, melsdama
vau paniekintas savo name vimanos idant pri’butau in Ame
sokeis budais, mano motere ne
davinėjo man jokio valgio, o
rika ir ja ja iszgelbetau nuo jo
jeigu kada pagamino kuki val
jo. Kada asz pribuvau, jisai
gi, tai turėjau jai mokėti po 15
mane teipgi norėjo užtrucyt, o
centu, prick tam paniekinėjo PADEKAVOJO UŽ DINSTA.
Dr. W. O. Thompson, kuris kada jam apie tai pasakiau no
mane, koliodavo bjauriauseis
žodžeis, o priežastis tame yra, nuo 1899 buvo prezidentu Ohio rėjo mane nudurti peiliu, bet
tasai advokatas'kuris sėdi prie State universiteto, padekavojo asz tui’ejau pats gintis nuo
josios szono, nes ji ji pas ji ei už dinsta, turėdamas 70 metu. mirties,, ’ ’
davo kožna diena “ant rodos” Buvo teipgi prezidentu Miami
ir nekarta man kalbėdavo kad universiteto ir Longmont ko
Skaitykite “Saule
legijos Koloradoje.
^įt a u po velniu.”
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Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖ 32 MEILUŽIUS
IDANT NE EITU PAS
KITAS.
Beilinas. — Jauna ir patogi
motere vardu Reniui, 28 metu,
kuri nužudė du savo vyrus, de
szimts metu sūneli ir 30 mei
lužiu, apreiszko del palicijos,
buk tai padare isz didelio nžvydejimo sakydarna:
Esmių tvirta, jog tiejei įna
no mei 1 ližei, jeigu butu gyvi,
po pasilinksminimui NU
su ma
nim, lakstytu paskui kitas mo
terėles ir panaszei darytu su
joms kaip dare su manim. No
rėdama tam užbėgti, siuntine
jau juos ant kito svieto.”
Gyvastis jaunikiams ateininėjo Renįciene su pagialba ar
szeniko. Savo sūneli nužudė už
lai, idant josios neiszduotu,
nes savo mylemuju kimus raugydavo in etatines skiepe, o
vaikas apie tai žinojo ir mate
kaip motina j uju kimus su
pjaustydavo.
Taja szeton-bobia apsudino
ant nukirtimo ir virokas bus
iszpildytas ateinanezia sanvairia.
i t

SENIAUSES ŽMOGUS ANT
SVIETO.
Warszawa. — Ana diena
atėjo iu vielini suda žmogus,
7Teofilius
’
Piikalski isz Biolsko,
sakydamas buk jisai turi 134
met un, rei ka 1a ūda mas ne k u r i u
rasztu kuriuos paliko sudo
114 motu adgal. Nusistebėjo
rasztininkai iszgirdia tokio pa
reikalavimo ir mane kad senu
kais yra nepilno proto, bet ka
da pradėjo vartyt po senas ir
apdulkėtas knygas, rado ta, ko
senukas pareikalavo ir užtvir
tino kitais dokumentais, ko
kius su savim atsinesze.
Manoma buk tasai žmogus
yra seniausias žmogus ant
svieto.
*
MOTINA NUŽUDĖ SUNU
ATVAŽIAVUSI ISZ
AMERIKO.
Kuinunije. — Isz Czernovicu
danesza, buk in gmina Slava
Rusa atvažiavo isz Ameriko
jaunas Jurgis Akimov, atsivež
damas su savim penkiolika
tiiikstancziu amerikoniszku do
leriu.
Geisdamas
padaryti
džiaugsmu tėvams, kurie gyve
no varge, nudavė kad yra ne
pažystamu, nes tėvai jojo ne
inate per penkiolika metu, paprasze tėvu idant priimtu ji
ant nakvynes.
O kad tėvai neturėjo nei ska
tiko namie idant pirkti maisto,
Jurgis isztrauke szimta leju
ant pirkimo maisto, tėvai teip
gi užtėmiui) gerai iszkimszta
maszna bumaszkoms.
Po vakarieniai Jurgis atsigule. Motina nutarė keleivi nu
žudyti ir pasiimti pinigus. Už
davė mieganeziam sunui kelio
lika ypu su geležiu, nuo ko tuo
jaus mirė.
Tėvas dažinojo karezemoje,
buj< jojo sūnelis sugryžo pas
juos ir dabar randasi po teviszkia pastogių. Su džinugsmu nu
bėgo nunio idant pasisveikyt
su sumini ir paimti ji in glebi,
bet sutiko paežiu ant slenksczio, kuri apsako jam ka pada
re. Nelaimingas ievas ant vie
tos neteko proto, o motina dažinojus ka padare nubėgo ant
pastoges ir pasikre isz gailesczio. Kaimynai ateja pasisvei
kint su svecziu isz ^Ameriko,
rado stuboje tris lavonus.
Dano* panaszu atsitikimu at
sitinka o tai vis isz tos paezios
priežasties. Geriausia nesislėp
ti'kuom esi. . .............

KUNIGAS RADO DIDELI
SKARBA URVOJE.
Meksikas, Mex. — Žmonis
su kruto aplink įlieja (hizoba
valstijų Vera Cruz, kada daži
nojo apie nepaprasta atradimu.
Katalikisz-kas kunigas ir joji
seserinius, vaikszczioihimi pc
didelius kaimus, slaigai užeji
ant dideles urvus in kuria inejo
idant pažiūrėti kas joje randa
si. Ineja in giluma užtiko senoviszkas apkaustytas skrines.
Alpleszia juju spinas, kuriojjau buvo gerai surūdija, nusis
tebėjo nemažai radę josią daug
aukso, sidalfi’O ir visokiu bran
genybių paejnancziu da priesz
iszpaniszkus laikus kada tai
Iszpanai buvo ateja in Meksi
ka. Verte surasto skarbo daejna ant milijonu doleriu.
A’ieta suradimo skarbo neiždave, nes valdže prižadėjo ku
nigui duoti tiktai deszimta da
li jojo verties už suradimą ant
ko kunigas ir seserunas nesuti
ko.
DU LENKISZKI SZNIPAI
NUSPRENSTI ANT SMERT.
Kijevas, Rosije. — Genero
las Belavin, kuris tarnavo lai
ke šviet i nes kares su Rusiszka
arm i jo ir Nina Krzeczkovska
patogi 21 metu mergaite, likos
apsodinti ant smeiį per kariszka soviatini suda už szni
pinejima Rosijoi ant naudos
Lenkijos.
Keturiolika juju
draugu
teipgi likos apsodinti in kalė
jimą, terp kuriu randasi mer
ginos motina ir dvi seseris. Ba_dai merginos mirties banstnia
perinainis ant viso gyvasezio
in kalėjimą.
SOFIJOS PALICIJE ARESZTAVOJO 450 NUŽIŪRĖTU.
London. — Puspenkto szimto nužiūrėtu komunistu likos
aresztavota per Sofijos palicije Nedėlioję. Taja diena palicije apsiaubė visa miestą, sulaikinejo karukus, vežimus, au
tomobilius ir geležinkelius
jeszkodami nužiūrėtu komunistu.
Badai Bulgariszkas karalius
Borisas permaine mirties baus
me del patogios Nikolovos, ku
ri teipgi turėjo dalybas sukylime, ant viso gyvasezio in ka
lėjimu.
150 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
TVANUOSIA.
Meksikos Miestas, 8. — Tele
gramos isz Vera Ci nzo pranesza, kad del upiu iszsiliejimo
ir tvano tarpjurio srity dau
giau kaip szimtas žmonių pri
gėrė ir keletas kaimeliu likos
visai sunaikinta.
Daug bledes tvanai padare
ypacz Oaxakos ir Vera (Jruzo
valstijų dalyse. Vanduo nunesze kai kur visas szeimynas, ju
triobas ir gyvulius. Dideli me
džiai buvo iszrauti ir javai lauknose visai sunaikinti. Tehuantepeko miesto priemiestis
San Bias esąs beveik visai nuszl uotas.

Isz Lietuvos.
KRUVINI ATLAIDAI;
KELI SUŽEISTI
Vvžonos.
— Balandžiu 26 d
«
czionai buvo szv. Jurgio atlai
dai. Esant gražiam pavasarii
orui gana skaitlingai žmonių
atsilanko. Po pamaldų, žmonef
daugelis jau buvo gerokai insi
gere nors smukles ne vienojnėra. Labiausia praliejo Vyžoniszkinu jaunimas, iu kauszes,
visus praeivius užkabinėti.
Žmones nuskriausti tylėjo , nefc
Vyžoniszkiu buvo apie 3 0 žinoniu. Pagaliau Vyžoniszkiai už
lieto Užpalių I‘<4
miesexionis, ”
kuriu buvo taippat nemažai.
Tuojaus vieni kitiems kibo in
apykakles ir prasidėjo tikras
mnszis. Tuojau tvorų kuolai lū
žo gaivu kietumo, Pacziame
smarkume pradėjo abi puses
vartoti ir revolverius. Tuojaus
keletas jaunuoliu krito nuc
kulku. Daugeli sunkiai sužeidė
netik isz “kariaujaneziu*
kariaujaneziuf” bet
ir nekaltu. Szuviu buvo iszleista virsz szimlo. Du vvžoniszkiai labai pavojingai suszaudyti ir nugabenti ligoninėn, Pagalinu policija insimaiszius nu
ramino abi pusi ir sugaudžius
užpalieczius sugrudo in kalėji
mą. Bet tie ir neilgai buvo; iszlauže duris pabėgo namo. Už
paliuose juos vėl policija suga
vo ir vėl kalėjimai! susodino.
Po dienos laiko liko paliuosuoti ir visi sumokėjo po 26 1. Da
barties liko užvesta byla
BANDITU KUOPA. — NE
GERAI DARO.
Seredžius. — Nesenai Šėrė
džiaus miesto ir jo apylinkes
keli jauni vyrukai sudaro, taip
vadinama “banditu
banylitu kuopa.
kuopa.”
Jiems nuvykus pirma karta
pas tūla žmona ir padarius
triukszina, tapo suimti. Jie tik
pelne 40 litu. Dabar sėdi kalė
jimo. Nežinia, kaip su jais bus.
Žmones kalba, kad taps su
szaudyti.
— Kam gal teko matyti
ant augszto kalno Seredžiaus
puikia bažnyczia ir jos tanius.
Czia visi tarnai iszsilavine ge
rokai, o labiausiai parapijos
klebonas. Per pamokslus, kad
žmones nebėgtu laukan, užra
kina bažnyczios duris, o paskui
pradeda grasyti visokiais pra
keikimais už j u genis darbus.
Tokiu savo pasielgimu inpyki
mi žmones ir bažnyczioj prasi
deda triukszmas. Aiszkus daly
kas, kad žmones nebėgtu lau
kan ir pro atidarytas duris, jei
gu klebonas skelbtu tik Dievo
žodi, o ne politika. Labiausiai
jis nepatenkintas, kad žmones
nepalaiko jo puse, o eina savais
keliais. Tik keletą .davatkų tu
ri savo užtarėjais.

GERIAU GERT NE KAIP
VALGYT.

Getaucziai, Kretingos aps.,
Plateliu vai. Szitas kaimas yra
garsus tuo, kad czia iszgeriama daug degtines, Kai kurie
Paskutines Žinutes. ūkininkai, taip nusimagarycziave kad jau nebeturi ir duo
nos. Czia yra keletą tokiu vy
#
Clinton, Mass. — Laike ruku, kurie užsiima vien tik
sumiszimo „„v,
ant
susirinkimo neszimu isz pajūrio spirito,
Kukluksu likos sužeista 28 nes esama gero uždarbio.
žmonis, o 36 aresztavoti.

DARBUOJESI GERAI.
Griszkabudis,— Musu apy
linkėj smarkiai taisoma keliai,
sodinama pakeliais medžiai,
kad net gražu žiūrėti ir malonu
važiuoti. Javai szimet atrodo
pas mus labai gerai. Žmones
skubėdami perkasi traszu, ap
sieidami be žydu tarpininkavi
mo. Malonu, kad pagaliau susi

* Sturgis, Ky. — 13 lavonu
isz 17 likos iszimti isz kasyklų
No. 9, kurioje žuvo 17 per eksplozi je gazo.
* Scranton,
Pa.Pa.
——
Glęn
AlAl
Scranton,
Glen
den, Delaware Lackayvanna ir
Western angliukasyklos susi
vienijo in viena kompanije.
Kasyklos vertos apie $100,000,000.
pranta.

ISZEJO JESZKOTI PA80G0
IR NESUGRYŽO.
Padubysys, Seredžiaus v. —•
Nesenai Padubysio sodžiaus
vienas ūkininkas padare toki
itsitikima. Jis savo žmona iszvare jeszkoti antros pasogos.
Žmona iszejo, bijodama mušti
nio, pas tėvus ir negryžo.
LAUKINIS PASIELGIMAS.
Beliunai, Kanevos v., Lydos
apskr. Sziu metu 2 d. Balan
džio keturi policininkai nakczia pas Adoma Butrima visas
peles iszvaike. Bade pastoges,
vartė samanas. Mat, priesz už
gavėnes dar buvo czia viestuves. Insiliuksmines jaunimas
eme szposus krėsti. Vienas pa
sirengė lietuviu, kitas lenku,
o trecziais botazeviku. Bolszevikas vietoj kardo turėjo pa
juostoje koki blekagali, kiti
vietoj szjiutuvu lazdas. Iszgcrusiems svecziams galėjo isjztikrųjų pasirodyti, kad czia
kas baisaus darėsi. Praneszta
kur nereikia, kad »«z Vilniaus
mokiniai gabena czia ginklu ir
laikraszcziu. Jau mieganeziai
szeimynai teko būti įgąsdin
tai. Krėsta visa iki briezgnilelio. Radę užraszytus sąsiuvi
nius ilgai vartė askui piktai
sviede.
Pavasaris ūkininkams sun
kokas. Kai kam neužtenka sek
lu, o czia mokeseziai spaudžia.
Tikrai dažnai czia ‘klynas kly
ną varo.’
PLESZIKAI.
Kėdainių aps. Krakių vai. —
Plaukiu k. mažažemi Ūkininku
Petrą Vaicziurgi Balandžio isz
20 in 21-d. aplanke plesžikah
iszmusze langus, iszverte duris.
Besiveržiant piktadariams in
vidų, kaimyno bute kuriame
buvo ligonis pasirodė szviesa.
Pleszikai pabėgo.
Ryto meta paaiszkejo, kad
plesziku butą keturiu ir durys
suskaldytos su kirviu. Spėja
ma, kad plesziku buvo kėsin
tųsi atimti dolerius, kuriuos
Vaicziurgis, susiraszinedamas
su giminėmis Amerikoje, sako,
kai kada laiszke rasdavos.
ATĖMĖ PINIGUS.
Kamajai, Rokiszkio aps. —
ii lwa3,žhagwnoNNtbg2kRL I
Gegužes 13 d. J. Rageliui va
žiuojant isz Kamajų kennosziaus, ant vieszkelio pastojo
piktadariai ir atėmė pinigu?,
Piktadaryscziu visur yru gir
džiama.
pavasaris.
— Ankstyvas
Szimet Lietuvoje ankstyvas
pavasaris. Gegužes 15 d. visi
medžiai su lapais, vaisiniai me
džiai baigia žydėti. Rugiai su
varpomis ir visur matyti geri.
Duona ant puse§ kainos atpigo.
Laukiama geru metu.
PERSEKIOJE BE REIKALO.
Puczkonie, Valkininku v.,
Vilniaus apsk. Puczkomes gy
ventojai inteike lenku valdžios
delegatui praszyma, kuriuomi
skundžiasi del Valkininku po
licijos persekiojimu, labiausia
del dedamu invairiu prievartos
darbu ir revizijų, Arklius ir
žmones valdininkai varinėja
juos vežiot i.
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Frackville, Pa. — Subatoje
mokes kasyklos Lawrence, o*
Marie ir Kelley Run Panedelije-

— Jonas Medelis apskundė
Juozą Dyczi už kerszinima ir
sumuszima. Kaltininkas turė
jo-pasirupyt $300 kaucijos lyg
teismui.
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rie vieszpataUM dar savaite, ar
ir kita. Sako:
Neporsivalgyk ir nepersigerk.
* •
Iszgork apie szeszis st iklus
szalto vandens, bet be ledu.
(
Nepersidirbk.
i
Ncnesziok sunkiu drapanų.
< 4
Miegok prie atviro lango.
« 9
Kasdien maudykis ar nusi
brauk v k szlapiu rankszhiosežiu.
i
Nevalgyk daug mėsos.
Bandykite miegoti bent 8
valandas.”
Motinoms gi patariama duo
ti vaikams vandens gerti, nero
dyti kad jie prakaituotu, ir vi
sus vaiko indus labai szvarini
ūžia i k v t i ir prižiūrėti pienu
szviežuma ir tinkamumu. Esą
geriausia leisti vaikams vie
niems miegoti kambarv kui'
nėra dideliu.
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Germantown ’e, Penus vi vanijoj, 1739 m. 1762 metais buvo
penki Vokiecziu laikraszeziai
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
Pennsylvanijoj. Vienas isz se
niausiu laikrnszcziu szioje sza- SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
Su 283 Naujais Paveikslais.
'l'arpe
17to
szimtmeczio
gy
Kinuosia badai jau preside4
lyje yra Vokiecziu kalboje
$
M
160 Puslapiu.
ventoju
Amerikoje
buvo
dau

laik rasztis, kuris leidžiamas
jo kruvinas sz.okis. Ameriko
gelis \Tokiėcziu. Bet pirma sis- per 112 metu, Vokiecziu bule
8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
nai ir kiti svetimszalei apleiAPIE
RAGANAS
IR
tematiszka \’oki(»cziu imigra raszeziams geriausias laikas
NAUJAS DIDELIS
dineja Kantonu ir aplinkiniu.
RAGANIUS.
r
cija prasidėjo 1683 m. 'Tu me bu\-o pabaigoje 19 szimtmeczio
Pagerintas ir padaugintas
Kantono kariumeno szelpiama
SAPNORIUS
tu
Spalio
26
d.
Mennonit
’
ai
isz
kuomet ture jo 800 laikrnszper bolsziwikus kaip rodos su
iszleidimas. Sudėtas per se
32.
N % k nu. s B A;y ,s | >d z,-, EJb 1 m, j „ b ežiu. Dabartiniu laiku laikplieks Yunnaneso armijų kuri
novės ir szos gadynas astro
Kada buvo trvs brolei, du
Crefeld (Vokietijoje), po v ii- raszcziu yra 219, isz kuriu 22
logus ir isztraūktas isz viso
yra szelpiama per Japonus ku
protingi,
vienas'kvailus.
Viena
do v v st e Pastoriaus, William
kiu senraszcziu. Iszguldanti
yra dienra.szcziai ir 143 savai-1karta levas siunezia viena isz
rie valdo Kantono miestu. Ja
Penu ’o pakviesti, atkeliavo linini.
kiekviena sapna ir kas atei
protingųjų šunų szieno ganyti,
ponai matydami, jog neturi
Amerikon ir apsistojo netoli
toje stosis. Su priedu planeVokieczin organizacijos Su■' ■ 4'"
pasisekimo, trauke daugiau
Philadelphijos. Buvo German vienvtose Valstvbesc nesiinai- nes, mat, naktimis vis pievose
>
•• •• •• ••
tu ir visokiu burtu.
41
kareiviu in Shanghaju kur Ii
szieno
suešdavo.
Vvresnvsis
'„J 'i
town’o pirmieji gyventojai. no nuo kitu imigrantu organi
£
kosi smerkei supliekti.
'
Knyga puikiai drucziai
V
Kiti juos seko, ir Revoliucijos zacijų; jos yra paszelpines ir brolis, nuėjus szieno ganyti,
Kantono ir Szanghai ergelei
apdaryta kietais audeklineis
•>
laiku, beveik treczia dalis sociales organizacijos. Yra la užmigo; žirgas atlėkė ir stiede
gali milžiniszkai prasiplatyt
PREKE $1.50
apdarais.
.w
i
Pennsylvanijos gyventoju bu bai daug vokiszkn dainavimo szieno. Antra nakti iszsiunie
"b f
po visus Kinus in kuri inkiszo
W. D. Boczkauskas - Co.,
vo Vokiecziai ll rba Vokiszkos (Iraiigyseziu Amerikoje. Pavyz antra sunu to szieno ganyti; ir
nematė, kaip
uosi Moskva.
J
Mahanoy City, Pa.
kilmes Sziuos Pennsylvanijos d i n ga o r ga n i zac i j a S u v i e n y t osc tas užmigo ir nemato,
Vokieczius vadino ‘ ‘ Pennsvl- Va I st v bose vra “ rprurnvereiii. 11 žirgas szienn suede. Ant t re
<*zios nakties tėvas siunezia ta
Komunistu partije Amerike
•
•
Vilnijos deieziai” - - kuris var Vokiecziu
losze kvaili szieno ganyti. Tas, n li
gimnastai
kontroliuojama per Rusiszkus
dus
paeina
nuo
‘
Deutsch
’
,
Vokiu szipuloliu, kuriu abudu ga
P o apgarsinimui retifikacisvarbia role Suvienytu Valsty Ojos, pei- visa nnlkti nemiegojo, reteži*).
Šovinius kurini prigialbsti ne*?•>
kiszkas žodis ddl Vokieezio.
lai nudegė. T’uojaus visi velnei
t )• >.
jos
konkordato
terp
Lenkijos
bių
istorijoj.
Po
Namine
Kare,
bot
ant
nugaros
atsigulęs
kurie ženklyvi Amerikonai,
Apie 20 arba 30 metu vė
Kada viename sodžiuje buvo iszleke ir akies mirksnije ’pri
smarkei darbuojesi ant sugrio ir Vatikano iszejo in virszu liaus, kita didele imigracija kurioje jie tarnavo, jie akty žvaigždes skaitė. Priesz auszra
rinko tokiu szi|)iileliu, aukure
vimo Suvienytu Valstijų ir už buk Vatikanas ne tik ka ne- prasidėjo isz Vokietijos, kuo viai stūmė gimnntiszku mokslą atlėkė žirgas szieno esti; kvai dvi raganos, viena karta kažin
saves Įugni po rieklei, kad ta'nudegvelti czionais tokia valdžia, pripažino Lietuvos protesto met Palatinate buvo karu isz- Suvienvtn Va 1st viii u mok v k lo lys capt jam už karezio ir lie ko jodvi susipyko terp
. .
v Jį
se. “Turners” vis laiko lavini paleidžia. Virgas sako: ‘ pa jaunesneji ragana papirko vie tu ir muszejas nukristu. Karkuri butu visiszka autokracije prieszais tajn sutarti, beti pra- naikinta ir
jos žmones atvyko
raja pri- vulis vienas paliko prie vaikena vaikesa, ką* I ant
<
siuntini
I
Rzalino
I
actuviszka
mo
mokykla
gimnastikos
mo

asz
tau
geradariu
lei.sk
mane
ir bjauresne ne kaip kokis
Su vien v tose kytojams Indianapolis, Ind.
musztu. Vaikesas, pasiijore jes so, o antras inulėkė praszyti
(charge d’affaires), aiszkinda- ir apsigyveno
pabusiu.
”
Kvailys
sako:
‘
‘
k
u
r
sklypas ant svieto.
Va 1st v bose. Szie keleiviai apVokiecziai pradėjo pirma Jė asz tave rasiu?” Žirgas sako: ingvti m\lesta nuo jaunėsiu .s (gaidžiu kad giedotu.4 4 Nulekes
Isz Mos k vos ant tojo tikslo mas buk Lietuviszkas siunti
New York’o valstija, ga Iiszkos pagelbos
nis
v
ra
“
negeidžiama
ypata
draugyste “ateik pas ta akmeni, kur szia raganos—mat ji prižadej t) jam P«s gaidžius sake: gaidelei!
t
e
prisiunsta szimta milijonu do
l’arpe kitu gražiu vietų jie at- New York’e kuri buvo pir
gražia pana iszpirszti.-gerai giedokit, nekalta duszia žus
nakti
gulėjai,
paszvilpk
—
asz
leriu arba po 25,(XX) ant mene Vat ikane.
rado Newburg, labai gražu miausia legaliszkos pagelbos
ta. Laidžci atsake: “kad da
apskambin*>
ragana,
senąją
ir atlėksiu.” Kvailys i.szpesz.es
sio, idant pakur.dinot žmonis
Kokis tai butu džiaugsmas, miesteli ant Hudson upes.
trip kad ta apsirgo ir numirė. musu tėvai negieda, ” “Kur judraugyste szioje szalyje.
viena
[liauka
isz
žirgo
karezio,
prieszais valdžia. Bet Dėde Saj jeigu žmogus tuosia didžiuosia
1 f
Vokiecziai losze svarbia role
Miestuoso.
su
tėvai?
”
“
Miestuose.
” NuVaikinas
pabijojt
‘
S,
kad
jo
mi

Vokiecziai užima svarbia ro parojo namo ir pasakė, kad žir
mas nesnaudžia ir neužilgio su karszcziuosiu atsisėstu pavesi- Revoliucijos' Karėj, pristaty
rnsioji ragana na k t ije lie- lekv in m i Cst u s sza u k d a m a s:
komunistais pradės elgti? k*KI-1 je ir galėtu pasidrutyt ketvirto dami daugeli pulku kariauti už le Amerikos politikoje. Jacob gas isztruko, tik vienas plan
smaugtu, nuėjės pa' jaiiicsm* “gaidelei, giedokit, nekalta
Leisler
New
York
’
o
gubernato

kas
bepaliko
jo
rankose.
Tetaip.
ė1
<4
procento alum ?
Daugumas
nepriklausomybe.
Kad da musu
į
duszia
žūstu,
klausti,
ka
lureragana
ji
>n
i
rius
1691
metais
gimė
Vokieti

bare
ji
už
nesiivas
ir
brolei
Bet sziadirn Amerike žmo Wash i ngtom I sargu susidėjo
negieda. i y “Kur jusu
(
kad
dabar
;
"onelei
la
ryt
i.
Szi
pasuke,
Kas toki*- pagiado Katali- gau gali ir mirti, o veidmainei isz Vokiecziu. Generolas Ni joj. Francis Lieber garsus tarp laikyma žirgo. Viena karta tė
i ' ’
senelei
.
’
A kru t uoso važiuot )S
r<
>dos
jau
blogai,
kit
nėra.|
<
k i s z k oje ha ž n y ežioje I s z pa n i» prohibicijos apie tavo sveikata eholas Herkimer, ku ris žuvo tautiszkas advokatas Suvieny vas liepe kvailiui eit už juriu
tiktai tokia: “paimk, <ak<», < lujja.“ Nulėkė ir akrutus szaukvokietes,
tose
Valstybėse,
irgi
daktaras
teologijos
jo i, jeigu
“don ’t give a damn.
Oriskany, ir kuris, sulyg Vienas isz garsiausiu vokie- parueszt auksini reteži, priža karveliu, nueik pas ta numirė- damas: gaidelci, giedokit, ne
dėdamas už parneszima pa\ es4 4 permaino
kunigas darine Tnrubiaiio Ro
žūsta. “ Tie gaiWashingtono,
le, atsisėsk ant riekles, pali kalia duszia žūsta.
imigrantu
buvo
Karl
ežiu
ti
tėvynės
dvaru,
o
jei
ne
parpoji, apskelbė tūlam laikrasztiIszmintingas ir
no sziaurines kovos tamsuma
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istorijoje yra Frederick Au rie buvo vdkiszki, Vr:t Wanalentos; ii zko visur, bei neina
szem
apie
pasibaigimą.laiko,
jr
prie juros, mostelėjo su nosine,'
Sztai naujausi dcszimts pri
< Gyrcntaa 8®v. Marijoa Pbdm«
gust
Miuehlenberg,
pirmus
kal

to
uzmusz.ejo.
Po
valandos
pa
tikimės,
jog
nevMkins
ir
isz
maker, Schwab. Krick, Roeb- vanduo persi skyrė, ir kvailys
95 puslapiai.
Paiki knyrato.
sakymai del kožno ateivio, ku
bėtojas
Atstovu
Buto.
Rokuomate
aut
riekles
besėdint
i
;
t
no
Preke su prisiuntimu tiktai 25a.
rie turėtu su jeis gerai susipa naujo padarys dideli džiaugs jama, kad pradžioje nepriklau ling, Studeba ker; (lelrichs, nujojo in raganos buteli; ii> jaus visi puolė ant jo, bet per
imi saviszkiems Lietuvoje ku.
Shreck les- if Stein wav.
ėjos in vidų padėjo nosine prie tuos karvelius negalėjo prieiti.
žinti :
somybes
kares
Amerikoje
buW. D. BOCZKAU3KA3-CO.
-F.L.T.S. durti ant lango. Ragana vnka’
•
Asz esmių Lietuva, tėvynė rie m •vii skaitvt.
MAHANOY CITY, PA.
Sutarė kad reikia pririnkti toTeipgi ir tiems praneszam. vo 2."50,000 Vokiecziu arba Vomi
atėjus
paguldo
sveti
pagal
tavo, kuri iszpiesze tavo isz le
11
' te H . ......... " - j
I
i
kiszkos kilmes.
, ,r, i’-.
—.........
. „
kurie
gyvenu
czion
A
me
rike.
siena, viena dukterį vidurije,
tonu nevidono tavo ir jungo
idant prisiunstu prenumerata.
19(amu szimtmety, it
ir vė
T1KRIAUSES KABALAS antra ant kraszto vienoje lovo
nelaisvos.
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tus. ir pinigas yra reikalingas. szalv. Sul.yg Suvienytu imi ArabUzku Ir Clgonfszku burtiniku atėjo ant kraszto, o ragu na i tęs
timu globėju prieszais mane.
gracijos Biuro sknitlyniu, tar tszguldinejlmas to kabalo yra labai nustūmė in pasieni. Ragana,
2. Nenaudosi vardo mano
ARABISZKOS ISTORIJOS
T
I’“ikra 100-procentine kvai- pe 1820 ir 1919 m. nemažinus lengvas ir kiekvienam gali būti su atėjus užsmaugė pasienije gu
ant iszjuokimo ir paniekinimo
prastinu.
Iv
be
’
kaip
5,494,539
imigrantai
at

įlinezia (lukteri mislydarna kad
l>er nevidonus tavo.
ISTORIJOS.
• > Atsimyk szvensti dienas
mieste
Virginijoj,
Rich vvko czion. Tas
4'as neinimu Vo
MORALISZKA KABALA tai sveti. Kvailys atsikėlęs pa PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS
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gu tavo, ne žodžiu, ne panieki
Prfslueklto mumis 25c. Gausits
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visi džiaugiasi ir dekavoja Die no Leitandas, merginos levas
vui nž. pabiiminima. Bet jau prie pakeleives, o potam ir jo
ų,
volui Eisime pas mano tėvus, pati Gertrūda,
.. Aeziu tau poni už tfeip
netoli nuo ežia,.tuojaus pakai
nbjep ir pas mus pergulėsite. puikia giežiu! —- tarė LeitahJums giedant
Galenite pas mus būti, kaip ti- das Teodorai.
a
emu danguje.
gai norėsite. Rytoj mums pbnia asz mislijlub
Nuo seniai mane Dievas at ežia, terp žmonių, kurie mane
pagiedosi kelias gražius gies Teip lyginai,. kaip niusu pustelninkas Leatusas, kad kada
lanko savo kryželiais. Pirmiau priėmė. Sziczion iszsikasian tames;
siai nustojau savo paezios. nu* krante sau šlubele, Turiu
dVodorai rodėsi> kgd tai a* pasakoja apie Dieva. Užtai taTuojaus po keliu metu gyveni tau pripažint, jog niekur ne
niuęlas liko atsiustas. Teip tie Ves poniuiiielėiriu nuo savos.
mo, smertis ja isztrauke. O kad buvo man teip ramu, kaip ežiu,
žodžiai ja i patiko. Todėl tarė Mano namelyj tiek vietos atsiman labai nipejo užauginimas toj vietoj. Tas tiktai mmie var
ras, kad galėsite pernakvoti.
merginai}
stiliaus, atidaviau ji pas savo gina, jog nežinau, ar mano suSu didele ukvala ant tavo Teip, teip! jau naktis. Eiki pogeriausi prieteli, kuris vadino nūs gyvas, ar ne. Kiek jau asz
noro tinku. Dabar nesirupysiu ni in vidų po keliupoi pasilsėti,
klausinėjau ir
si kareivis Merenfelz. Mano su pakeleviugu
apie nakvyne. Aeziu tau už to* Vž th jus -puikini giesme neganns neturėjo devynių metu, ka klausinei nepaliauju, ar negir
vogera szirdi, o Dievas visame liu ka daugiau duoti< Ta pati
’Oda ji isz namu iszleidati. Džiau dėjo apie mano Henrika, Bet
tave laimins. Bet ar tavo tėvai paantrino ir Gertruda. O paregiausi, kada gaudavau žinia, ka! niekas apie ji negirdejo.
nepy ks ant tavęs, kada parsi- gojuti vaikuti prie* Teodoros,
suSzuko i hz džiaugsmo: --Die
Tu rėšiu linksmybe neiszpajogmano šuneliui gerai pasive
vesi su savim pakele vi ngils
da, ir kad jis galingiausias sakyta, kada prisiartys valan
— Nesirūpink ponia apie tat yulelinu! kaip gražus kūdikis!
tarp visu savo draugu. Vienok da, kurioje mane Dievas pa— atsake mergina. — Mam> Žiurčkitb tiktai ant jo plan*
teip Dievas surėdė, jog mano szauks pas save. Tenai pasitėvai labai geri ir mielaszirdin- kuėziu ir molynu akeliu, suvir,
Henriko, vienatinio sūnaus ir matysiu su mylimomis savo
gi žmones. Kad asz parėjus vie- kaip- imiiiolelis* o baltas kaip
paramos senatvėje, negalėjau ypatomis. Tada nei tu, Klausai
jus papasako- sniegas! Kad nebūtu sūnumi
na namon apie
;
to va rpelio balso
niekad pamatyt ir prie szir- negirdėsi
cziau, tada man nedovanotul<> ■ tos žmonos, tai šakycziau, kad
dies prispaust. Ak, sunkus tai skambanczic> ant A niobis DieTeodora nieko negalėjo atsa tai kūdikis kokio pono karei
po teisybei kryželis, vienok vo, nes jau asz džiangsiuosi
■ n . /■ . ■
kyti. Pakele akis in dangų ii vio,’ ,a.. t
w
asz nuo Dievo neat si tolinsiu ir terp savųjų. Ir praszau tavęs,
Tai pasakius, griebė vaikuti
atsiduso Dievop. Potam enms
melstis nepaliausiu. Tankiai geras Klause, idant mano kurni
ant ranku ir kelis kartus pabnnž rankos Otoną tarė:
pasirodo rustu Tėvu, bet savo kada numirsiu, palaidotum
— Eikime mano sūneli, jau cziavo.
..
surėdymo visada nepaimtu. szalia koplvezeles.
ežia ne nakvosime po grynu
Szirdingas tas užpraszymafi
Czia nutilo senelis, Prie tu
dangum. Matai, kaip greitai b’ugnludino Teodora, jog toji
Ant eieeoriaus dvaro apturėjo
mano sūnūs pirmutini at lygi- paskutiniu žodžiu aszaromis
Dievas mušti meldimo iszklAu- pradėjo verkti ir tarė:
nima, potam norėjo pas mane apsiliejo. Klausas griebe už
se. Delto-gi mano vaikeli nie— Priimkie mano padekavotrtigryžti. Bet Dievas man nc- rankos ir ta pabueziavo, o pokudos Dievo neužmirszkio ir nes o Dieve! jog mane po tiek
pavelyjo tuomi džiaugtis. In- tam tarė:
visada turėki Jame vilti.
kentėjimu teikeisi atvest in ta
— Tas dangiszkas Tėvas ne
galėjo viena isz kareiviu, ir tas
Ėjo su mergina
mergina, kuri labai pakalne ir rasti puikus ir die
likos nuo to laiko baisiausiu apleidžia savo vaikus ant amdžiaugėsi isz to nuopelno, pa vobaimingus žmones, kurie
neprieteliu. Po neilgam laikui Z HI. Da gal dasilauksite didedaryto pavargėliams. Nuo kal mane ir mano* kūdiki priėmė
užplaukė neprietelis su karei- les linksmybes.
no buvo ne suirki kelione ir su atvertomis szirdimis.
Ant to atsake Beatusas:
vija ant mano drutvietes. Norė
musu pakelevingi po valgiui
Potam atsrgryžusi *in gaspair
— Duotu tai Dievas!
jau jiems atsispirt, bet negalė
buvo stipresni.
dorių to namelio ir paezios gasjau ir tame reikale nusiuneziau nusiszluoste aszaras. ... Duotu
Trinnpame laike paėjo gana padines tarė:
- paantrino. —
siuntini pas Morenfelza. idant tai Dievas!
diktoka galu.
Brangus žmoneles, kad im
tas pribūtu in pagalba. Tas Viską, ka Dievas ant mam's
Tame mažas Otonas vėl nu jusu mielaszirdinga, dilk rele,
puikus kareivis nevilkino, pri- daleidžia. su u'kvata priimsiu.
ilso, tada motina paęme ji už niekados nebucziati pas jumis
Laike ju kalbos, saule pradė
buvo su mano sūnum ir dauge
vienos, o mergina už kitos ran atėjus. Be jos pagelbos asz su
liu vyru. Tada prasidėjo kova jo leistis. Padekavojes Klausas
kos ir teip v ode. Ant galo stojo savo kūdikiu bueziau ant to
su neprieteliu. Mes pamate dievobaimingam senukui už jo
pakalnėje. Piemens gine kai kalno numirus. Gera mergaite!
drutvietvje, kad apturėjom pa- apsakymu, atsisveikinęs iszejo.
mene namon ir ant visokiu Tegul jai Dievas duoda savo
Da
gelba, užpuoleine ant nepriete Beat ūsas galeli palydėjo.
szvilpinaicziu ir ant birbynių palaiminimu.
lio. Kad Imtumei mates, bran karta atsisveikino ir leidosi
žaidė. Teodoros szirdis prisi
Dirsteleje in save pats ir pa
gus Klausai! kas buvo per pio- nuo kalno namon o priėjės prie
pildo džiaugsmu. jai teip nu- ti su nuosteba, bet ir džiaugsvyne iki pusiaunaktei, tai ne ežero, plauke savo valtele, užsidavė, kad toje pakalnėje ilgai mu, paklausė:
galima užsakyti. Asz pats pa mislijes.
gyvens ir kad sugrysz jos seno— Kokia nliis duktė? Ar tai
Beatusas likos vienas, stovė
sitikau .su Ditricho tėvu. Ilgai
viszkos dienos.
Bet kur-gi ji
mus Rožuka ?
galejomes; ant galo ingalejau: jo ant vietos, žiūrėdamas ant
Basejojus da trumpoka gale- yra ?
beL-valandoje, kada jis nuo ar saules, ir ant galo pats in save
Ii, davėsi matyt puiki triobele.
Tame iszejo isz už krūmo,
klio nupuolė, likausi ir asz per tarė:
prie puikios landos, medžiais Senis pirmiausiai pamate pa- Dieve brangiausias! kasdurtu per žmones, t ei p jog nuo
apsodinta. Isz kamino ruko du szauke:
arklio nukritau.
žin arda asz kada sulauksiu
rnas, ant ko galima buvo su
— Žiūrėki tiktai, motin, žiū
— Apie pusiaunakti atsigai- valandėlė linksmybes. Ak tu
prast, jog apsukri gaspadine rėk! Szitai ir ji! Ar tai teisybe
veliavau, supratau kad nelabai vilti tu neviena užvadžioji, vie
triusesi apie vakariene.
Rožuka ? — prieg tam linksmai
resu sužeistu. Iszlindau isz po nok asz tavęs nepamesiu iki
tesu
— Žiūrėkite, tai įpusu name žiurėjo in savo (lukteri. Motikrūvos negyvėliu, inieko gvvo grabui. Visi mano apleido, bet.
lis: Turime skubintis, kad imu na-gi priszoko prie Rožukos,
Tvka
’
bugrabas, tas tai prietelis! tas
ant pleciaus nebuvo,
ant kelio nesutemtu.
pabueziavo ja ir tarė:
vo aplinkui. Netoli drutvii tes mane priglaus! Ta valanda, ka
Kada prisiartino prie name
— Ar tai tu del to pasislėpei y
gi rdeja u ska m bej ima ginklu, da mane Dievas pas save palio, aplinkui buvo visai tyku. idant girdėtum, kad tave gi«
supratau kad tai buvo neprie- szauks, bus man mieliausia.
Buvo tiktai girdėtis kaip lape ria f
Potiini tarė:
6
teliai. Norėjau eiti, idant atliai nuo medžiu krinta žemyn. \ —Rožuka! gerai padarei.
Tai pasakius, nuėjo pas vai Namelio durys ir langinyczios
Viena diena rudeni, kada
rast saviszkius, kad tame pare
Užtai esi savo tėvams linksmy
kinei!,
paenie
nuo
žemes
ir
at

gėjau liepsna įdnitvietes boksz- jau pradėjo szalti, Teodora su
huvo iiždarytos. Mergaite pa- be. Parodei žmonėms, kad esi
vedė
pas
motina.
Pamacziusi
te, nuo kurios visu
visa aplinkine sa\ o Otonu kabinosi ant kalno,
prasze Teodoros, idant ji už dievobaimingai užauginta. Ka
prašvito.
ir teip motina kaip ir sūnūs bu tai. Tootlora, apsiverke. Teip medžio pastislepus nžgrajytu da apie tai tėvui Beatusui pa
— Gali suprasti, geras mano vo labai nuvargę. Kada nebo labai susijudino mergaites ge- ant kanklių ir užgiedotu, ka sakysiu, tai žinai tikrai už ta
prieteliau, kaip baisiai mano tu re jo sylos tolinus eiti, sėdo i'A’be.
ant jos praszymo Teodora su nuopelną ta Ve pagirs. DžiauTa pastaeziusi gurbuti, ka tiko ir tuo jaus pradėjo:
szirdi suspaudė, kada žiurėjau ant akmenio ir dairosi in pui
giuosi labai isz to atsitikimo la
rankose
turėjo
ant
žemes,
iszin ta ugni. Ta nelaiminga nak kia aplinkine. Jau nabagėliai
binus nekaip danguje. Szia
Asz
apleista
nuo
visu,
vietos
emo
duonos
sykutes,
paskui
buvo
nemažai
svieto
apsukę.
tis ir sziandien yra mano atmi
nakti saldžiai miegosi, o saldus
neturiu,
sviesto
ir
medaus,
prasze
idant
nime. Kada tiktai pamisliju, Kaip kur atitiko žmones miclasapnai tavo duszole linksmins
Eiti in svietą tolinus ne
sudrebu. Kitaip negalėjau mis- szirdingus, tai gavo szmoteli valgytu; Žinomas daiktas, kad
Mano dukrele, Dievas tau visa
galiu;
ilgai
ne
reikėjo
raginti.
Turėjo
lyt, tiktai kad neprietelis inga- duonos ir nakvyne.
Bet terp
'Pa liūdna giesme del jos pa me laimins. Tiktais keliais
lojo. O norint likos gyvi, tai gal žmonių užtiko ir tokiu, kurie da mergaite ir uzbona su pie
vaikszcziok.
giedosiu,
nu
kuriuo
pagirdo
vargdienius.
suimti baigė gyvasti sklepuo-1 moterį iszjuoke, o teipogi ir jo.s
Dabar primine senis, kad lai
Už
ka
norint
naktį
pas
juos
—
Nesirūpink,
brangi
ponia,
kūdiki.
Teodorai
szirdi
sopėjo,
se! Man norint priszvieczia
kas eiti in grineze, daduodapernakvosiu.
niiszluostyki
aszaras
ir
valgyk.
Saulele, o naktį žvaigždes. Ga kada girdėjo neteisingus užmeRudens vakaro nesveiBrangiausi žmones susiiny- mas:
liu sau vaiksztinet kur noriu. tinejimus. Viską kantriai nu- Teipogi tu, vaikuti, neverki;
kas oras, galėtu tai poniai ir
*
lėkit!
dangiszkas Tėvas vela savo
Galiu garbint Dieva ir pildyt kente ir vilties nepametė.
jos kūdikiui vodyt.
Tos
biednos
žmonos
pasi

a
pieka
parode!
Sūnūs
mano
Sėdėjo
aut
kalno
rirszaus.
OJo szventa valia.
Žmones pradėjo skirstytis,
gailėkit;
Sodo potam mergina szalia ir
gal prirakintas ir nemato nei toims iszalkes ir isztroszkes
užduodami viehs kitam klausy
Neatsakykit
del
manes
nak

labai
džiaugėsi,
’
kaip
pakelepradėjo verkti. Teodora verke
saules, nei žvaigždžių.
mus, kas tai butu per viena ta
vynes,
— Tokios mis’lys vargino isz rupesties, nes nežinojo ka vingi gardžiai valgo ir kas
giesmininke su gražiu kūdikiu.
Už
ka
datirsit
linksmos
gaka
rtas
veidą
i?
pagiadyjosi.
mane, kada nuo musztynes vie pradėt. Neturėjo nei nakvynes,
Gertruda pacmu.s Teodora už
j dynes.
Teodora turėjo su savim ir
tos pakilau. Nes ar žinai, mano o jau sutemo. Žiūrėdama in sa
rankos, nusivedė in grineze.
Vos
keturias
eilutes
pergiekankles,
ka
paregėjus
mergina
vo
kūdiki,
negulėjo
isz
gailesgeras Klausai, kad Dievas ne
Rožuka ėjo paskui su Otonu.
dojo, o ežia isz namelio seny
paklausė, kas tai butu?
apleidžia ta, kuris Jam atsi i ies susilaikvti.
Ibiskucziausia ėjo Leitandas,
SU
puikiu
veidu.
Teodora-,
kada
pavalgė
ome
vas
žmogus
— Turiu nuo jo atsikreipti,
duoda. Tame laike, kada mano
namu gaspadorius, žiūrėdamas
drutviete in gružus pradej pa kari nematyt aszaru to nekalto kankles in raukas ir pagiedojo Klause jis giesmes. Galima'bu augsztyni, koia bus’ rytoj paga
virst, puoliau aut keliu ir pra kūdikio, nes kožna jo aszarele gražia vakarine giesme. Teip vo suprast ant jo veido džiaug ila; inejes in priemene uždaro
sčiau Dievo, idant mane pri- szirdi mano perveria. — Teip tai merginai patiko, kad vos smu isz tos giesmes. Netrukus {duris ir tarė: — Dieve saugok
k vapa atgavo. O kada pabaigė, iszbego ir gaspadine namo. Bu mano nameli nuo visokios ne
kvėptu is^minezia ir rodą ka pahlislijo Teodora.
tu ir ji greieziau iszbegus, bet
Jus-gi motinos tiktai galite tarė su džiaugsmu:
dan’t. Tame rodos man kas talaimes ’.
negalėjo
palikti
puodo
ant
ug

—
Asz,
mano
brangiausia
po

re r — Keik, biednas vargiiti! ta skaudėjimu suprasti! Ar-gi
,
Toliaus bu$. \
nies.
Buvo
tai
moteriszko
drū

nia,
niekados
teip
puikios
gios<
tavo
prietelis
tai
mažas
gailestis,
žiūrint
ant
Tavo sūnūs ir
PARMOSI TABMOBI
abudu Yandasi neprieteliu ran savo kudikio iszalkusio, su su mes negirdėjau! Pas mus pie ta ir skabri, ant veido buvo ga
N oVi nti rtpsigyvciit P ah V geru
kose. Neturi ka ežia veikt ir tinusiomis kojelėmis nuo teip menukai grajina tiktai, ant lima suprast, kad yra gera
dairytis. Nes prieteliai gali ta dideles keliones, ypaez del ne szvilpyniu arba ant ragncziu, Žmona. Ir jai patiko giesme, ŽVmiu Didžiojoj Lietuvi u Ūki
ninku Kolonijoj kur jau yra
bet tokio balso neiszduoda, teip kaip jos vyrui.
ve rast ir užmuszt, o potam su pratusią kudikio.
Asz jums; — Ak Dieve, kur musu Ro ^Vii’Šz 400 Lietuviu apsipir
■— Dieve brangiausias kuris kaip jusu kankles.
grobti tavo laukus... Jeszkokl
t oli apžiūri oro pauksztolius ir juos (hiooziau rodą, tik manos nore- žuka dingo ir ji butu girdėjus kusiu ukes, szioje apielinkeje.
prieglaudos tarp žmonių
:
A
--------------1 .
Asz
žiną u daug graži u tiki n
maitini, neužmirszki ir apie tume t paklausyti. Kytoj pas ta giesme.
moję szalyje.
paiyjavimp.
Norintieji
mit j
»,. pardavimo.
J Pasijudinau isz daigto ir nuvargintus Tavo kūdikius, mus apvaikszczios alpoiska zo- ; Pamažu pradėjo rinktis ber attit
. (t;51
ojau kur i mane kojos ir akys kūne ežia ant to kalno vaitoja įbova, kuri kas melas buna, ka- nukai ir merginos, o ir sopi; pirkti atsiszaukit:
J. A. Žemaitis - r*
Ilgai vaikiojansi po /U sius k pagolba Ak DiCvcr, vis da kalnuose ganeva pasibaigia Visi aplinkui apstojo ir iszai-:
rtesze.
R. No, 1 Box 17
jr piemens visus gyvulius par žioje klausosi.;
ką gali sudalyti.
svietą kaipo pėlogrimas.
Mtch.
Dabar atėjo jai ant misiies sivaro namo ant žiemos. Tada Giesmei pasibaigus, prisiarti
kur nerimau. Ant galo gavausi
><T*

Namelis Pastelninko
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jos pats.
-- Ąk tu mano Henrike! —
atsiduso, — kad tu dabar gir
dėtum skmidus savo paezios ir
kūdikio, kad tu galėtum matyt
tas aszaras, kurias asz nuo InL
ko atsiskyrimo su tavim išžio
jau, akllenriko ka tu pasakys
timvt Kas tavo szirdyjo detu^
si! Ž iųau gerai;tu užtarau,|i už
mus ir moldi Dievo, idant ’mus
savo mylista stiprintu.
Kada lai kalbėjo, iszgirdo
baisa alpeiskos daipos; o kad
buvo netoli, pertai kožna žodi
girdėjo:
Jau vela vakaras užėjo,
V i si spa ka įn i nes diena 11 ue jo;
i lsisi po dienos darbu
Ir po visu vargti.
Daina n.utyko, o Teodora at
sidusus tarė: Visi miegos ra
miai iv be rupesties po stogu, o
asz kur biedna dingsiu ir ta
nakti miegosiu su savo kūdi
kiu?
Tame paregėjo moteriszke
einanezia. Kada ta moteriszko
prisiartino* rado Teodora klupojanezia ant vejos.
rl’a ateige buvo tai mergina
dailiai pasirodžiusi, o pamaežiu.s i nepažinstama motor iszko su kūdikiu, persigando. Po
valandelei, at si k vote jus, prakalbėjo in Teodora:
— Kaip matau, jus ponia,
esate nuvargę ir neturite nakvvnes.
— Ak Dieve! — atsidusus
Teodora atsake, neturiu vietos,
kurioje galeezinu pernakvoti!
Brangi mano mergaite! reikia
tau žinot, jog estui varginga
moteriszko,- be jokio kampo. Il
gai po svietą trankausi terp nepažinstamu žmonių. Diena tu
riu rūpintis, kur gaut . kąsni
duonos sau ir savo kūdikiui, o
kada sutemsta nežinau kur
pernakvoti. Asz viską nnkenežiu, bot in savo kūdiki negaliu žiūrėt. Sztai ir dabar ana —
parode su ranka, — guli po
kilimėliu ir verkia. Ar tai ma
ža gailestis motinai?! Nuo va
kar neturėjo nei szmotelio duo
nos savo burnoj. Per visa diena
klaidžiojom po szita aplinkine.
Neradom jokio žmogaus.
Iszgirilus mergina tuos visus
Teodoros v skundus, pradėjo
verkt i. Turėjo ji labai gera
szirdi; o potam tarė:
— Aeziu Dievui, kad jus ežia
radau, per ka negulėsite laukuose. Eiki szian, brangus vai
kuti! atsisenki szalia mamos.
Asz ežia gurbutyje turiu tru
puti valgio.

Lietuviszkas Graboriui r
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MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

J
I

iKzbahamuoja ir laidoja mlruBhl*
nnt visokiu kapiniu. Pagrabus parno*
sxia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del
laidotuvių, voreliu, kriksztyr,ia 1*
kitiems pasivažinėjimam*.
Bell Telefonas. 1378 M.
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322 W.Long Ave. DuBota, Pa
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Kur ten vienoje vietoje Masacziuže,
Kokia tai boba atszluože,
Turbut velnias atjojo zovada,
Kad tarpe poru pradėjo da
ryti zvada.
Bet geros moterele.-> susitarė,
Isz apygardos iszvare,
O kad da butu ilginus pa
buvus,
Butu visas poras supjudžius;
Moterėles, visur teip padu
rykite,
Niekszas bobas isz tarpo sa
vos iszvykite.
♦
*
♦Chicago yra daug merginu,
Ka vyrus laiko už gaspadiniu.
Oj kaS tolei ošia urvosia dedasi.
Tai net szlyksztu darosi.
Isztikro Dievus yra kantrus,
Jeigu ne nubaudžia tokius
latrus.
♦
*
*
San Eranciske v ra boba va r
du Monika,
Iszrode kaip isztampyta ar
monika,
Knri yra su vyru persiskyrus.
Ir su kitu ir ketvirtu susi
nę szus.
Oj Dieve, kas josios per
venimas,
Tai neapsakomas,
Isztvirkus, ant niek suvis
Kad ja ja nudėtu dūlis,
Snukis susisukias,
Bjaurus nemazgotas,
Dievo josios szirdijv neyra,
Bjaurus žodžei ifcz t orios byra,
Brostvos paniekino,
Kojomi sumindžiojo.
Už tai baisia pabaiga turės,
O malszci mirti negales.
Prieteliu jokiu neturės,
Ba niekas ant tokios nesusi m v les.
♦
♦
*
Kad ir senas vyras,
Bile drūtas ir geras,
O jeigu senas ir be sveikatos,
Tai jau ir ant ženybu neturi
1
a k va tos.
Viena bobele turi dvi mer
ginas,
. Ir da suvis jaunas,
Na ir nori tam seniui viena
duoti,
Jauna mergele in nelaisvia
priversti,
negerai darais
Motvn
to
’ Jeigu priverstinai už senio
iszvarai,
Geriau tu pati su juom ap
eivy r nok,
O dukrelei paku j u duok,
Tegul pati iszsironka,
Katras jai patinka,
1

Lietuviszkas Bankieriui
ir Laivakorczin Agentas
Lietu* itkicat
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Laidoja numirėliui pagal
naujausia mada ir mokai*.
Turiu pagclbinfnke moterių.
Prieinamos preke*.
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•16 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponaa No. 149
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$1,000 TIK UŽ 60c.

'

Atsiunsk niuniK 60c ir gausi nnisa
stebuklingu žolių vertes tuksUinczio
doleriu. Ka tu« tūkstantis doleriu
žmogui rciszkia. jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu «Ugedimo ? Toks žmogus yra sunirau*
kės, nelinksmas ir invniriu nesmagu*
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ka
rius jums sugražins sveikata.
Vaistžoies yra nuo sekaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczlu
patrūkimo,
skaudėjimo,
dusulio
(asthma), pcrs74ilimo, skaudėjimo po
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoje ir
kitu ligų. Atsiunsk COc, tai gausi
veistžoliu nuo bilc vienos virszuj pa
minėtos ligos.
• Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatus.“ Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Netvu Preparatas užbėga tai ligai keli*
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu. Rcikiilih*
gi musu žolių pardavinėtojai visuos*
miestuose.

I

■i'T

<H|*

■(j

' '"i

1’1
' M
'I
im

JI
'I
n
JI

3

J

OI

M. ZUKA1TIS
, 451 Hudaon A ve.t Rochester, N. Y.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORfUf
IK BALSAMUOTOJA3
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Laidoja kūno* NumireHa pagal Na»
javai* mada. Pigi preke. Taipgi
•utomobfllu*
priatato
automobiliui
oiaoktoma
reikalams.
Parduodu Tiaoldui paminklus, dkto
liūs ir mažius ui pigiausia preka, to*
del jeigu pirkaite POMNTNKA tol
kreipkite* pas mane, nes ass galiu J»
mta pigiau geriau* parduoti naga kM.
333-331 W. Can t ra St., Makaaof Cit*
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Nupiszkcjau iii Viskonsina i
In szalelia tolima,
i Viename mieste apsistojau,
Ir daug ten naujenu dažinojau.
Pažinau ir sziokiu ir tokiu,
Ir merginu snargliotu,
Kurios namu nevaktuoja,
CAPITAL STOCK 11X6,000.00
Per naktis bambilais žiloja.
. SURPLUS IR UNDIVIDED
' O szirdeles,, ka jau liežuvei,
i
PROFITS 0628,858.61
Tai
kaip
gyvaeziu
gilei,
i
Prie bravoro b ima kelios,
Mokume 3-cxi* procento ant
sudėtu pinigu. Procento pridodaai
į. Dideles lieŽuvninkes bobos,
prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 1
j Visus .per
per dantis traukia,
Li*poi.k Mos aorta kad Ir Jut
’ Ant apygardos apszaukia*
tur6to»*t reikalą su mūra banka
Ii* kunigą ir vaikinus,
nepaisant ar mažas ar didaUa.
Jauuus.ir senus,
H. BALL, President**.
, O szirdeles, . dideles kiaules,
jau ju perdirbt niekas negales, Geo. W. BARLOW, Vlet-Ml.
iJoa. E. FERGUSON, Kastetas.
Diszei vis ant stalo,
Stabu neiszvaio,Vaikai makikkuoti,
Wi TRA8KAU8OS
. Ir snargliuoti.
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
FUIK1 MALDA-KNYGELK
GRABORIUS MAHANOY,CITY
“
ANIOLAS
SARGAS"
11
Vito* raRMtate toaldra* Uta*i|to,
to tAa i1 Fvihtal ' **d*rato ■* wliUktotai*
tkurlnab apdarais, auksaoti krasstai. Laidoja kūnus numirėliu. Partatoda
Pralta •« priaiantima tiktai <1.50. automobiliu* del laidotuvi u krite*
1MJ BfcfcZ&kuŠtfAs .‘CO.,
tlnlu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt.
120 W, Centro $1, M.heeoy City, P*/
MAHANrtY CITY, PA.
•
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SAULE
I

Žinios vietines.

Isz Shenandoah, Pa.

O kad K<‘tvergais p< )
— Hammond kasvklosia ki
pn būna pusdienino szvente, lo eksplozije kurioje likos ap
lodei ir “Saules” rudakeije bu deginti Juozas Lakonis isz
Connertono, Juozas Grosz, (Ii
<ui uždaryta po piet.
— didintoje pripuola Szv. rardvillvs, Juozas Barseviczius
ir isz Connertono. Visi likos
Antano isz Paduos.
nuvežti in Ashlando ligoniui— Dievo Kūno bus apvaik- tia.
Fzczivta Nedėliojo.
Trvs jaunos merga i toj— Nedėliojo pripuola Vė Jeva Tavalis, Blanche l’kszliu
liavos Diena,
Diena. Kas paguodoje Julia ir Rože Dragoniule, liko.*navos
umerikoniszka vėliava lai laja suimtos per palicijo už prisisa
dienu iszkabina laisves ženklą vinimo svetimu daigiu isz sztoru kaip: jekucziu, paneziaku
prie savo namo.
apatiniu aprėdai i u ir kitokiu
-tPnnedelio vakaru atsi
mažmožiu. Visos da neturi lt
buvo uždarymas High School
metu. Ant užklausymo del ki
nu>kslaines su apteikimu diplo
teip darė, mergaites atsake
mu del studentu kurie užbaigė
buk kitos teip daro tai ii* josio*
pasekmingai mokslus per ketu bando savo giluki apsiredyt
ris metus. Buvo tai 50 metinis
auksinis jubilejus, nuo kada pigiai.
—- Mikola Matonis >5 met i
muan High School prasidėjo. 12 Bridge uli. likon sužeistas in
Da pirma kartn istorijoj tosios koja per nupuolimą augliu W
mokslnines idant 110 studentu Shenandoah kasyklosia. Likos
užbaigiu augsztesni mokslą. nuvežtas in Ashlando ligonbu
Terp tuju 110 radosi ir musu tia.
jtautiecziu sekanti sūnūs ir dūk
reles: Adelaida Boczkauskiute
Hammond, Ind. — Po v via.v
(duktė redaktoriaus Saules) Vaisznora ruoszosi prie laimin
Tekia Pleezkaicziute, Agniesz gu vestuvių su Bessie Paikin
ka Sakalauckiute, Evelina Sa- to, bet mirtis pakirto jaunosios
kalauckiute, Julije Leszezinsgvvvbe. Vestuves turėjo atsi
kiute, Fiorentina Mockaiczili rv
būti Nedėliojo, o ji mirė Utarte, Ona Navakiute, Fiorentina ninko nakti nuo keistos ligos.
Norkevicziute, Mare Vinkevi- Jai pradėjo skaudėti akis, c
criute Anele Jakuboniute. Lenpaskui galva, Akys; iszsiverte
kiutes yra: Mare Tarša. Teofi
negu
i
isz blakstienų ir pirm
le Szimanskiute. Madas Dar- daktaras atvyko, Bosni e jau
Antanas Banevigeviczius.
buvo be gyvasties.
czius, Martinas Džiogis, Vin
cas Kražinskas, Kazimieras
ISZ
Leszczinskas. Slavokai Mikola LIETUVISZKU KAMELIU
Gavula ir Stepas Medzvecz ir
Margarieta Birk nėr. K on i a vi
Tamaqua, Pa. — Stanislovas
si lavinsis tolimesniam moksle Milbutas, isz Tamaqua, insoles
ant visokiu profesijų, Velina- savo automobiliu,
parode ka
me visiems kanuogeriausios gali.” .Jis netik kad miestelv
Idioties ir kad tėveliai turėtu žmones nuo szaligatvin nuvai
isz juju džiaugsmu ant senat- kė, bet ir isz miesto iszvažiaves
ves.
viena Airi John Regan taip pa— Nepaprastas klvksmas lamde, kad tas paguldytas ligo
ir spiegimas moteres name 6.31 ninen, mirė. Jakunskui ilgi teE. Pino ulyczios, atkreipė aty- ko “biskis” tekiniu per už pa
T
da palicijos, kurie ineja in vidų kali. Jis pajutęs tik kad “iIK7
rado Stasi Pakoni “aaptaisant
pt a i Rant ” augszto puolė,” o paskui žino-ivo nelaiminga prisiegelia. ma, atsidūrė pas gydytoja. Bo
žąsiuką uždare vietinioje ko- to Alilbuta^ atsimusze in du
;• ‘'e, bet moteres szirdele a tsi - automobiliu ir juos sulaužė. Su
h ido ir melde kad jos “ Jona * I lauže taipgi ir savo automobili.
pnleistu, nes da kaita jam Milbutas pasirodė ant tiek
,J
ujiOS
proga pasita;syt ir josios “sma rkus, kad jo automobii.edaužyt. Jeigu Stasiukas ne liūs jau neturėjo prieszakiniu
dalu ikys szito prižadėjimo tai tekiniu, o vis dar leido savo au
kita kart bus nždarvtas in Pot- tomobiliu 60 myliu greit unio
Milbntis likos aresztavotas ii'
tsville.4 forteca.
— T’tarninko diena impm pastatytas po $4,900 kaucijojle lietus ir truputi atvėso Ivjr teismui, kuria užstate Rati
Sztumias buvo gana sma i k us. las Matideviczius. — V.
— Jonas Kemzūra, musu
su griausmais ir perkūnija.
Perkūnas trenkė in City (Jara progresiviszkas biznieris pirko
puiku Hudsona automobiliu
ge bet mažai padare bledes.
— Ana diena lankėsi szei naujausio padirbimo. Ponstva
HIV’D a Zigmontai Bi odzinskai Kcmzuru szeimvna ketina no
isz Sugar Notch. Pa. pHS szei užilgio iszkeliauti in Kanada
ir atlankvs kitas ženki v va.*mynas Boczkausku.
vietas.
— Saluninkas p. Andrius
Pulrum'ije
Zubrinskio
Rėklaitis pirko puiku Nash au kilo revoliucije
levoliueije kuria greitai
tomobiliu naujausiios mados. apmalszino palieije
Tieji kurie ji mate sako kad
Ženvbu laisnus iszcme
*
>
tai “bjuti.
.Mikolas Lapinskas kuris nu
— Vietini karpenterei n ii- ves prie altoriaus Jeva Lakutsbąlsavo nesugryžti prie darbo ki.
pakol neaplaikys padidinimo
t Laidotuves Jono Juoczio
nJokesties.
kuris mirė Panedelije, atsibu
I — Magdalena Klenauekie- vo isz namo jojo brolio 154 N.
ne gyvenanti ant 901 E. Mar- Kailroad uli., kuriosia dalybaket ulyczios, likos pastatyta vo daug žmonių, atsibuvo su
priesz burmistrą už dirbimą bažnytinems apeigomis
namines ir nuolatini nesutiki
ma s u savo k aim rvilais,
Mount Carmel, Pa. — Leo— Burmistras
persergst i nardas, devynių metu sūneli0,
visus sztorninkus idant nepar- Mikolo Szupszinsku prigėrė
davinėtu jokiu fajerkrekiu Right us ’o prude kada nupuolė
priesz 4ta Džiulajans. Perženg nuo lentos nuo kurios nuszokinėjo
plaukikai. Norints kiti
toja i tiesu bus baudžiami.
— Jonas Cibulskis, 320 E. vaikai stengėsi jiji iszgialbet,
Mahanoy Avė., likos areszta bet negalėjo.
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Namas del vienos familijoa,
Jeigu teip, tai asz galu jus ant viso loto, ant kampo prie
iszgydyti. Be operacijos ir No. 436-4.38 E. Centre St. Atsibe patrotinima laiko. Vyrai szaukite in “Saules” ofisą.

i
I

!*:

moteres ir vaikai tikrai iszgydomi per mano spasaba.

Beabejones jus kurie esate patrū
kiu kentete per metus, isz priežasties
kad gal bijojote# operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su
mano pasekmingu gydymu ir bukite
vienas isz mano dėkingu pacijentu.
Klausykit ka szitas žmogus raszo:
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votas ir uždarytas Pottsvilles
kalėjimo už mirtina sužeidimą
keturiu metu Antanuku Ur
banski isz Patriotic Hill, 12ta
Gegužio, nuo ko vaikutis mirė.
Cibulskis vare automobiliu ne
ant tos puses kelio pataikin
damas in stovinti vaikuti.
-1- Jeigu norite pataisyti
stabas arba ka toki pertaisyti,
lai jums taji darba atliks grei
tai ir gerai dailyde Jokūbas
Tamaszauckas, 336 W. MahaubyAve.
(t.t.

PAJESZKOJIMA1.
Pnjeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ilgas
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi. Man labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl praszau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinoto praszau praneszti ant
adreso
Mrs. Antanina Kainick •
325 E. Mt. Vernon St.,
• Shenandoah, Pa.
(Aug.7)

MUSU LIETUVAITES TURI PATOGESNI SUDĖJIMĄ KŪNO.
Venire, ( alil’ornijoi, atsibuvo kontestas
I
patogaus sudėjimo kūno. Keturios mergaite-*
laimėjo dovana: Pirmutine Iris Nicholson, 2 - Adele Bunyan,, - Fh'cliiia Haul ir 4 - Violeta
Me( ’ubin.
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Ihz ryto
. . . 12:01
Shamokin..............
... 12:10
Mt Carmel .........
.. 12:47
Ashland ..............
. .. 12:55
Girardville .........
. . . 12:35
Shenandoah .........
Mahnnoy City....................... 1:16
Tamaqua ................................ 1 :45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35
Now-Yorke (W. 23rd St.) . . 7:10

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo
Liberty St. 7:00 vakaro ta pati
vakara in virsz-ininetas stacijas.

Panedcli 15 Juniaus
Specialiszka su palydovu okskurcija per 4 dienas in Washingtona,
D. C. Visi ekspensai apmokėti.
Apie dauginus nforniacijos rašky
kite pas. G. O. Roper, I). P. A.,
Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
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Silpni, Serganti Vyrai ir
Moteres.
Neserganti bet vis-gi ka tik
pajiege dirbti. Nelaukite.

-M.
■

(Specialist)

RODĄ SUTEIK1A DYKAL

G8 S. Franklin St.
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Lietuviszkai galima sufiirasr.yti ir
pasikalbėti.

ĮA
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WILKES-BARRE, PA.

o
D
O

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

i

Doleris yra jusu geriausias
prietelis. Mokslas yra galybe.
^WWH
Jeigu žinote kaip czedinti do
:d
0 leri, jus visada galite turėti
Jeigu reikalausite
prietejiu.
PADIRBO H00VER0 BJUSTA.
kokio tavoro kuri mes parduo
I van Mest rovicz g ai'sus J ligosią vokiszka.s skulptūras ana dame, ateikite o suezedinsite
diena padirbo bjusta Herbert o Hoove!*, kuris bus pata'lpytas pinigu. Parduodame visokiu
Washingtone ant atminties del ateinanezios gent kartės.
reikalingu naminiu rakandu
rakandu,
geležiniu daigtu, klijonku ir
DAUGIAUS ŽINO APIE RADIO KAIP VYRAI,
mažių karpetu, fonografu ir t.t.
Teipgi visokiu didumo sietai
Gracije Hazen t uri dinsta
del langu ir duriu.
Sus*. Valstija biure kaipo ge'

ni

L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

MAHANOY CITY, PA.

FLO ELECTRIC CO.

$4.00 in ten ir adgal

(F. D. Boczkauskas, Locnininkat)

Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

Grįžtant
apleis Jersey City nuo
Exchange Pi. Stacijos 8:35 vakare.
Eastern Standard Time.
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Skaitykite “Saule

ANT PARDAVIMO.

M

SKAITYKITE SAULE
Nauji namai Frackville, Pa
Preke $4,600 ant lengvu iszrnoANT PARDAVIMO.
keseziu, Teipgi lotai minėtam
r“ “' L v 1
mieste. Apie danginus dasiži
Mieste Ashland, Pa. didelis
nokite ant adreso.
iMiujas namas su salimu arba
V. Lapinskas
galima paversti ant linelio, 15
601 W, Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa ruimu su visoms vigadoms.
(t.t)
Geroj vietoj ant didžiosios ulyczios, prie kampo kur sueina
ANT PARDAVIMO,
karukai isz visu apielinkiu.
Loto didumas 50 per 125 pėdu.
Puikus dideli namai, ant Teipgi garadžius del trijų au
dvieju familiju, po No. 401 ir tomobiliu. Kasyklų darbai ar
403 W. Mahanoy Avė., prie ti. Atvažiuokite pamatyti arba
(t.49
kreipkitės ant adreso
kampo.
Ant. Geraitis
Fr. J. Sklora,
201 Centre St.
401 W. Mahanoy Avė.,
Ashland, Pa.
(tf)
Mahanoy City, Pa.

•?

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

. M.

Pristato vestuvių lalijnus, teipgi
padirba kitokias legallszkas popieras. Parduoda ir perka namus.
Insziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnies ir t.t.
Tik geriausios ir drueziausios
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

l.tl,
I

EXTRA . DIDELIS
BARGENAS.

.> x -.d,

JUNIAUS

I

*

1

riaiisr žilume apie radio ir joji 1
sudėjimą. Jiji daro visokius
bandymas su radio ir kaip t < >Ii galima elektrikas vilnis siun
I inet i.
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Kožn* Sereda, Ketverge ir Petnyczia
Kėlimą matyti daktare Pottsville, nuo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakaro^,

*

4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
Anjra* flora* Bauaum dėme.

EKSKURCIJA IN
NEDELIOJ

Specialistą.

DR. A. W. O’MALLEY

Vardas ...........................................
T1 *veži a ...........................................
Miestas ...........................................
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Specialia Treinca Subatoe Nakti
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Philadelphia

Jeigu esate silpni, nervuoti arba
turite kokia liga, nepadarykite klaidos kaip kiti padare, ateikite dabar
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime.
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
valgiui, plakymąa weirdies ir kiti pilvo
nesmagumai greit pasfcslinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.
Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

Virfiz-mineta gromata yra viena isz
užimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru j
kurie buvo tame paežiam padėjime
kaip ju« patys kurio sziandien esate
patrukia. Sziadien izitai žmogus eta
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek
pirmiau* uždirbdavo už tai kad esą
geresnis žmogų* del savo pono. l»zkirpkite žemiau* padėta blanka dabar
ir prisiuskite su 6c. stempomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.
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Kreipkitės pas Dr. Hodgens

(Tikra gromata randasi mano ofise)

4 »

D

Mahanoy City bus kožna Utarninka, 30 E. Centre St. ant
antro floro. nuo 9 vai.
ryte iki 8 vai. vakare.

Beverly, N. J.
Brandus Dr. O’Malley: —
Negaliu rnati žodžiu invalet jumii
padėka vol i už fttebetina palarnnv i m a dėlei
manes, iazgydydaniAS
rupturoi,
mano nuo
dubelta voi
nuo kurios kente jau per devynis
metus ir negalėjau dirbti, Bandžinu visokius
daktarus bett man
negalėjo
pagialbcli.
Dar <eamiu
galėjo pagialbcii.
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz
Wilkes Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdingai rokomendavoju Dr. O’Malley
del kiekvieno Tautieczio kuria esą
kaip asz
tani paežiam
padėjime
p i r m ia u s buvau.
Jonas Gedminas,
Box 68 Beverly, N. J.
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ANT PARDAVIMO.

AR ESI PATRUKIAS?
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA
in Namui, Sxtorui, Mok«laines9 Bažnyczcs ir kur tik yra reikalinga
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)
pigiau no kaip gausite aztoroaia. Už
veda varpelua prie duriu, taiso olaktrikiniua prosu* ir kitokius elektrikiniua intaiaua. Ateikite pas mane jeigu
manote užvesti azviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum preke*.
Apsiymu isapildyti dideliu* kontrak
tu* ant apsavietimo Saliu, Mokslainiu
ir Bašnycaiu. Duokite pirmybia savo
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

Pamatykite visa pasauli per tnusu
puiku Stereoskopa arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios medžiagos.
Galite matyte paveikslus
kaip tikrame gyvenime, Paveikslai
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai.
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir
Venecijos, teipgi daugelis kitokiu
puiku paveikslu. Su kiekvienu stereoskopu mes duodame 100 rinktiniu ir
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi
mes pasiuneziame gero modelio gvarantuota laikrodėli, puikiuose nikelio
luksztuose, kuris rodo laika labai
teisingai ir užteks jumis per daugeli
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100
paveiksliu vertes mažiausia $8.00
mes parduodame tjk už $4.75. Su
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus
Prigalite apsaugoti savo namus,
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o
$4.75 užmokesyte kaip tuos daigius
aplaikysite savo namuose. Užganedinimas gvarantuotas arba pinigai bus
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol
preke pigi. Adresavokite sziteip:
PRACTICAL SALES COMPANY.
1219 N. Irving Ave.

Desk 52
CHICAGO, ILL.

GEO. J. BARTASZIUS
Lietuviszka Užeigos Vieta
Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.
NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335
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