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ISZ AMERIKOS
nu-

SUBADĖ MOTERIA 15 
KARTU.

Philadelphia, Pa. — Salva
tore Di Ambrozio, likos
baustas ant dvideszimts metu 
in vaistini kalėjimu už užsrkei- 
sejima ant gyvasties Mrs. Flo
rentinos Turner, motore fabri
kanto isz Swartmore, kuria su
badė sztilietu penkiolika kar
tu ir pavogė nuo josios masz- 
nele su pinigais, kada motore 
stovėjo ant ulyczios laukdama 
karuko. Steitine palicije suome 
Itala po kdliu valandų jes^ko- 
jimo.
RADO NUSKENDUSI LAI 

VA SU $4,000,000.
Norfolk, Va. — Draugavę 

kuri iszplauke jeszkot i nusken- 
Merida

ARCIVISKUPAS ATĖMĖ 
BAŽNYCZIA SU PAGIAL

BA P ALICIJOS.
New York. — Naujas 

visk u pa s 
kos bažnyeZios Adam, kuris 
apėmė valdže czion Amerike 

pagialba policijos
Nikalojaus

a rci-
(I ra i k i sz'kos- R11 s i sz- 

baž nvc’Zi os
t 

atėmė 
katedra nuo 

metropolito Pla-
■likos praszalintas

su o Szv. 
savo prieszo 
tono, kuris
per patriarka Tikona isz Mosk- 
vos.

Rusnakai turi Amerike baž- 
nvtinio turto vertes ant 40 mi
lijonu doleriu su 258 cerkvėms. 
Bnvusis a rci visk upas Platona s 
nenorėjo atsitraukt 
teismą priedais 
sūdąs pripažino
ir su pagialba policijos atome 
raktus nuo Platono.
AMERIKONAI ISZDĄVE

$59,000,000 ANT KANA- 
DISZKOS GUZUTES.

Detroit, Mich. — Pagal ap- 
Wardell, 
“Natio

nal Association against Prohi- 
n arse i kovoje

ir uzvede 
Adoma, bet 

'tiesa Adomui

W. P. MOCZIOWRKI, Prea. A MfrTT » IFa FT ■> ■ I
F. W. BOCZKOWBHI, lAlUr 36 METAS

czionais.

i i “14 metu 
radosi keturi

randasi 213

d u si o laivo 
adgal ant kurio 
milijonai doleriu vertes aukso 
ir sidabro, likos surastas arti 

Laivas
pėdu gylio po vandeniu. Dar
bas iszgavimo tojo skarbo jau 
prasidėjo, kuris svėrė apie tris- 
deszimts tonu. Jeszkotojai pa
sidalys tuom skarbu. Visi pa
eina isz Najorko sudedami ant 
to tikslo apie mttijona doleriu.
PRIVERTĖ JAJA VALGYT 

MUILĄ.
Somerville, N. J. — 

szias
Sumu- 

nemielaszirdingai
rotmtw metu Ettū Galcr kuria 
pasiėmė ant auginimo isz prie
glaudos namo ir priversdamas 
jaja valgyti muilą kaipo baus- 
mia kad jojo neklauso, Bert 
Emery likos pastatytas po $2, 
000 kaucijos lyg teismui. Mer
gaites kūnas buvo visas pamė
lynavęs. Kaimynai prisiege 
buk mate kaip Emery priverti
nojo mergaite valgyt muilą ir 
karta suvilgė 
Mergaite apsakė 
buvo priversta keltis

Kaimynai
♦

de-

szliuba 
o po szliu- 

pakin-

net visa švara, 
sudžiui, buk 

penkta 
valanda isz ryto, pagamyt pus
ryčius, atneszti valgi pakol 
iszeidavo in mokb'lainia, o ka
da sugryžo namon, turėjo dirb
ti lyg vėlybai nakezei. Mergai 
te likos paimta per palicijanta 
Beasley pas save ant augini
mo.

UŽKINKĖ SAVO PACZIA 
IN ŽAGRE.

Philadelphia. — Viktorije 
Samodai, 45 metu, aplaike per
siskyrimą nuo savo vyro Juozo 
už tai, kad jisai priesz 
buvo kaip avinėlis,
bui kaip vilkas. Juozas 
kydavo savo Vikte in žagre 
drauge su arkliu ir apdirbi nėjo 
lauka, plake jaja su botagu 
kaip gyvuli, kada nenorėjo ge
rai traukti, o karta vos neuž- 
musze su peiliu kada pasiprie- 
szino priesz toki nedora pasiel
gimą. Badai paskutini karta 
Juozukas norėjo parduoti savo 
paeziule už 300 doleriu savo 
kaimynui, bet to buvo už daug 
ir innesze skunda ant persisky
rimo. — Isztikruju žveriszkas 
vyras.

ANGLINE KOMPANIJE 
PARDUODA NAMUS 

DARBININKAMS
Wilkes-Barre, Pa. — Darbi- 

nikai dirbanti po Kingston 
Coal Co., gyvenanti Edward- 
Ville, Plymouth, Kington ir 
Courtdale kurie gyveno kom
panijos stubosia per 
metus, melde kompanijos idant 

' jiems parduotu stubas kur ju
ju vaikai ginfe ir praleido tiek 
metu. Ant to kompanije sutiko 
ant juju poro ir jau pardavė

rv

Isztikruju žveriszka

kokia 25

Roberto
pirmsedžio draugavęs
skaitvma

kuribition,“
prieszais prohibicije, tai Ame- 
rikoniszki gyventojai per meta 
iszdave ant Kanadiszkos guzu- 
tes 59 milijonus doleriu. Pra
eita meta isz Kanados iszsiuns- 
ta 2,970,702 galonu alaus ir 
415,482 galonu guzutes idant 
užganadyt 
gerkles.

2,970,702

Amerikoniszkas

KETURI SŪNŪS KUNI
GAIS, O. MOTINA 
KLIOSZTORIJE.

Saint Louis, Mo. — Keturi 
metai adgal mirė T. S. Scott, 
palikdamas savo moteria su ke 
tureis sunais, 'kurie jau buvo 
suaugia.

Motina turėdama dievobai
minga paszaukima inženge in 
kliosztoriu pasilikdma minisz- 
ka Sesuo Marija. Visi sunūs in- 

ir tomis 
likos in- 

szventytas ant kunigo. Kiti už
baigs dvasiszka semi na riję vė
liaus.

'k u rie

seminarrjestojo in 
dienomis vyria uses

NEREGYS EME REGETI 
DAKTARUI PALIETUS 

JO SMEGENIS.
New Yorkas. — Vietos Beth 

Israel ligoninėj vienam ligo
niui, Benjaminui Delobovskiui, 
kuris per dvejus metus buvo 
neregys, daryta labai pa vėjin
ga smegenų operacija.

ligonis
užmigdytas, buvo padaryta tik 
Vietos anestezija, 
kis buvo 
chirurgas
Staiga ligonis

Operacijai

>

nebuvo

pilnoj 
tyre r

SZOKIU SALE SUGRIUVO 
33 PRAŽUVO, DAUG 

SUŽEISTA.
. Boston, M a.Ms. — Suimtos va-j 
kara sugriuvo mimas Pickwick i 
Club kuriame ai>ibnvinejo sz >-[ 
kis ant penkto laipsnio, be jo-' 
kio prasergejimo. 
vo 33 žmon ils, 
ta. Manoma 
randasi 
gosią i 
dirba diena ir 
griuvėsius 
tuosius nelaimingus.
NEISZSIPILDE MERGAI
TES SAPNAS PASTOTI 

GARSINGA.
Camden, N. J. — Devynioli 

kos metu Lydia Lacasse, nuo
latos sapnavo, kad jeigu ji ap
leis savo miesteli Woonsocket, 

važiuos in didesni 
lavintis ant “dideles 

giesmininkes“ 
singa ir turtinga, bet josios pa
ge id i ma i ne i szsi p i Ide.

Pamėtė savo gera darba, pa
siėmė visus pinigus ir atvažia
vo in Camdena jeszkoti giliu
ko. Iii kėlės dienas praleido vi
sus pinigus ir ant galo neturė
jo už ka nusipirkti valgio. Pa
licije rado jaja sėdint ant suo
lelio parke pusgyviu. Pranesze 
josios levams apie padėjimą 
dukrelės, kurie nusiuntė jai pi
nigu sugryžti po teviszkia pa- 
stogia.

Kiek tai 
szei padare, apleisdamos tėvus 
jeszkoti sviėtlszkos garbes, o 
ant galo atsidūrė paleistuviu 
urvosia idant nemirti isz bado.
KO ANGLEKASIAI REIKA- 
LAUNA NUO KOMPANIJŲ.

Scranton, Pa. — Scale kami- 
sije perstatė 
me
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Francuzu Muszis su Afrikoniszkais Riffais.

Viso pražu- 
apie liek sužeis 
kad keli lavonai 

griuvesiuosia.
ir

Ugna-i 
daugeli darbininku 

nakti valydami' 
su vilczia atradimo,
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R. L, ir 
miestą,

in
ant “

tai pastos gar-

mergaicziu pana-

padidini- 
off ir do-

anglekasiu sej- 
sekanezius purei kavinius 

darbininku ant užtvirtinimo:
Du motus sutarties su opera

toriais, 10 procentą 
mo mokesties, check

dauginu ant dienos del 
kompanieznu darbininku.

Panedeli ketina atsibūti su
sirinkimas locnininku kasvklu 
Philadelphioi ant kurio ketina 
atsakyti ant t uju pareikalavi
mu ir kaip manoma, ant tu pa
reikalavimu nesutiks.

Susirinkimas terp kamisijos 
ant pareikalavimo
mokesezio ir operai oriu atsi
bus ateinanti Ketverga Atlan
tic City.

Delegatas Thomas Horn isz 
Ashland, Pa. buvo prieszingas 
check off,
tasai pareikalavimas 
uosi žmogaus laisvei ir nepri- 
derentis, bet jojo iszaiszkini- 
mas f

leri

d i dėsnio

tvirtindamas, buk 
prieszi-

I

I

Szis paveikslas likos atimtas kada Prancūzai per dvi dienas 
Afrikoniszku Riffu, kurie sukt le prieszais valdžc.

keliolika szimtu, kuris atsibuvo artimoje Asta ro polėliu ir sužeista 
Preidenburgo.

Isz Visu Szaliu
DU JAPONAI ISŽSZVENTY- 
TIANT KATALIKISZKU 

KUNIGU.
Rymas. — Naujai inszven- 

tintas in kunigus Japonas, Tė
vas Totsuka, tomis dienomis 
isz Romos gryžo in Tokyo, Ja- 
ponijon. Kituomet jis mokinosi 
Ma ristu Broliu

Morning Star,“ m. Tokyo. 
Tai pirmutinis szios mokyklos 
mokinys insiszventes in kuni- 
gus’.

Pirm instosiant seminarijon 
jis buvo gydytoju. Jaunas Im
damas jis mokinosi Marjstu 
Broliu mokykjoj. 
buvo dar pagonas. 
pagoniukais vaikais jis ne kar
ta žiemos laiku mokyklos kie
me mete sniego 
Szv. Juozapo 
kiemo stovinezia.

Birželio 6 kitas .Japonas, Tė
vas Iwashita, inszventintas in 
kunigus Szv. Marko katedroj, 
Venecijoj.

Tėvas 
maus

i <
mokykloj 

m. "Fokvo.

Tuomet jis
Su kitais

gniausztus in 
stovylele, gale

departa-

Isz tiesu szitie

bombardavo pozicijos 
Mnszije užmuszta apie du szimtai pasike- 

vado vesta pulkininko

atsaky- 
protesto

rei-

aresztai tai 
buvę isz dalies czekos 
mas in tuos didelius 
mitingus, kurie Birželio 10 die
na invyko Maskvoj ir kituose 
Rusijos miestuose, ir kur susi
rinkusieji socialdemokratai ne
partiniai darbininkai ir komu
nistai, priklausa taip vadina
mai “darbininku grupei,“
kalavo, kad butu panaikintas 
Solovecko salos kalėjimas ir 
padarytas galas terorui golszc- 
viku idėjos prieszams.

Nauji masiniai socialistu a- 
resztai invyko taipjau Tiflise,, 
Kutaise, Baku ir kituose Kau
kazijos miestuose, 
beveik iszimtinai 
ir darbininkai,
žiniomis, kada jiors 
socialdemokratu partijai, arba 
jai simpatizavo.

Viename tik Kutaise aresz- 
tuota 62 socialdemokratai. A- 
resztai daromi
kad Kaukaze esąs 
naujas sukilimas.
socialistines organizacijos grie 
sztai toki intarima užgana.

Visi aresztuotieji iszsiunczia- 
dvkv- Ik

Aresztuota 
i liteli gen tai 

kurie, czekos 
priklauso

tuo pretekstu, 
ruosziamas 
Kaukazijos

danginamu in ju 
Sibiro žie-

ISZ LIETUVOS
Bir-

NEVYKUSIOS MEILES 
AUKA.

Palanga. — Palangoje 
žolio 5 d. del meiles dalyku ke
liais revolverio szuviais sun
kiai susižeidė viena panele. Sa
koma, kad ji jau ir priesz per- 
siszaunant buvusi paėmus nuo
du, bet sziems gerai neveikiant 
bando nusiszauti.

Ligone, dar keletą dienu pa
gyvenusi, pasimirė.

—Vėjavaikis.

J

Liudvinavas — Birželio men. 
5 'dienos nakti invvko netoli 
Zlates gruszios dideles kriuki
uos musztynes. Belydint Gry- 
biutems pil. Pecziuli gyv. Szi- 
lavoto km. Liudvinavo v. kaip 
savo kavalierių 
užpuolė su
koki jauni vyrukai, 
padarytos galvoj dvi 
o panelei Grybiutei vyresniajai 
teko tik dvi ausines. Negražu 
muszti s!

pasijuto, kad 
kriukiais muszti, 

Pecziuliui 
žaizdos,

----------- ------ ------------------ --- ■■■' - a

ARESZTUTAS POLICIJOS 
VIRSZININKAS KUCZIN- 

SKAS.
Kaunas. — Valstybes gynė

jo parėdymu suimtas Panevė
žy buvusis kriminales polici
jos virszininkas Kuczinskis, 
kurs kaltinamas keliuose pra
sižengimuose
kriminales policijos 
ko pareigas.

seniaueinanti 
virszinin-

EMIGRACIJA.
Kovo mdn. isz Lietuvos emi- 

Argentina 166, Ka-gravo m 
nada 14, Uragvaju 11, Meksika 
14 ir Brazilija 6, Palestina 173 
ir Afrika 56.

Balandžio men. in Argentina 
106, Meksika 2, Kanada 9, Ku
ba 3, Palestina 94, Afrika 62, 
Brazilija L Balandžio men. pa
su skyrius už emigracijos lei
dimus turėjo 2858 litu pajamų; 
svetimszaliams vizų iszduota 
230 ir gauta 7702 lt. Tuo pat 
metu iszduota 927 užsienio pa
sai, 1458 vizos Lietuvos pilie- 
cziams ir už visa tai gauta 
84564 lit.

visa
f

A. Kaleis,

a-

ir pri- T

Gaila jauny-
Buvo

ŽINUTES ISZ MARIAM- 
POLES.

Trys pasaulio keliauninkai 
latviai: J. Penkis,
H. Hesse panele dviraeziais ke
liaudami aplink žeme, Birželio
15 d., pravažiuodami pro i 
riampole. Isz pažiūros jie jmmp" 
pilni jiegu ir pasiryžimo laike 
penkių metu visa pasauli apke
liauti. Jie darbuojasi Latviu 
Geografinei Draugijai, taip gi 
savo inspudžius siunezia Latvi
jos laikraszcziams. Pragyveni
mui pardavinėja savo kortelės 
paveikslius. Reiszke dėkingu
mo, kad juos Lietuvoj žmonės ' 
visur szirdingai sutiko 
eme.

A. A. Elendotoraite Gegužeh
16 d. prie Marcinkų kalno su
žeista, beveik menesi Miesto 
ligoninėj kankinusi, pereita sa
vaite, pasimirė,
stej be laiko žuvusios! 
daryta operacija, bet kulkos 
nesurasta, daktaro nuomone, 
kulka tik oda pramuszus, bet 
kodėl mirė ?
z “Auszrines

A lytu (^moksleivijos laikraszczia Bir
želio men. Nr. 6 (61) policija 
sulaikė ir paėmė beveik 
N r.

Rado pamesta gyva valka 
miesto sode suvyniota in palas 
ragažeje, kuri paėmė Totorai- 
tiene (Civinsko g. 4) auklėti.

Mariampoles ugniagesiai. Po 
paskutiniu Mariampoleje dvie
ju gaisru, visa ugniagesiu ko
manda atsisakė. Priežastis — 
visuomenes ir spaudos ugnia
gesiu darbu nepasitenkinimas. 
Tad Mariampole buvo likus be 
ugniagesiu. Atsirado keletas 
idejingu asmenų, kurie suorga
nizavo 
mauda.

Naujakaimis, Padovinio vai. 
Pas mus vienas diedas pergy
vendamas savo amžių užaugi
nęs 3 sūnus ir 3 dukteris, užsi
manė vesti antra paezia; tuoj 
atsirado viena kvaila; bet pa
sirodė, kad jam ne vedimo rei
kėjo, bet isz pirszlybu magary- 
cziu. Negražus darbas, negra
žiai ir pasibaigė.

f'

—- Marcinkiszkis
J >

Alytus — Ks. Vanagėlis Bir
želio pabaigoje ar Liepos pra
džioje parvažiuoja in 
pas broli Alytaus N o ta ra p. Br.
Sakalausku pasivieszeti. 
Vanagėlis turi greta 
sklypą žemes, kur žada statyti 
sau namus.

Socialistines

visusKs.
Notaro

Iwashita v ra inžy- 
Japono bankininko su

nūs. Priesz instosiant seminari
jon jis profesoriavo Kagoshi
ma Universitete. Dėsto filosofi
ja priruosziamajam 
mente.
38 ŽMONIS ŽUVO TVANE, 

15 KAIMU UŽLIETU.
Krokuva, Lenki,je. — Trisde- 

szimts asztuoni žmonis pražu
vo dideliam t vano o penkiolika 
kaimu likos užlieti didžiausiam 
potvyni kokis kada patiko nuo 
1903 meto. Vanduo (laike szio 
raszymo) ūpo jo Vistula kilo po 
szeszis colius in valanda. Tuk- 
staneziai gyventoju aplinkinė
je upes bėga ant artymu kal
nu. Geležinkeloi, tiltai ir namai 
likos nunoszti. Bledes milži- v
mszkos. Žmonis neteko visko. 
Norints valdže stengėsi 
szelpti žmonius, bet tosios pa- 
szialpos neužtenka.
MASKOVJ VĖL ARESZTUO 

TA 700 SOCIALDEMO
KRATU.

Berlinas. — Pastaromis die
nomis Maskvoj vėl invyko ma
siniai aresztai socialdemokra
tu ir darbininku, kurie kadai
se priklauso socialdemokratu 
judėjimui, ar bent jam simpa
tizavo. Kaip czionyksztei rusu 
socialdemokratu partijos at
stovybei pranosza, laiko sziu 
pastarųjų aresztu Maskvoj bu
vę suimta nemažiau kaip sep
tyni szimtai asmenų. Bolszevi- 
ku czia ka dedanti visu pustau-

SU
Lenkiszku kareiviu 

rubežiniu bolsze- 
prie Lepszuv-

/

Alytaus puszyne sziemet at
sirado nepaprastai daug kir
mėlių: žalczin, gyvaeziu ir tt. 
Prie gimnazijos namu užmusz
ta apie 200 kirmėlių; žmones 
neatsimena, kad butu buvę ka- 
da-nors tiek daug 
sziemet.

(i

m i iii Užkaspijo sri ties 
nūs, Azijoj.

Jaroslavo kalėjime sziuo tar
pu yra partija isz szimto social 
demokratu,
trėmimo vietas, in 
mins.
LENKAI SUSIKIVIRCZINO 

SU BOLSZEVIKAIS.
Moskva. — Du aficieriai 

pulkeliu
užklupo ant 
vi'kiszku sargu 
kos, sudegindami kelis namus 
ir sužeido kelis sargus. Muszis 
tęsęsi kėlės valandas. Lenkai 
insikase pasirengdami ant to
limesniu inusziu.

“Asz 
a Ii u ma

ir Delobovs- 
samonej, kai 

jo smegenis.
suszuko:

praregėjau, asz jau 
tvt!”

Chirurgas mat buvo paszali- 
nes spaudimą nuo tos smegenų 
vietos kuri lieczia akiu regėji
mą.

<r n

IMIGRACIJOS KVOTOS.
Sulig 

1924 metu Imigracijos Akto 
aprūpinimu, Valstybes, Darbo 
ir Susineszimu Sekretoriai pre
zidentui pranesze, kad po aty- 
daus peržiūrėjimo nerado teri- 
toriszku arba kitu permainų 
kurios privestu permainyti imi 
gracijos kvotas, 
dentas paskelbė 
1924 m. 
1924

buvo užrėktas per kitus ir 
likos užtvirtintas.

Rezoliucije teipgi 
daryta, idant kompanijos sten 
tusi duoti geresnes stabas del 
darbininku, nes nekurie darbi
ninkai gyvena kompanieznuo- 

vra netin-

buvo pa-
<r r>

rr

PIRMUTINIS
PROHIBICIJONIERIS.

szliužiu kaip

Washington, D. C. —
Imigracijos

prezi-
30,

kuris 
Birželio

del fiskaliszku metu 
1925. Sekretoriai rapor

tavo prezidentui, kad kvotos 
del visu tautu del fiskaliszku 
metu 1925—1926 pasiliktu po 
senovėj. Raportas buvo prezi
dentui
sziu metu, ir 
sekanezia diena.

inteiktas Birželi 3 d., 
jo patvirtintas

šia stubosia kurios 
kainos del žmogaus.

ATSAKYMAS.

N. Y.

zmo-

apie

J. B. Rochester, 
Evoliucijos mokslas yra sun
kus suprasti nekuriems 
nims, o da ji sunkiau iszaisz- 
kyt del tuja, kurie mažai 
tai supranta.

Tamistos nuomone yra gana 
aiszki, bet idant apsisaugot vi
sokiu diskusija apie tai, vehik 
apie tai neraszyti, nes 
daugiau ineini in girria 
daugiau užtinki medžiu, 
gul Ėvoįiiicije užsiima tiojei, 
kurio jaja supranta, o del mus 
užteks, jeigu mes

aiszki, bet idant apsisaugot vi-

4 < le u oi n 
tuom

Te-

žinome kad

sil ly r i’k szczio i1 i sz k a
I.

draugavę 
proliibicijonistu sako buk Pla
tonas, garsus pilozopas seno- 
viszlku Alenu, buvo pirmutinis 
prohibicijonieris,
draudė jaunom vedusioms po- 

sveiginanezius go-

kuris v uz-

d. nupuolė nuo 
svirnui lu

pi 1. Rauluszai-

nauja ugniagesiu ko-
*
Ui

Pažeresiai. Liudv. vai. Sz. m. 
Birželio m. 2 
virszaus ant žemes 
bas bedėdamas
tis ir prisimusze. Pasitaisys ar 
keliaus in amžinasti, kol kas 
dar nežinia, 
gaus.

amžinasti, 
. Gaila gero žmo-

4 i k r i k szcz i o u i sz k i p ro-
nepasielgineja 
mokslus, ku-

Armoniszkiai, Liudv. v. Gai
sras. Czia sudego pil. Francke- 
vieziaus Andriaus visi trobe
siai, gyvuliai, padarai 
kas, vos spėjo vaikuczius isz
ugnies iszneszti. Trobesiai nuo 
ugnies buvo neapdrausti.

— vis-

lroms gerti 
rymu s.

Kodėl
hibicijonierei
pagal Kristaus
ris ant svodbos Kane galile- 
jaus permaino vandeni ant vy
no? Del t uju veidmainingu mo
torėliu gal Platonas, kuris gy
veno 300 metu priesz užgimi
mą Kristuso, yra svarbesnis, 
ne kaip Simus Dievo, kuri gal 
uždarytu in

Pad°vinis. Tūlas pilietis vo
žėsi nusipirkęs vikiu. Važiuo
jant jam per Daržininkus už
puolė su kuolais ir akmenimis

kalėjimą, jęi’gu 14 moterys ir norėjo atimti vi-

APVOGĖ KUNIGO BROLI 
LAPELI.

Skebai, Panemunėlio v. — 
Gegužes 13 d. važiuojant Lape
liui isz Kamajų, piktadariai 
atėmė 500 litu. Lapelis tūri 
Amerikoje kunigą broli Pikta-

1

will
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AVis.įNosenci Milwaukee, 
mire John J. Peters, kuris pa
liko 30 tukst(uiczius doleriu ’■*■11 1* 3 į " C ' f I
turto. Isz tojo turto užrasze 
.savo trimi sesutėms* po penkis 
dolerius, o net du tukstanezius 
doleriu ant palaidojimo savo 
molio, kuri už gyvasties vadi
no kurni.

’ Prick tam
fondą ant devynių tukštaneziu 
doleriu aut tnisziu už savo du- 
szia. Už tokia duszia, kuri rei
kli lauje t iuk maldų, gal neduo
tu ne deszimts centu danguje!

.Jeigu Peters
meldžias kada buvo gyvas, tai 
kunigams nereikėtų melstis už 
ji po smert.

Abejotina, ar pirktos maldos 
kiek prigialbes po smert, 
geri darbai padalyti už

gyvasties, gal jam prigialbetu 
gautis iii dangų.

pali'ko geležini

< » xX \

s

>

T

"V

v 
K

SAULfc
iM* III 4..^.     ■■■> lį ■ K III, II—.. nw.^n..., 1

Ketvirta
Liepos,

*

i

•- M

Liepos ketvirta diena, 1776'------ j - ' 7

įlietais, Amerikos ko'lionijos
(isz visu buvo trylika,) kurios 
kilo priesz Didbritanija, pa
skelbė savo nepriklausomybe 

ir ncprigulmin- 
Massachusi'l ts

ĮI 
L 4

butu daugiau K

priesz 
1 savo 

kai])o liuosos 
gos valstybes, 
ir Virginia buvo Ii uosy bes ko
vos vedėjos. Massa(‘husetts bu
vo pirma nukentėti, bet Virgi
nia buvo pirma stengti numes
ti Anglijos junga.
(L, kuomet Kongresas vis di 
kuša v o 
klausymu, 
savo

•s-
Birželio 29

S-

nepriklausomybes 
paskelbė 

Kon-
Virginia

• • • i*ri|' i j •c įjos Klausymai 
ir Atsakymai.

Keti n uKlausymas. — Ketinu va
žiuoti Lietuvon pasisvecziuoti. 
Nežinau kaip ilgai ten iszbu- 
siu. 'Turiu pirmas popieras. Ar, 
|)ilie(ystes reikale, tas iszva 
žiavimas pert rauks mano apsi
gyvenimą Suvienytose Valsty 
rieše ?

Atsakvmas. — Sunku duoti 
atsakvma kuris iniintii visus ( 
laikinai iszva'žiavusiu atsitiki-

Priesz iszvažiuojanl pa- 
uno Naturaliza-

jam 
bet

'' Laimingiausiu žmogum” 
pagal paties prisipažinimą, yra 
kataliku kunigas Dillon, buvu
si^ vikaras Kalamazoo, Mich., 
kuris buvo nubaustas in kalė
jimą ant viso gyvasezio už nu- 

prabaszcziausžndinima savo 
laike gėrynių.

Kalinis yra labai mylėtu per 
baugus kalėjime, kuriem 
>s stengėsi palengvyt gy-

>avo (
vi>ad<
\ turima ir juos visoikeis budais
ramina, 'l’nri jisai užsiėmimąTuri jisai užsiėmimą 
kalėjimo knygyne ir 
'i^/.kai 
11 kinu*.

Sako jisai:

yra vi-
užganadvtas isz savo t. •

“Niekados savo 
g\ \ enime nesijaueziau teij) lai
mingu, kaip sziadien. Jeigu 

paduotu in ranka krtleji- 
ir

” tai ant keliu mels- 
czia. idant man pavėlintu czion 
]»a>ilikti lyg smert.”

Kunigas Dillon turi 60 metu; 
lodei “pasiszvontinia” 
me prijautė truputi — už vė
lai....

man 
m<» rakta 
laukan,

pasakytu “eikie 
ant

kaleji-

Kada užėjo Rosijoi revoliu- 
( ije, Soviatu valdže apszauke, 
buk tik tasai turi tiesa prie že
mes, katras ant josios dirba. 
Tokiu budu iszriszo klausvma 
ka> kiszai darbinin'ku ant dir- 

Bet Rusiszkas mužikas pa
la re savo reformas.

Kaip apdirbti žeme, prigu- 
linczia prie kdkio ten Matevie- 
jo arba Tymofejo — jeigu szei- 
myna maža ir i .. 
aprttritfi tosios dirv

VOS.

I

negali pajėgti 
vos .*

budu gauti darbiirinka 
darbo nekliudant Soviatiiiiu 
tiesu?

Labai lengvu budu, nes szia
dien soviatinej Kosijoi galima 
lengvai apsrpacziuot, ir aplai- 
k\ti lengva persiskyrimą ant. 
pareikalavimo tik vienos ypa- 

Sztai Matviej paeziuoje 
keturis sūnūs vos užaugia 

nuo žemes. Per 
marezios dirlm nuo rvto l\ • • 
vakarui ant lauko ir grinezio- 
jr. Kada rugepjute pasibaigė, 
ateina ruduo, siundei aplaiko 

t uju nevalninkiu persisky-
Tokiu tai buriu Matviej 

aplaiko pigias darbininkes.
“Apsipaeziavimas ant vasa

ros**
>ije, bet moteres 
sii>iorganizavojo.

Kokiu 
prie

"■i
i*

PALIEGIAS, O BET TROSZ-

<r- n 
jaunikai-

t is

KO MOKSLO.
Clifford Lideon, isz Burlin 

ton, Iowa, paliegias
, gulėdamas lovoje kelis me

tus, neturėjo progos lankylis 
in mokslą, bet insitaise sau ra
dio aparatu ir su jojo pagelba 
aplaikinejo lekcijos 
universiteto,
pasekmingai egzaminą' 
kvdamas titulą Brtchlor of 
Arts.

i hz Towos 
ant galo iždą ve 

aplai-
titulą

si sapnuojame ir turime 
kės svajones sziam gyvenime. 
'Tokios svajones yra pajjrastos. 
Nesiranda tokio žmogaus, ar 
tai vargszo ar tureziaus, kuris 
nesvajotu aj)ie szi ar ta. Nevie
nas sako sau, jeigu turčiau tiek 
ir t ick, paliautai! dirbt i ir 
vonia u sau isz procentu.

Kitas kalba, jeigu t uret a u 
tiek ir tiek, tai stengtausi pa

gyvenimą vargszu, o 
tik tiek, kiek 

kasdieninio

Viso-

g V-

aut

saldx t 
pats naudoezia 
man užtektu 
pragyvenimo.

Kiti vela kalba, jeigu turč
iau dideli turtą, prigialbetau 
vargszams, studentams, apleis- 

vargingiems sierai il
si a t y c z i a m o k s 1 a i n e s,

prieglaudas del vargszu ir l.t.
gal kalbeiu: jeigu tu- 

retau daug pinigu, lai slaty- 
czia bažnyczes,
vargszu,

visus

tieins ir 
k a m s,

() kiti

namus del 
])rigialb(‘tau pinigisz- 

kai visus reforniatori us 
mokinimo dorx-bes ir l.t.

'Tokios tai 
visus, o ypatingai

■ neturi jokio turto. 
Bet žmogaus būdas kitokis, sa
kysime, jeigu kas turi I liksian
ti doleriu, lai geidže turėti du 
(ukstanezius; jeigu turi szimta 

sapnuoje apie du 
kas I uri nrilij

tuos kurie
I ) A * _

ant

sxajones apima
daugiausia

lukstancziu 
t ukstanezius, 
na geidže dvieju 
liaus.

Tiejei ka

() (i-

ir teip to-

los,
S<|VO

visa 
nuo

vasara
ir 
n

nieko neturi, gei
dže daryti gerai kitiems 
manome, yra szirdhigais ir isz- 
])ildytu savo prižadėjimus, bet 
tik tada, kada patys nieko ne
turi.

Bet kada gilukis pas juos at
silanko, joju geradejingumas 
pradeda atszalt 

(-

'loki,

J".|u
o mausto k<»- 

galetu daugiau aplai- 
greitai apie

nuo 
rimą.

labai prasiplatino po Ko- 
susiprato ir

Sėdėjau ana vakaru prie sta
lelio ros t a u racijoj su savo 
draugu ir laike 'pasikalbėjimo 
apie szi ta, jisi atsiliepe in ma
ne:

“Kad asz turecziau sziadien 
sZiinta lukstancziu doleriu, at
liktai) tuojuus kelione po visa 
svietą, paimdaiiiris jus su sa
vim kaipo mano dranga.”

'Tokia propozicije patiko 
man labai. O kad mano drau
gui da toli buvo prie szimto 

vi- 
užmanymas nuėjo ant niek, 

ir ne Irklai jisai* bet ir asz tu
riu dirbti aut redaktoriszko 
krėslo ant pragyvenimo, o 
maiistymas apie kelione aplink 
svietą gal pasiliks tik sapnu.

1 I.J «1 ttiti tt * llr .*11 o. inrtati t * /

kiu būdu 
kyt, ir užmirszta 
duota prižadejima.

Žmogiszko budo 
permainyt. Trip gal buvo tuks- 
taneziai metu adgal ir gal trip 
bus kaip mes senei gulėsimo 
ka puošia.

Valdžion detektvvai » 
praplatintoji! neteisingu 20 do
leriniu Immaszku 
sklydo po szia aplinkiiria. 
maszkos yra teip geros, jog tik 
banke jaises gali pa žyli, laz
duotos ant Federal Reserve 
Bank of Boston. Temykite ge- 

pinigus aplaikoto 
nuo nepažystamu.

PAJESZK0JIMA8.

ra i kokius

mes

propozicije

tirkstancziii doleriu, todėl
HMM

krėslo ant pragyvenimo,

negalima
iš

je sz k o

kurios pa-
Bu-

n

Pajeszkau savo brolio Auta* 
no Kanlavieziau.s. Jau ilgas 
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi.
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso ,

Mrs. Antanina Kainick oor. in nt*. -— ei

Man labai yra svarbus

nepriklausomybe, 
gresas buvo paskyręs komitetą 
isz penkių nariu paraszyti Ne
priklausomybes
'Thomas Jefferson’as buvo to 
komiteto pirmininku. Jeffer
son’as parasze deklaracija, ku
ria Kongresas priėmė su ma
žoms permainoms Liepos ket
virta diena 1776 metais. Ir nuo 
tos dienos, Liepos ketvirta die
na apvaikszczio’ta kaipo Ame
rikos didžiausia szvente.

Kuomet Kongresas priėmė 
Deklaraci-

nuo savo 
Green,

l)e k la ra ei ja.
Thomas '.Jefferson ’as

N e p r i k l a 11 so m ybes 
ja, patriotai numet(‘ 

Bowling .\("X

Jurgio III, ir ve- 
stovylos padare 

Nepri

vietos
York ’e szviiiine stovyla Angli
jos karulio 
liaus isz tos 
kulkas szaudx klonis.
klausoniybes Deklaracija bux'o 
|>adaryla ir priimta, lik reikė
jo už ja kovoti. Kova buvo bai
si ir ilgra, ir tik tapo pasekmin
gai užbaigta Jurgio Washing
ton’!) narsumu ir gabumu. 
'Tonis dienoms kolonijos turėjo 
tik apie tris milijonus ir puse 
gyventoju. Daugumas isz sziu 
paėjo nuo Angliszkai kalban- 
czin gyventoju, bet buvo
daugelis Vokiszkos, Holandisz- 
kos ii' Szvediszkos kilmes. Ho- 

’o 
Szvedai
valstija 

Vokieeziai pa-

ir

gy ven t Ojai.
Delawa re

landiecziai buvo New York 
pirmieji 
apgyveno 
1638 metais, ir
siuntė kelias didelius imigraci
jas nuo 1683 m. Tokiu buriu, 
invairiu szaliu žmones kovojo 
už Amerikos nepriklausomybe. 
Ir daugelis isz tu žmonių losze 

Buvo Francu-
Lafayette, kuris netik pa

gelbėjo Amerikai kaipo 
vis, bet dar 

i u

svarbias roles, 
zas,

sugrvzes Franci ja.

karei- 
toliaus pagelbėjo 

Von 
Steuben, X’okiszkas generolas,

Washington ’iri
rieti kuomet padėtis 
vojingas.

Generolas Herkimer buvo ki 
. rex’oliucijos 
Jis paėjo isz Palati- 

ir atvvkc

at vvko pa ge L 
buvo pa-

tas garsus
vedėjas. ,
nes

laiku

Koseziusko,

•s Amerikon apsi
gyveno New York’e. Jis laimė
jo svarbia Oriskany kova, bet 
buvo mirtingai sužeistas. Gar
susis kareivis,
Lietuviszkos kilmes, irgi prisi
dėjo prie 
kovos.

John Morton, vienas isz pa- 
siraszytoju po Nepriklausomy
bes Deklaracija buvo Szvedisz- 

John Hanson, ge- 
kongrosmonas, ir

Sinnixson,

nepriklausomybes

garsus
narys,

buvo dairio

kos kilmes. 
r<ii žinomas 
'Thomas 
Amerikos kariuomenes
irgi Szvedai. Generolas Hans 
Christian Fibiger, kuri \ adino 
”()ld Denmark” 
tis.

'Tais laikais, 'kad nors Ame
rikoje buvo labai daug Ang 

kalbaneziu žmonių, 
bet istorija 
užmirszti kitu tautu žmones 
kurie prisidėjo 
iszsivystijimo.

liszkai žmonių
nepavelina mums

prie Amerikos
—F.L.LS.

Valgiu Gaminimas
■'' • I <   * ' „ - »**

Namu Prižiūrėjimas
, 1 i f * it,/:. .«• X i i ijį \ .

Kdžna moteris ar mergina 

ek- 
viėnam'iiame. 162 puslapiu

privalo tureli aria Jrpj 
ir ji turėtu rastis ki

H i u • i1 u
...................................................................................................................................................................

didelio formato.. Drutaii
M' M >• ■ i L' M * J. •" ' - -

Audėkliheli įdarau. Pre- 
1b tiktai . / . .11.50

Tir ri •tofi/'OT vmiroTrT\ i t A

mus.
(artina gauti
rijos Teismo rasztininko (dis- 
trikte, kur ketini patapti pi 
liecziu), tikras informacijas 
apie tavo ypatinga atsitikima.

K.— Kai])
antrųjų, arba pilnu, pilietysk 
po pier u ?

A. — Pirmiausia, 
be liudininku,

reikia praszyt i
•s

vien u vie
nas, ne iiudininKu, nueik in 
Natūralizacijos Teismą, ir nuo

Preli-
rasztininko gauk Form 2214 
kuri blunka pavadinta 
minarv Form for Petition for 

t

Na t u rali za t ion.

i l

y y

K. — Ar reikės užmokėti už 
ta blankii ?•

K. — Lszpildes blanką kam 
ir kur turiu paduoti!

A. — Po iszpildijimu blan
kus, turi nuneszti arba pacztu 
pasiust i, 
roms,
sinetojui, 
pažymėtas ant blankus.

Kas \ ra nat u ra Ii zac i- 
jos iszklausinetojas ?

Natūralizacijos isz
klausinetojas yra 
valdžios iszklausinetojas ?

A. — ?’ 1 ’■ '

v

* /t

kuri''

kentei,

DOVANOS DEL LE
KIOTOJI!.

Admirolas orines floto> Mof
fat t padovanojo puiku sidabri
ni kielika de) lojo lekiotojaus 

pasekiniiigia u>e va ro 
aretiplaua be jokiu nelaimiu.

Sveikatos Prižiūrėjimas
► , • ,
—t* 't: •I

Ar seniai kreipeisi prie gy-
dytojo del sveikatos peržiūrė
jimo? Ar tavo gydytojau regu

la v o akis,
B :(g|

ausis, uosi, dantis, oda, szirdi, 
plauczius, rankas, kojas ir vi
sas kitas kūno dalis?

Ar tau savo kūnas 
labai delikatna ii- brangia ma- 

Kiekviena dalis tos 
turi dauginus 

negu gy

lariszkai peržiuro

reiszkin

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

su pirmoms popie 
natliraiizacijos iszklau- 

kurio

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

adresas

kaip jis neatleido, 
ir leido ji imt i. 

(Jaloka pajoję jis pamate auk- 
plunksna;

tik ne užgauk, 
turėsi kentėt, 

“szirvokai,

1 I o
tai szirvokas

so
4 4

va rgu
sa ko:
imt ta plunksna, 
riu. ’ ’ Szi rvokas

szirvokas sake: 
ta daug 

ale jis 
mane 

no
per ta

per

brisk 
a>z labai 
a ke:

K.

v ra

Lede ra les

.Naturalizacijos isz 
klausinetojas yra 
valdžios aficierius,

Fed e ra les 
kuris turi 

iszegznminuoti aplikantus kas- 
link tinkamumo tapti Suvieny
tu Valstybių pilieeziais, ir .jis 
užklausia .liudininku iuvairius 
klausymus.

A r‘ t tiriuK. — Arturiu pristatyti at ■ 
keliavimo eertifikata ?

A. — Kuomet iszklausineto 
jas gauna, 

i 4
ai'ba priima, iszpil 

Preliminary h'onh for • < 
Naturalization 
iszklausinetojas, 
nuo imigracijos 

atkeliavinio 
parodo kad 

i in Suvie- 
Atkeliavimo 

nereikalingas kur 
aplikuotas atvyko in szia sza- 
ly priesz Birželio 29 d., 1906.

K. — Kada turėsiu vėl vvkti 
i u 'Teismą ?

A. — 'Tau bus pianeszta ka
da ir kur reikės nueiti su dvic- 
jais liudininkais del pirmo eg- 
zamino, ir del pasiraszymvi po 
ir padavimu tavo peticijos na
tūralizacijos rasztininko ofise. 
Gal prisieis laukti kelius me
nesius.

dvta e
Pet it ion 
b lanka, 
turi iszgauti
valdininku

for 
Ji-S

>»

ta vo
eertifikata, kuris
legaliszkai atvykai 
n v t as Valstybes. • •
cert if i katas

iszklausinetojas

szi nerija ?
maszinerijos
drūtumo ir pajiegos
vcnimas reikalauja. Bet labai 
daug žmonių nežino iki kokio 
laipsnio gali intempti invairias 
kūno dalis. Gydytojas, peržiu- 

alcs patarti kiekrėjos kuna g
kūnas pajiegia dirbti.

G a i n t os pa ge i d a v i ma i 
suomet veda prie gero.n

nevi-
Noras

va Įgyti gali privesti žmogų 
persi valgyti, arba jeigu kūnas 

nesinori
kūno dalys per
kitos visai ne- 

i

silpnas žmogui 
gyt. Nekurios 
sunkiai dirba, 
veikia.

Paprastai žmones

val-

uekreipia 
atvdoH in akis ir ausis. Laukia 
pakol pradeda skaudėti. Dan

ei su vyru, 
senumo, 
armijos, 
daugelis

tu priežastimi, 1)0% 
tarpe 21 ir 30 metu 
buvo praszalinti isz 
Sziomis dienomis, 
mokyklų reiknlauja pcržitiroji- 

Tevai re-mo vaiku sveikatos.
tai kreipia atyjos in vaiku 
dantis, bet mokyklų peržiūrėji
mai parodo labai
su sugedusiais dantimis, 
])uvusiais dantimis.

kitose kūno

I

K. — Ko 
liudininku užklaus ?

A. — Apie 'Tamstos būda ir 
kai]) ilgai jie 'Tamsta pažysta.

Ko manes užklaus?
Klausymus iipie Suvie- 

valdžia, apie 
kad galėtu

A.

teismo raszti-

K.
A. -~-~ 

nvtu Valstybių 
Amerikos istorija, 
sprensti ar ’Tamsta tinkamas
būti piliecziu ir balsuoti.

K. — Apart klausymus lie- 
ezianezius mane, ko (langiaus 
liudininku užklaus?

'Tamsta turėsi pasira-
szyti po natūralizacijos petici
ja ir liudininkai turės patvir
tinti afideivitais. Tuoš'afidei- 
vitus padarys 
įlinkas, bet liudininkai prie ju
turės pi’isiegti paežiu laiku 
kuomet peticija paduota ir po 
ja pasiraszxta. Liudininkai tu
ri būti Amerikos piliecziai. 
Jeigu naturalizuoti piliecziai

būti

turi su savini atsineszti natura- 
I i zac. i jos co rt i f ik a t us.

K. -r- Ar'turiu užmokėti už 
peticija ?

A, —
reikalaus keturius

" * ' iTk 1 ' n ' i xlh į.■ >i■ *, .į • • i ■

Teismo rasztininkas
i dolerius

’ * i ' 1 1 j I -i' *. .į « r' 1 ' e! * I

($4.0Q) nuo tavęs už padavimu

'Tai sal<c jam szirvokasda 
bar apkeisk mus s 
arkliais: mus iii ju viela, o ju 
iu mus \ieta, ir brolius, 
jie suguls su savo marezioins ir 
tu sugulk su savo marcz.ia, ale 
idant nenžmigk; o kada bus vi 

lai apkeisk brolius 
brolius dek

r I ’

it tos žmonos 
t >s 

kada

i 4

plunksna tu gali ir savo gyxas- 
o jis neaIleido 

ji man patinka, 
noriu, leisk imti ta ])liinl

ir jis

t i piapuldyt ie, 
ir vi> szauke; “
asz
na ” ir jis \ is klapat ij 
szirx okas mat \ (lamas,

1 T

i\.>-

o, tai 
kad ji>

daug vaiku 
su

puvusiai
dantys atsiliepiu 
dalyse.

Koks yra gyvenimas be svei
katos? Bet kiek žmonių migli
ną apie
esant? Žinoma 
mpinti apie sveikata, bet svar
bu a psi pažinti 
isz visu maszineriju,
tos maszinerijos silpnumus ir 
stengti juos padrutinti.

—Foreign Language Inf. Service.

si 11 ž m i g i a, 
su ju marezioins:
in mareziii vieta, o marezes m 
broliu vieta ir tu atsigulk iii 
.savo marezios x ieta, o ja dek in 
sax’o
\’ ienos, 
mumis nukirs,

viet'a, o anl
ka r< las puls i r jumis 

o kad busim vi
si apkeit in, I ai jus i r mes i>z
lėksim g\ vi. ” 
daro, kai]) 
pamokinęs, 
x'imios, 
szaus

ziegoria ils
i r

Tai paikasis pa- 
ji buvo 

ant ziegoriaiH 
balkiai

szirvokas 
tai

krito balK’iai nuo \ir 
ant ju bemiegant ir Urnai 

\'el auksztyn in sa\o viela pa 
si t rauke, kai]) buvo luix'es i r 
nieko iK'bux'o iszmanyt, nes jis 
buvo teip kai|> ir kiti balkiai, o 
tie balkiai buvo aut to pata-i 

jie galėjo
leist i ir \’el pt raukt ie. () broliai 
bu\'o teip paguldyti: jie gulėjo 
iii sztrejo skersai st ūbos in vie
na rinda:
]>() tam jaunikis

SVt 1 si algai pa-

prie kraszlo marti, 
, ir vėl marti ir 

vėl jaunikis, iki jie visi sugulė 
iu viena rinda, kožnas jaunikis 
turėjo savo marezia prie savo 
szalies. O tie balkiai buvo teip j 
taisyti, kad 
tropyti, o marezias turi gyvas 

kad paikasis pada- 
i szirvokas buvo 
tai tropijo mar- 

czioms, jaunikiai gyx i pasili 
ko. Otų inarcziu motina buvo 

o tos marezios nuo 
sziaudii buvo padarytos ir a|>- 
redytos su drabužiais,

akys bu\'o 
jiem teip iszveizdejo, kad jos 
gyvos yra, ir jiems 
veizdėjo, kad 'kalba 

su jais

in jaunikius turi

paliktie, 
re, kaip 
pada\adijes

ragana,

kiu

O
jam

o jauni- 
apmonytos.:

t ei pi i sz- 
su 

valgo ir geria su jais, o 
tie balkiai nukrito, tai jie įna

šu jais yra, ir kas los 
'Tai jie t ne

savo ark- 
gyvi iszli- 

žmonos arkliai buvo 
Įiaikasis, pa

jais, 
kai])

te, kai]) 
per marezios yra. 
jau begu kožnas prie 
lio, o arkliai ir buvo 
ke, o tos
negyvi, kadangi 
gal szirvoko padavadijimo bu
vo padaręs; tai visi jojo szaliu, 
o szirvokas vėl raisza ir pasili
ko paskui, o’kad per toli pasili
ko, tai jis ne raisžas.' O kai| 
nubėgo tolinus ir su Vienu sv
kiu paikasis pamato aukso le- 

“szirVdkai, np- 
asz noriu ta’ aukso lo- 

” Bžirvukas ne
norėjo leist, ji prie.tos ledžin
gos; jis sako: W 
tau pakalsiu, leisk man imt 

.. v « ' > ,

)

dzinga ir sake: 
sistok,
dzinga paimtie.

nšz th ledžinga 
| M

neatleidžia, sa'ke: “na, tai imk, 
paskui jei beda tau bus, 

ir jis paėmė ta 
piunksna ir jojo toliau.-.

\ el pamate aukso 
mergos kasa i r sa ke:

sveikata sveikais 
nereikia susi-

imk. o 
tai žinokis, 
a 11 k s<) 
(laloka jojo• s

>zirvokai, asz 
kasa paimti,

jis paeme su brangiausia 
suprasti t

noriu
t >* y

nenorėjo, žiiiO(lamas 
per ta kasa daug 

ale kai]) jis 
t >

kasa ir jojo

kentei, 
tai ]iavelij

i t

imt i
kur kiti

sustok, 
ta aukso 

szirvokas vėl 
kad jis

vargu lure's 
neat leido, 

ir ta aukso 
tolinus,

broliai jojo ir visi nujojo pas 
karalių.

turėjo x’iena (lukteri, tai kara-
v urna <> tas karalius

lies sako jiems: “'kas puikiait- 
se uux'alys sa\'o ark Ii, tas gaus 

o jie turėjo 
tamsoje nakt ij(> in stable valy- 
t ie be jok ios ž\ ak< 
rio, o ir durvs buvo uždarvtos.

mano (lukteri, .Jie

•s ir be žibu-

Naujas Didėlis 
Sdpriorius jau

Gatavas
*♦ •HMMIHUIIHMMIimiMI

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gidi sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineia 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦4K

IF. D. Boczkau8ka8~Co. 
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

t) kai]) paikasis i nėjo prit* savo 
sake: “szirvo^ 
nematau,“ tai 

“turi aukso 
])asiikabink ta aukso

kai]) kokis žiburis”; jis pasi
kabino ta aukso ledžinga ir jis 
galėjo gerai matyt ir nupoeavo 

szirx’oka daifg ])iiikiaus, 
kai]) kiti visi. Kai]) jo broliai 
mate, kad jis yra gerinus nupo- 

kaip jie visi, tai apskun- 
savo broli, ikad jis yra 

poeaves, o jie visi 
Tai karalius 

t u man t uri pa-

szirvoko, tai jis 
kai, asz taxes 
atsake szirvokas: 
ledžinga,
ledžinga tai tau gerai užsz\'ies

1 4

>1

g 
savo

caves
de jie
szviesoje
tamsoje poravo...
sake paikam:
rodyti, su kuo tu esi pasiszvie- 
tes,
žadintas,
S()

pasiszviecziau.
(TOLIAUS BUS.)

o jei neparodysi, tai busi 
i r jis parode ta auk

su tuo asz
i y

ledžinga ir sake:

$
GYVENIMAS

MARIJOS PANOS,

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauska*, Locnininkae) * 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

» <SZVENCZIAU3IO3

Visai pilnas apraazymas apie 
Gyvenimą Ssr. Marijoa Panos. 
96 puslapiai. Pulki* knygele. 
Preke au prisiuntimu.tiktai 25o.

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

t

SKAITYKITE SAULE

KVITU Knygele Dra«cyatMM > lai 
iesmakejlme
■i - - - e . < Me.

KYITU Kertele prą«KreteM«. iel
Kaeierlaua eog enieta pialt* aat 
kuelrinklma

<4

ir kur tik yra raikalinfa
~ U T a

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorua, MoltaUinee, «B«i« 
nyczca i
Elektrikine Szviesa. Taipgi parduoda

FIKSOŽERTUS 
(LIKTORIUS) ’

pigiau ne kaip gauaite satoroaia. Ui- 
veda verpetus prie duriu, taiaa elelc- 
trikiniua proaus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite peš mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo name pagal naujausi* siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius leontrak-

.** * 'Ii . 'I. - Ii

tut ant a| 
ir Bainycxiu.

pašvietimo Saliu, Mokalatntu 
Duokite pirmybia aava 

tautiecziui pako) ejaite kur kitur.

I LO ELECTRIC CO.
311 W. PINE ST.. MAHANOY CITY

I
C
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Namelis Pustelninko

Kas kartas balsai nyko. Prie
žastimi buvo tas, 
sugryžus isz kareziamos, 
stovėjo pagiryj, o nerado sa
kalninko, apie kuri ne pati nie
ko nežinojo kur 
bernams, kad jo 
visus kampus,
kareivio, kuris jam sakalninka 
pavedė. O kada sakalninko vi
duj drutvietes nerado, gaspa- 
dorini puolė misdis in 
jog jis turėjo per tas durukes
iszeiti, kad kareiviui koki nors 
szposa padaryti, 
ra i d a sek c.
rudes prie muro kabanezia vir-

.4^,

dingo, liepe 
jeszkotu po 

Bijojo per tai

galva.

Apie tai tik- 
Labai persigando

o 
sau. — 
Įėjimo Valdono!

Niekas kitas

> velniu! — pamislijo 
Ak tai ta virve isz ka-

to neregejo, 
kaip tik jis pats: suszauke visa 
szeimyna, kurie buvo iszsiskir
stė jeszkoti sakalninko ir liepe 

niekam 
Po-

ir bardi-

eiti drutvivtcn, nieko 
nesakydamas apie virve, 
tam pacmes raktus 
sziu in rankas, o teipogi lampa.
nuėjo kalėjimai!, kuriame buvo 
uždarytas grafas. Ėjo suvis pa
maži. Kada kalėjimą rado (usz- 
czia, pakratė galva ir tarė pats 
sa u:

— Kad tave szimtas batali- 
Tai dabar padare! 

pamislyti, kaip
Bet mano snie

gai isz to ir isz-

nu velniu!
Dabar reikės 
czia iszsisukti. 
genys kytros, 
sivvniosiu.

Potam intrauke virve, kad 
kas nepatemytu. Uždarydamas 
geležines duris, užsimislijo va
landėlė ir glostydamas sau ru
da barzda, nusiminęs tarė:

— Na tu mano vyreli, netikė
jau, kad tas vaikinas toki szpo
sa padarytu, isztikro tai sztant 
sakalninkas.

virve,

▼ Pi t 4 k 4

Buvo jau pusiaunaktis, kada 
Otonas drumnose pradėjo kelti 
isz miego Grigalių. Drutvioteje 
vieszpatavo visiszka ramybe.

— Kelkis, viskas nutilo, ne
privalome nieko bijotis. Naktis 
graži. N’ejas visai apsistojo. 
Turime tuojaus eiti, kad priesz 
ausztant pasiektum kita aplin
kine. Bet ar tu žinai gerai ke
lia per giria-.’ Ar tu laikais ne
esi bailus.’

— Ar asz bailus! 
ke Grigalius, trindamas 
akis ir žiūrėdamas gana links
mai in sakalninka. —

• t a • * •n * 1

paszau-
sa v o

Tai rods 
klausymas. Juk asz girioje už
augės ir teip žinau apie kožna 
takeli, kaip seniausias žmogus. 
Meldžiu eiti paskui mane. Ki
šimo nuolatos pakraszcziu, o 
priesz diena busime suvis kitoj 
aplinkinėj.

Teip ir stojosi.
gerai iszausze, o Ditricho drut- 

Po 
pakelei-

Da nebuvo

vietes jau nebuvo matyli.
gerai valandai musu 
viai atsirado labai puikioj pa
kalnėj. Paežiam viduryj pakal
nes stovėjo didelis szakotas 
skirpstas, o szale plauke upe- 
lukas.

— Czia

.penis nau-

veidas priesz 
nedėlios.

parnesziu linksma 
gaspadoriui jiena, jog visi turtai bus sugra- 

kuri žinti, kuriuos pitrichas užgrie-

’Tomis mislims užimtas, ue- 
pamislijo, ka tu r ciesorių pasa
kyt i, kada stos
veidą. Perėjo kelios
kada paregėjo sostapiles bok- 
sztus, tada apėmė ji baime. Pa- 
mislijo sau: — Kas mane varg
dieni prileis prie .......:....... ’
Jeigu pasakysiu,
grafo Valdeno silnumi, pasi
juoks ir už paika palaikys. No
rint s leltcuga parodysiu, bet ji 
pažinsiu tiktai pats ciesorius.

Kada stojo sostapileje, kož
na syki, kada tik norėjo priei- 
t i prie ciesoriaus, 
do; norints kareiviai 
mutinius vartus perleido, 
nok tolinus negalėjo 
tik prie prieangio palocin, isz 
kur ji kožnu kartu

Verkdamas meldėsi
Dieve iszliuosavai 

mano teveli, kuris dabar džiau- 
paezia i r su

ka Ditri
chas neteisingai paėmė. Suju- 

ciesoriaus szirdi, idant

ciesoriaus: 
kad eSiniu

jo neprikri
pe r pir- 

vie- 
eiti, kaip

vo.
Dieva:

iszvarvda-
pas

gesi at radęs savo 
nu, sugražink ir ta.

dink 
raseziau pas ji malone.

Treczia diena po 
mui in sostapile, jo malda likos

gavosi 
kuriame

at kelia v i

<r 
tęs.

iszklausvta. Viena rvta
• 9

in ciesoriaus soda, 
sotino savo akis visokiomis au- 

uolemis, kuriu da nebuvo ma-
Netruko puses valandos,

tame terp daugelio poniu pasi
rodo pati cicsorione. .Ji ėjo pa- 
sivaikszczioti. Pamatęs Otonas 
teip daug poniu puikiai apsirė
džiusiu, pasitraukė in paszali. 
O kada pro ji ėjo, nusiėmė ke
puraite ir žemai pasiklouiojo. 
Kad tai jis butu žinojęs, kad 
tame pulke randasi ciesorione. 
butu priesz ja klaupės ir viską 
iszpažines. Visos ponios susto
jo prie szaltitiio.Apllnk szaltini 
augo visokie medžiai ir žiedai. 
Otonas isztolo žiurėjo, kaip jos 
skynė žiedus nuo augalu, 
trukus vėl visos nuėjo, 
tas visokiomis 
tuo paežiu
nuėjo. Jis paseko ta pati szalti- 
nuka. Tame 
nuo jo petios 
žibanti nuo žemes.
sakalas vėl užlupę ant peties.
(Ilonas snape pamate labai 
puiku žiedą ir pamislijo: — Isz 
kur galėjo czia tas žiedas im
tis’ Gal isz tarpo tu poniu \ ie- 
na pamote, kaip kvietkas sky
nė. Turiu tuojaus nuneszti ir 
atiduoti; kad tik jas czia 
cziau sode dar surasti.

Bego potam in ta szali in ku
ria ponios buvo nueje.

pabėgėjo 
Ųr 
mit 
jin,

X v A e-
t’žim- 

mislimis,
keliu.

e,|o
kuriuo jos

nuszoko sakalas 
ir pakelt* ka toki 

Linksmas

gale-

)

i

'l!

užkasime duo- 
vandens, o 

gryžszi 
Ji tavęs be
laukia. Asz 

nepa- 
valanda po 
Grigalium

m

O

/ii ■"
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fe

sau pasilsėsime — 
tarė Otonas — 
uos ir užsigersime 
potam tu mano brolau 
pas savo motina, 
niai su runestimi
turiu dabar gera kelia, 
k lysių. Pasilsėję 
medžiu, Otonas su 
atsisveikindamas tarė:

Acziu tau szirdingai, 
vaike, už tavo žygi. Gaila man, 
kad asz tau neturiu kuom isz- 
nagradyti. Tikiuosi, kad neil
gai trukus galėsiu
lones tau atsimokėti, 
kink nuo manės savo tėvus ir 

kad netrukus

Kerasn

už tas ma-
Pasvei-

pasakyk jiems, 
atsilankvsiu.

Vienius leidosi savo 
kitas savo. Otonas
turėdamas vilti Dievuje. Pake-

Vos pabėgėjo varsnas, isz- 
girdo triubu'^Tr bubnu baisa. 
Žmones visi ivĮit to balso bego. 
Nuly‘go. ir 
nisterio, kuris ketino ka tai ap
garsinti. Kada davė ženklą su 
auksine lazdele, idant 
malszintu, tada jis paszauke:

— Varde paties ciesoriaus ir 
musu viesznaties, jeigu katras 
rado ar rastu labai brangu žie
dą vieszpatienes musu ciesorie- 
nes, kuri priesz valanda laiko 
pamėtė, turi atiduoti, už ka ap- 
laikvs dideli’ dovana, kokios 
niekas da neapturejo.

Otonas turėdamas 
szeniuje ta žiodą, 
kabori, puolė ant keliu ir deka- 
vojo Dievui už ta laiminga at
sitikima.
esi geras ant niaues vargingo 
kūdikio! per paukszti sugraži
nai-man tęva, per paukszti isz-» 
taisei kelia pas ciesorių

Po maldai stojos ir skubiuos 
iri palocin. Kada nuėjo in prie- 
szpakaji ir pasako ’ variui, jog

stojo arti mi-

apsi-

savo ki
miojo in už-

Ak Dieve! kokis tu

keliu, o 
greitai ėjo

liui klausinėjo, kuris 
irias kelias pas ciesorių, 
kelionėje mislijir apie 
motina ir apie 
miMtinni vmn

a rėžia u- 
SavoI

te vii ir 
džiaugsminga 

vnbmibi K*tini

eiosorieries žiedu rados, tada ju 
veidai persimaino. Atidarė tuo 
jaus duris ir'liepe eiti.

Didelioje,saloje buvo \wsi ka
reiviai susirinkę. Sz

Pasiklouiojes žemai,
i i neina

t Itouas.
iszeme žiedą Imz <kiszėiiiahs ir 
tti i'uv.tiinun Lilkn ‘ Tnmn t’ivsi uO .m r<
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PRISIPAŽINO KAD NU
ŽUDĖ PACZIA.

D r. Thomas \V. Young isz 
Los Angeles, Calif, prisipažino 
buk jisai nužudė savo paezia 
po tam užmari no josios lavony 
skiepe. Motore buvo turtinga, 
nes turėjo kelis milijonus do
leriu verties turto po pirmam 
vvrui.

smejo.

čio

pakalnėj

stojo nuo savo sėdynių ir k lau
kui* rado, kada (riešo*-* 

riene paėmė savo žiedą, visi su ' 
žiūro in vaikina. Patogus sa
kalninkas visiems patiko. Cie
sorius iii ji tarė:

— Jogei Dievo bijai ir savo 
ciesorių laikai pagodonej. pra- 
szyk ka nori, o viską apturėsi. 
Prislegiu asz ant karūnos
soriszkos, jog tau neatsakysiu.

Otonas atsiklaupė ir su su
dėtomis rankomis prakalbėjo 
tuos žodžius:

— Szviesiansias ciesoriau ir 
meilingas pone! Kad apturė
jau mylista pavelyk man szvie- 
siausias ciesoriau, norint trum
pai apsakyt i.

Ciesorius su galva linktelėjo 
ir atsisėdo. Ta pati padare cie- 
soriene ir visi kareiviai, o O- 
tonas pradėjo kalbėti:

— Vienoj puikioj
gy\vno piemuo su savo pulke
liu aviu. Kada tos avutes žole
le maitinosi, piemuo sėdo prie 
ju ir valgė iszemes duona; o isz 
katro szaltinio avys gere, ir 
piemuo gere. Mylėjo labai ave
les ir jas nuo visko gynė. Apie 
tas aveles 
telis, norint toli gyveno, 
jaus, kaip su perkūnu, apėmė ji 
pasiutusi rūstybe. Nuėjo in gi
ria, užaugino pulką vilku, 
tais vilkais atit rauke 
pakalne. Kaip kokia vesula pa
sklydo visoje aplinkinėje, pra
dėjo žudyt nekaltas ax is ir pri- 

gera

avvs

dažinojo jo neprie- 
Tuo-

Su 
ir ramia

sisax'ino visas pievas;
piemenį pagriebė su savim, nu
sigabeno už giriu iir kaimų in- 
mete in tamsu kalėjimą, laike 
ji tenai ilgus metus ir dabar 
neperseniai likos iszgellietu 
per locna sunu. Tokiu bildu te- 

liuosu, bet jo avys ir 
randasi

vas vrat* 
pievos 
rankose.

Czia nustojo Otonas. Cieso
rius atsiliepė meilingai:

— Asz tos pasakos, mano sti
liau, nesuprantu!

Czia Otonas pradėjo verkti. 
Pot'am prisiartinęs prie cieso
riaus tarė: — ’Tas piemuo yra 
mano tėvas; yra lai Henrikas 
grafas Woldenas, sun its Rudol
fo; yra tas pats, kuris apturė
jo atlyginimą ‘laike galėjimu 
nuo szviesiausio ciesoriaus.

Visus apėmė dideli dyvai, 
X’ienas in kita sznabždejo. Oto
nas pradėjo tolinus kalbeli: — 
O žmogus su vilkais, yra (ai 
Ditrichas, kareivis, isz Eelze- 
no, kitados 
Eilendorfu.

neprieteliaus

vadinosi Steponu 
Yra tai tas pats, 

kuri mano tėvas ingalejo, o už* 
ttai apturėjo atlyginimą. !

Kada iszgirdo Ditricho var
dą, visi užsirūstino ir pradėjo 
garsiai murmėt. Dabar pradėk 
jo Otonas apie viską pasakot. 
Visi klausė ausis isztempe, jog 
netik- panos, oiesoriene ir ka
reiviai verko, bet ir pats ciė> 
sorius.

Kada pabaigė, puolė ant ke
liu ir tarė: O szviesiansias eio 
šoriu u ir mano meilingas. [)67 į 111 un. IH*I h’<i faun viuii tn vn in«wl o

................ i. ... ■— ju—*»

liepki sugražinti ’neteisiai isz- 
pl(‘S"ztus turtus.’ 

rramo ciesorius
k a Ilia lare:

— ‘Bukia geros misli</$j, pui- 
Labai gailau- 

nedažinnjau pirma. Asz

KONGRESMONKA.
ata A

pert ra’ukes

kus jaunikaiti!
Į‘b jog
iki to laiko nieko ’nežinojau. 
Duosiu tau vaisko 'Lack reikės 
ir gali daryt su neprietolium 
kaip tau patinka. At si imk i sa
vo, o ir nuo Ditricho tiek, kiek 
■mis nori už ta hii'ka jusu ken- 
<ėjimu. Duosiu 1au visus rasz- 
tns ir nuo to laiko didelėmis 
mylistomis apipilsiu.

Visi kareiviai džiaugėsi isz 
to ciesoriaus sūdo. Kiekvienas
kareivis priėjės padavė jauni- į 

ra nka, savokai ežiu i ranka, kaipo 
draugui. Cioisorieii’e labai buvo 
lin'ksma, jog isz priežasties žie
do teip Dievas surėdė. K i A H 1 J • Z kAnt rvlojans anksti Otonas s
buvo apsirėdęs kareivio rubuo- • 

žalnieri u.
sakalu. Su 

velyjimu poniu 
su

Bet ir

\

Alrs. Edita Rogers po smert 
savo:
MassacjiusiUt

vyro, •kongresmono isz 
s likos

ant. tojo dinsto, iszpildyt nepa
baigta laika savo vyro.

iszrinkta

palaiminimu 
Otonas isz .

se, su pulku 
dabar turėjo savo 
1 u.kstan cziaas 
ir kareiviu,
ciesoriaus, leidosi 
stalyczios.

(TOLIAUS BUS.)
. ................. . ................ ... 1

Isz Lietuvos,
t '

✓

PERSIŽEGNOJO IR PAS- 
MAUOE UOSZVIENE.

*

Kauno L. Žinioms raszo:
Seinų apskrities Kapczia- 

miesezio vals. Paalenavo kai
me sz. m. Gegužio 6 diena apie 
l()-ta valanda vakaro pas Ste
fanija Varžaitieue 21 m. atėjo 
josios kaimyne Lade Szarkau- 
skaite' 16 metu amžiaus ir abi 
kur tai iszejo. Po neilgam par- 
gryžo L. Szarkauskaite
liai iii ausi St. Varžaitienes 
anytai, Antoninai Varžaitienei 
arti 50 metu amžiaus pradėjo 
kalbėti, kad anoj use j ru be
žinos laukia atėjusi duktė, kad 
motina A. Varžaitieue 
su ja pasikalbėti.

Ji nieko blogo nemanydama 
skubomis su L. Szarkaite isze
jo pas (lukteri. Bet einant pa- 
miszkej susitiko belaukianeziu 
marezia. Tada L. Szarkauskai
te su St. Varžai t iene 
laukdamos,
pikta dvasia nepristotu, Anta
ninai Varžaitienoį ant

ir tv-

ateitu

ilgai ne
persižegnojo, kad

niuai Varžaitienoi ant kaklo 
uždėjo virve, pasmaugė ir iu-
mete in rusi nuo bulvių.

Paezios parėjo namo 
kams pasakė, kad motinos 
lauktu, nes ji nuėjus Lenkijon 
pas dukterį.

Lavonas rūsy

vai-
ne-

iszgulejo ligi 
Gegužio 15 d. Suimtos abi kal
tininkes ir eina tardymas.

Pasmaugimo priežastys 
žinbriios.

A ' * '
t • ........................... . -

ne-

KUNIGU PASIVADINĖS 
AFERISTAS. 

Isz

palittosuotas, po to sėdėjos 
Sziauliu sunkiųjų darbu kalė
jimo 4 metus ir, pasiliuosavu 
isz kalėjimo, apsigyveno 
pojoje, kurie gavo Lietuvon

>s
Lie

gavo 
vykti užsienio paša.

Nelauktas sveczias jau iszga- 
bentas in Kauna tolimesniam 
ta rd vmiii.
PASZESZUPIU NAUJIENOS

Szlavancziai,
Antra sekniinin diena Szlavan- 
ežiu apsk. kaimo jaunimas su
rengė gužynes. Jaunimui besi
linksminant užplaukė kita jau
nimo part ija to
ežiu kaimo. 'Tuoj ateiviai pasi
statė keletą literiu ‘blaivvbcs’ 

e

ir pradėjo gerti. rl’ai matydama 
susitarė ir

mane, 
tai szie

Beeinant jau per

Jievaravo vai.

pai Szlavan-

silpnesnėj! part ija 
pradėjo eit namon, nes 
kaip anie iszsigers, 
gaus lupti.

“ūkininko kiemą iszbego anos 
partijos vienas galiūnas ir 
kirto antros partijos 
tris kartus braulingu galvon, o 
antras galiūnas pasistverė ak
meni, tai kaip seme in antausi, 
tai szis, nabagas, ir nuvirto in 
vielų spigliuota tvora. Tada tie 
silpnesnieji akmenais, kuolais, 
lazdoms, kumszczoms dobė gu
linti tvoroj. Kaip tik dobiama
sis spėjo suriki i: 
kit, jau po manim!
grinezios

vienas
galiūnui

Vyrai gelbe- 
Tai tuoj isz 

palike ir 
griebė kirvius, peilius, 
kultuves, ir 1.1, 
dranga gelbeti.

degtino 
szakes, 

bego savoir
’Tiems bemu- 

szant, iszgirdus kitus atbėgant 
paliko dar gyva tvoroj iuskie- 
pyta ir leidosi bėgti in laukus. 
’Tuoj pilni laukai buvo; žmo
nes kalba, kad kitas net ir an
tra diena namo gryžo, ir kai 
kurie vaikszcziojo perskeltoms 
galvoms, o kitu antausiai nu
daužyta ir 1.1. Tai kokiu ‘spor
tu’ kaime žmones užsiima!

namo

r>

f
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Jau tik apie PottaviJie neku- 
ric isz proto iszeina, 

Jeigu in sūdą atsiskyrimo 
jeszkod eina, 

Badai terp keliu poru nesu
tikimas,

Ar jums reikalingas tasai 
persiskyrimas.’ 

gyvenkite,Geriau sutikimia
K va ilia u t. paliaukite, 

Ba tas ant gero neiszcis. 
Gal kvailysta ant jus užeis.

Neužilgio in lenais pribusiu, 
Viską gerai iszt \ rinesiu, 

O tada parodysiu visiems 
baika,

Ka girdėjo lenais 'l'aradaika.

♦ * ♦

Nesenei apie Miluleja buvau, 
Tris placziausius ten

Vienas didelis, du maži. 
Prole neatstoję veži.
Kada pede gauna, 
Iii karezema eina, 

Visa uždarbi pralebanna, 
Placzes ausis gauna.

Kada pinigu jau neturi, 
i’o langais sustoja žiuri, 
Ar buizos kur neina t vs. 

Ar kas jiems neužpundy>. 
Prie karezemu baczkutes 

rit ineja. 
Nosis inkiszia iii skvles 

vuosl ineja, 
.Po užpakalius isz pfktumo 

blankinėje.
Ant praeigiu užsipuldineje. 

Geriau sportelei susivaidykit.
Daugiau to nedarykit,

Ba kaip ant jus varanta nu
pirks. 

Tai ir placzes ausis nukirps.
# y»:

Džerardzvilleje atsirado te- 
legra pistas,

Ka be d rato leidže telegrapa 
mist ras, 

u vadžioja,

eii at radau,

K a žmonis s
Ir klaida vedžioja.

Tokio žmogaus reike saugotis, 
Ir nuo jojo szaliiitiis, 

Nekla usyti, 
Isz grinezios iszvaryti. 

Ant kupros telegrapa uždėti, 
Tegul Lietuvei žinosi, 
Lai proto mokinasi, 

Su apgavikais neužsideda, 
Isz ko pankui turi beda, 

Ir geda.

Antanas Ramanauskas
Lietuvhjzk&s Graboritu

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

■«•*»

51

I

I
hszbalsamuoja ir laidoja mtrasiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo papraseziausiu iki prakil-
niausiu. Pursamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu If 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1378 M.
—       -—  —   ■"      '■"

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

*........» .....
Lietuviszkae Bankieriua
ir Laivakorczin Agentas

Liet u-viakicma Graboriaa

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

Prieinamos prekes.

116 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

4l'

$1,000 TIK U2 60c.
Atslunsk mums GOc ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka

gedimo?

tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors lij<os bei viduriu su- 

Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesnė butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauxi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.’’ Nervu liga yra 

‘labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai keliu 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y«

Ant J. Sakalauskas
LIETUVI S ZKAS GRABQJUUI 

IK KALSAMUOTOJAS
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Kretinga. Isz Klaipėdos 
traukiniu atvažiavo in Kretim 

Kretingos 
virszinin- 

. - ’ 8veti? 
tiesiog kaip ir nujausdamas im 
tarė ji ar riebus tai kartais blor ; 
gos valios žmogum esant. Tsž j 

kad tai i
1 jie t u vos 
“klerij. ; 
pase -j- < 

studentas. Jokio pamato nebui- 
vo atsilankiusi sveti ir dar kur 
niga blogu žmogumi iiitartiį: j 

juoką kad pasisakė, isz Rygoę 
ekskursantas esąs 
susipanžinti su Lietuva.

ga tūlas* kunigas, 
kriminalas policijos 
kas vos pamatęs nauja

pradžių buvo manyta, 
tikras kunigas esąs: 
vidaus pase pažymėta 
kas,’’ Latviu užsienio

I

1
ir vykstąs . i

Acziu gabiam pasakytos ppj- 
licijos virsžininkui, atsilankęslicijos virsžininkui, atsilankei 
sveczias neilgai tepavieszeję 
Kretingoje. Jis rado Kretiuj- 
gojo sau draugu ir viena vak{it

Kaip kunigai 
v’ienbolynal .

ra stotyje buvo sulaikytas girt 
tame stovyje.
buvo nuvestas in
bet ten su jtio nesusikalbėjo, ir 
vienuoliai prasze ji pasodinti 
in szaltaja. • < ‘

Jo girto elgsena davė pa,nuu

vienuoliai prasze ji pasodinti 
in szaltaja. .< ’

to inthrti, kati notikrb kunigo
. Ii - '■ * 4 « * Afesama,'ir l)tiV(> tuojau pDuleta 

tardyti.
IsztardžiUjS paaiszkejo, ^a<| 

ir tikrai*tišrii nei kunigo' buiaį 
lw*i i : L- I,*«**Am -• -i*.-... - * I
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CEASHORE
V,ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcijos 

KETVERGAIS
9 ir 23 LIEPOS

6 ir 20 Augusto, 3 Septeinberio 

Dubeltavas $7.20 Tikietas 
Tikietai gori ir ant Pullman karu 
damokant regulariszka Pullman 
preke.

ISZ MAHANOY CITY 
Tikietai geri ant bile kokio troipq 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta 
tteina kuris apleidžia Williams
port M:20 naktij priesz tai.)

Philudclphijojo
1 I

Apie dauginus informacijos, pusi-

Galinia sustoti 
važiuojant ir grįžtant.

‘ A _ ! 1____ L _•______ • 1*_______ _____• J _ L _________ S

klauskite ant visu Rėadingo gėlo 
žinkoliu stacijų. I!
'■'■■T!” - ------------- *T~ T

ĮAnt lĮeadjtagp Gelęžinkelio
V ..„—I-,

ANT PARDAVIMO
b i

Namas del vienos familijos,
ant viso loto,, ant kampo prįe
XT.. A •if! ,4 00 TiT ri---- 1-- CU. AJ-«

♦ ♦ ♦

Kaip dabar Skulkine yra iu- 
vales pinigu, 

Tai atsiranda visokiu nieku
Vienas sztant kavalierius,

L’žprasze pažystamus ir ke
lis biznierius,

Nupirko baczkute alaus. 
Ir goreziuka munszainiaiis

Kada jau gerti pradėjo, 
Sztai žinia linksma aleio, 
Kad mergica isz kur ten 

atvažiavo,
Tuo pamėtė sveczias savo, 

Užsidėjo bertaini su alum ant 
pecziu,

1 szs i ža 11 ėjo savo s v ecz iii, 
Nugogliuo pas Katrųka, 

Kad tonais pakelti jomarka. 
Butu ir munszaine pasiemias.

J

Kad tiktai butu galėjas, 
Bet pa Ūkti turėjo, 

Ba panoszti visko negalėjo.
J » 

♦

AUKSO KALNAS AGENTAMS’
11. i 'i n r

-d
Reikalaujame agentu ir agen
ežiu del pardavinėjam Deksnio 
Nauju Gyduolių. . Agentai už
dirbu ūpo $50 iki $100 per sau- 

Klauskite platesni uvaite..
iilfoi’inaciju. rĄdrgsavpkite: ,

Laidoj* kuaus Numirėliu p*| 
j*wda mada. PifL preke, 
pristato automobilius jrl 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pifiausiam^ke, to
dėl jeigu pirkaite POMNlNkA tai 
kreipkiteo pas mane, nes ass gailu ju
mis pigiau geidaus parduoti negu kiti.
333-33IĮ W. Centre StM Makaaey CItg

%*
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CAPITAL STOCK, 8125.000.00 
> SURPLUS IR UNDIVIDED 
i PROFITS >628,858.01

Mokama 8-ezla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis*

H. BALL* Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlee-Prw.

I Jos. E. FERGUSON, Karterius.
O O e*' ■»' O Oil SB O

Geo. W. BARLOW. Viee-Prw.

W, TRA8KAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY,

M

Laidoja kunus numirėliu. Parsamdd 
automobilius del laidotuvių krikti-

*
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SAULE ♦

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
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— Žmonelei apsimalszino 
po Džiulajui, Dabar visu atyda 
yra ant prisiartinanezio sus- 
penszeno ir ka nuveiks darbi
ninku vadai del juju geroves.

-- Juze, trijų metu dukrele 
Juozo Laskoskio, 519 \Y. Pine 
ulyczios likos sužeista per au
tomobiliu, kada užbėgo jam 
už kelio netikėtinai. Mergaites 
žaidulei nepavojingi.

kompanijos
prijausdamos ergeli su angle- 
kasiais uždarinėja 
kompanieznus sztorus 
Park Place,
tur. Pacztas jeszko kitur vietų 
nes kaip paprastai pacztai ra

Tame 
uždaro

sztorus-pirma priežastis, idant 
žmonims maista isz 

sztoru, o antra, kaip nekurie 
sako, buk suapenszenas bus ga
na ilgas 
straiko.

— Isz miesto ant Keadingo 
geležinkelio Seredoje 
st ft 50 dėžių uogų.

— Praeitam numari radosi 
žinute apie dvi merginas ku
rios buvo iszvežtos i u užmiest i 
ir užkluptos per du vaikiniu 
tyksle suž^gejimo, bet pasiro 
de kad tai neteisybe, nes mine 
tas Antanas Navickis tame lai 
ke radosi namie ant ko prista 
te lindimus.

I li?I

Anglines

visus savo 
kaip 

Bukmaute ir ki

Mergaieziu p ra 
vardes vra Ona Gctuski ir Mil 
... P 
užvesti teismą 
vaikinus bet lyg sziam 
nei viena nepasirodė užtvirlyt 
savo užmetinejima.

uszevicz, kuriu tėvai mani' 
prieszais tuok

ia ik u i

“MISS CALIFORNIA”

*****
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PARSIDUODA LOTAS. I*

dosi tokiosia sztorosia. 
kas yra svarbio, jeigu

neduoti

O gal daejs ir prie

iszsiun- 
(’zionais 

rinkėjai aplaiko po 18 centu už 
Phila- 
po 50

kvorta, o New Yorke ir 
delphia žmonis moka 
centu ir daugiau.

— Vaistinis

Frackville, Pa. — Mare M a 
skevieziene užsispyrė nemokėti 
taksu per du metus už ka likos 
uždaryta kozoje per dvi valau 
das, ant galo motore atsileido 
ir užmokėjo $16.98 su kasztais.

Kiek tai Amerikonku ran
dasi kurios nemoka taksas, o 
bet taksorius vra užsimerkiąs e
ir nieko sau isz to nedaro o kad 
tai buvo “polanderka” tai pa
dare moteriai daug ergelio. 
.Jeigu taksorei pildytu savo 
privalumus ir aresztavotu kož- 
na moteria už nemokejima tak
su, tai kožnam mieste reikėtų 
statyti didelius kalėjimus.

“polanderka 
moteriai daug

Py < /
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departamen 
’as girriu Harrisburge a])dova- 
nojo pirma dovana $25 del Ka- 
zimierio Le^zczinskio už para- 
szima geriausio straipsnio 
* n 1ii *> 1 *i i Lr < • 4 i /r i v *• i o (j * * į 11 j _ 

apie 2200 stu- 
moks-

geriausio
Kaip užlaikyti girrias. 

teste dalybavo 
dentu isz augsztesniii 
lainiu. Musu jaunas tautietis 
yra sumini p. Sta. Leszczinsku 
gyvenaneziu po 628 \V. South 
ulyczios kurie džiaugėsi, jog 
juju sūnelis pasinaudojo isz 
mokslo kurio jam 
gailėjo o jisai pasinaudojo isz 
tosios progos.

— Kukliuksai uždegė 
žiu praeita sau va i te isz ko la
bai suarzino aplinkinius 
ventojus. Kiti 
vaiku darbas.

— Visos Readinsro kabyk
los nedirbo nuo Petnvczios Ivg 
Ufarninko.

— Poni P. Baksziene isz 
Džerardvilles lankėsi

p. Ancereviezieiie,

tėvai nesi-

krv-

mano Imk tai

pas te-
407 W.ta

Centre uli.
— Gailės pamaldos bus lai

komos Vtarninke už atminti 
mirusio kun. .Juozo Zablecko 
ant kuriu užpraszo tėvai visus 
pažystanlus ir gimines.

a.a.

Vilcziauskas 
Alena Piku- 

szv. m i

Wilkes-Barre, Pa. —• Pereiki 
Birželio 26 d. J. 
apsivedė su p-le 
ežiu t e. Iszkilmingos
szios at laike vietinis kun. Pauk 
sztis. P-le Pikucziute prigulėjo 
prie 
choras gražiai giedojo laike 
misziu ir padainavo daug dai
nelių lake vakarienes pas jau
nosios tėvus.

bažnvtinio choro, todėl 
gražiai

09

Sioux City, Icwa. — z\ntani- 
na Czesniene, motina kum Jur
gio Czesnos, mirė Birž. 20 d. po 
sunkios ir ilgos ligos palikda
ma t ris suims ir (lukteri.

Laidotuves invyko Birž.
d. Žmonių susirinko pilna baž 
nyczia. Klebonas pats už moti
na miszias laike padedant dia
konui ir subdiakonui. Buvo ne
mažai kunigu, s(‘sern ir vysku
pas. Kun. Mikulskis isz Oma
ha, Nebr. sake pamokslą. Daly
vavo laidotuvėse 
para]>ijonu 
Paksztas,

didele dalis 
svecziai: Dr.

p-n i Paksztiene, p. 
Vanagaitis ir p. Zaleckis, kurie
isz keliones pribuvo.

ir

Burdine, (Presto), Pa. — O 
ras pas mus gana 
per kėlės dienas turėjome už-

Kasvklos ne
dirba tankei, o Pittsburg Coal 
(’o., kasyklos visai

puikus, bet

— Laidotuves a.a. \ inco 
Juodeazko atsibuvo Panėdelio 
ryta isz namo 510 \V. Spruce 
uli. su pamaldomis Lietuvisz 
koje bažnyczioje kūrinsią daly
bavo daugeli žmonių. Laidotu 
vems užsienio graborius 
laitis.

— Jeigu kas turi koki pleis
terini darba kaip užlopyt sie
nas, indeli nauja pleisteri šlu
boje ar ki tok i panaszu darba 
tai jums geriatfse ta darba ai 
liks Antanas Berežinekas, 60 
N. Main uli. Teipgi atlieka 
darbus kaip “stu'k 
ar viidurio ir atlieka visokį ei 
nientini darba. (t.j.10 atskiromis merginos

lėktinai lietaus.

| s • •1 eipgi
o”

Rėk

isz lauko

nedirba — 
sustojo visur. Priek tam suban 
krutino dvi bankos, todėl žmo
nių pinigai dingo ir dabar bė
davojo ir vargsta, nes neturi 
nei pinigu nei darbo ir nežino 
kaip tolinus bus.

Pittston, Pa. — 
d. vakare 
mok vk los •l» 
School
mokslo užbaigime.

Programas buvo 
tas. Mokiniai,

Birželio 19 
vietines vidujines 

Pittston 
mokiniai

visi

High 
paminėjo

nepapras- 
drauge ir 
ir vaiki-

ANT PARDAVIMO.
Deszinits akeriu žemes tuo jaus arti Lakeside Parko. Per

siduos visas ant syk arba lotais. Arti Steito kelio. Gera pro
ga pirkti lota labai gražioj vietoj. Persiduos už lOta procentą 
rankpinigu. Galima pirkti lotus bile kada po 4 d. Liepos. At- 
siszaukite pas: (t.54

John Cort
Lakeside Hotel,

E. Mahanoy Junction, Pa.

| Merchants Banking Trust Co. Banka
< Mahanoy City, Pa.

S-cslas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czla pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
anga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

J dirba ir csedina. Dėkite savo pinigus in salta Banka o

Miesteli jo Homesville arti 
Girardville arti kasyklų, prie 
Steito kelio, elektrikinio ir Le
high Valley geležinkeliu. Di
dumas loto 75 per 150 pėdu. 
Kreipkitės ant adreso 

A. B. McDonald
! Box 126
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Girardville, Pa.
ANT PARDAVIMO ~
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‘i'M * \•. i< 1 < . A Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasižL 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

(t.f.) Mnhnnov Citv. Pa.
ANT PARDAVIMO
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Stanle.y P. Davies, Now Yor- 
ko Valstybes Prolines Higie
nos Koini'toto Sekretorius sa
ko, kad taippat reikia prižiū
rėti savo minti kaip ir kuna. 
Ta galima padaryti duodant 
mintims protini maista, kai]) 
gerus draugus, gerus vaidini
mus ir linksmus draugavimus, 
padalinant lygiai protini po
ilsi ir pasilinksminimu.

Ar mes kada nors pi
jame kad yra minties sveikata, 
lai]) kaip ir fizine sveikata. Jei 
musu mintine sveikata pasiga
dina, luomeit tampame mažes
niais, negu galot ūme but i; ne
galime atlikti darbo kuoge- 
riausiai ir negalime gauti už
tektinai pasilinksminimo ir pa 
sitenkinimo isz gyvenimo.

Gyvenimas yra naudojimas 
gyvos energijos, kuri mumyse 
randasi. Mums protas duoda 
mas, kad galėtu mums nurody
ti kokiais budais ta 

sunaudoti.
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Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avo., prie 
kampo.

’+■
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PATS SUGAVO SZMUGLERIU LAIVA.
III WidMRaOMW—M

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pa.
energija 

turime sunaudoti. Normalus 
žmogus savo protą naudoja nu
rodyti jam, kokiais keliais ta 
energija paleisti, kad ji jam 

at nesztį'' daugiausiai 
naudos. Jis daug tos energijos 
sunaudoja uždirbdamas 
kasdienini užlaikvma. Dali tos 
energijos sunaudoja skaityda
mas ir mokindamas save, kad 
tuomi savo žinojimą padaryt 
platesniu. Ir vėl dali sunaudo
ja fiziniu manksztinimu ir ki
tais budais.

Yra daug 
mintiniu paproeziu in kuriuos 

, ir kurie
tos brangios energijos. 

Vienok, sziuos blogus papro- 
czius, kiekvienas maždaug ga
li kontroliuoti.1 Turime dėti vi
sas pastangas,’ kad juos perga
lėjus, jei norime flziame pasau
ly ka nors naudingo pasiekti.

V ienas isz papraseziausiu tu 
blogiu paproeziu,
Ar randasi nors vienas, kuris 
prie jo nebūtu palinkės. Gydy
tojai sako, kibi rūpestis pri
duoda nuoduA žmogaus siste
mai,- o 
vaistai žmogaus protui ir kū
nui. Kartais yra dalyku apie 
kuriuos negalime iszvengti ne
sirupine. Bet dažniausiai pa
liuke rūpintis apie nebūtus da
lykus.

‘ Jei

isz Bradley, Mass.,Palicijantas Antanas Panora isz Bradley, Mass., ana 
diena pats vienas suome szmng’.erninku hviva ant kurio rado
si guzutes už 50,000 doleriu.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.kuri 

dovana 
Atlantic

laimėjo 
konteste

isz Cali forui jos, 
varda “ vela

Miss Faye Lamphier, 
praeita meta 
patogumo
City kaipo patogiause mergina 

a])la ikydama
Miss California,’’ 

likos iszrinkta szimet dalybau- 
ti tam konteste* ir I 
gaus už tai dovana, 
matyt isz pa veikslo, 
priguli dovana. Ar ne ?

kaip rodos 
, nes kaip 

tai jiai

nai, sudainavo keletą dainelių, 
akompanujant mokyklos or
kestrai. Prakalba sako narvs 
valstybes mokyklų depart. Dr. 
C. F. Hoban.

Mokslą baigė szios lietuvai
tes bei lietuviai: O. M. Pauksz- 
cziute, A. I. Samuoliute, M. M. 
Spielstoriute, A. L. Kilikevi- 
cziute, N. L. Lisauskiute, V. C 
Nometkiute, N. A. Patamsin
to, C. A. Vizgaicziute, A. S. 
Czeplikas, F. A. Dobrovblskas 
ir J. V. Vaiksznis.

Tai didžiausias Pittstonie 
ežiu lietuviu istorijoj skaiezius 
baigė vidujine mokykla. Neku
rto lietuviai rengiasi savo vai
kus leisti in augsztesnius mok 
sius.

vieti-! t

J. Kasa 
sukako 20

— Birželio 17 d. sz. m. va 
sarnamy prie Harveys Lako in 
vyko “Surprise party 
niam klebonui, kum 
kaieziui. Sziemet 
metu jo kunigavimo.

Sziai iszkilmt'i suvažiavo vi
sa apylinkes lietuviu dvasisz 
kija ir kiti vietiniai iiitcdigen 
tai. Puotos laiku kuom* visi da 
lyvaujanti iszreiszke savo lin
kėjimus gerb. Jubilantui. 
progos buvo palinkėta
Lopatai laimingos keliones, ku 
ris važiuoja Lietuvon 
goųis.

I Tie 
adv. J

atosto-

Port Carbon, Pa. — Pranas 
Male.oki isz Szentaun likos už
darytas Potts vilios kalėjimo už 
nudūrimą savo brolio. Brolei 
ka tik buvo sugryžia nuo pasi
važinėjimo su automobilium. 
Kranas pabare jaunesni savo 
broli kuris buvo užsigeriąs kad 
per daug rėkdavo. Isz to kilo 
barnis, jaunesnis brolis pagrie
bė krėslą norėdamas su juom 
užduoti ypa broliui, kuris gin
damasis dure kelis y pus bro
liui su peiliu.

SU

Girardville, Pa. — Darbas ei
na sparezei ant naujos Lietu- 
viszkos bažnvezios ir mokslai- 
uos kurios kasztuos 180 tuks- 
taneziu doleriu. Žmonis yra 
tani labai pricszingi tokiai di
delei ‘sunkenybei ant juju 
sprando, nes parapije susideda 
vos isz keliu szimtu parapijo
nu, o skola gal neiszmoke's ne 
juju anūkai. Gaila kad žmonis 
in laika nesusiprato. Ant tiek 
szeimyuu butu užlenkia medi
niu bažnytėlė ir mokslaine, nes 
Dievas žino kaip ilgai Lietuvei

galėtu

sa u

nekuriu blogu

inpuolame 
daug

suima

tai rūpestis.

kad

linksmumas tai tikri

v ra rupeseziui priežas-

lis, reikia stengtis ta priežasti 
kuogreiezia usiai 
Jei rnpeseziai
mi, tuomet reikia stengtis mis- 
lyti apie linksmesnius dalykus. 
Jei mintys bus pilnos linksmu 
dalyku, rupeseziams neliks 
vietos. Geriausia būdas 
apie save pamirszti, ir užsiim
ti kitu reikalais.

Harvardo Prezidentas Eme
ritus Eliot dabar jau turi de
vynias deszimts metu amžiaus. 
Nesenei jis buvo paklaustas, 
kokiu budu jis pasiekė taip lai
minga, smarkia ir protiniai 

atsake, 
kreditą

praszalint i. 
iszsi vaizdi na-

rupeseziams 
Geriausia

sma r k ia 
senatve. 

Virsz visu

v ra

, oi.io.i, ,« ir 
sveika senatve. .Jis 
“Virsz visu dalyku, 
duodu tam, kad visuomet sten
giaus 
do.’’

Niekuomet 
leist tokiu 
ežio,

prisilaikyti ramaus bu-

neturim prisi- 
jausmu kai]) pyk- 

pavydo, neapykantos ir 
k. taip kad jie mus pradėtu
kontroliuoti, o m' mes juos. Jei 
leisime savo jausmams mus 
valdyti, tuomet mes patys sa
ves nebevaldome ir nusitolina 
me nuo mintines sveikatos.

Yra daug
niu paproeziu apie kuriuos ga
lėtume kalbėti. Jei pats ar ta
vo szeimvnos kuris nors narys e s
nėra protiniai sveikas, ir jei

negeistiniu minti-

tame dalyke, prie 
Turi 

specia Jeigu reikalausite

paežiu pastangos padėties ne- 
kiek nepagerina, yra gydytoju 
patyrusiu 
kuriu galima kreiptis, 
taip-pat kreiptis prie
listo protiniame ar nerviniame 
suirime, kaip kad kreiptumeis 
prie akiu 
ak v s 
reikia kreiptis, nes, ar yra 
svarbesnis dalykas už protą? 
Jei norima gauti patarimu kur 
radus protini specialistą ar kli 
nika, galima kreipirs in Proti
nes Higienos Komitetą, 105 — 
22nd Street, New York City.

Prižiūrėk savo mintis gerai. 
Jei gerai savo kuna prižiūri 
geru valgiu, poilsiu, pasilinks
minimu, 
gi, žiūrėk, kad taip-pat dary
tum ir su protu. Duok savo 
protui maistinga protini mais
ta, kaip geras knygas, gerus 
draugus, gerus vaidinimus, ir 
linksmus draugavimus. Duok 
protui poilsi ir pasilinksmini
mą toki koki jis reikalauja.

prie protinio specilisto, 
jei jauti, kad nervai ])radoda 
suirti, arba jei jauties proti
niai suvargęs. Atmink, jei no
ri savo likimą valdyti, turi pir
ma iszmokti valdvti savo pro
tą. ‘ F.L.I.S.

gydytojo, kuomet 
skauda. Dar 

nes,
greieziau

ar

gydymu kuomet ser-

Eik
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t 4 DŽIURE” KURI PALIU0SAV0 SHEPHERDA.
Ana diena užsibaigė garsus teismas Williamo 1). Shepherd, kuris novos užtrueino \V. 

N. McClintock mi'lijonieriszka sierata kurio buvo globejum po sniert jojo 
mane paliktus milijonus pats užgriebi jeigu atsikratys nuo vaiko.

važinėtu kitur o puikus budin- 
kai patektu in zVirisziu rankas 
norints ir teip 
ant Airisziu.

—Geras ir teisingas
pa ra pi jonas.

FUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” <

tėvu. Shepherd

jau užraszyti

EKSKURCIJA IN 
NEW YORK A 
NEDELIOJ 19 LIEPOS 

$4.00 in ten ir adgal 
Apleis Mnhanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City nuo 
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare. 

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta mlnksstais 

•kurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preko su prisiuntimu tiktai $1.SO.

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

ir 1.1.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.

ateikite o suezedinsite
Parduodame visokiu

M
L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant akersynes, 12-tos ulyezioa)
MAHANOY CITY, PA. -

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius J. 

Czekanaviczius iszleido 
10 magijos pasiapcztu,. 
kaip iszvesti kitam pi- > 
ga isz ranku, teip-pat j 
patiesz rankoje pinigas 
pranyksta, kuria potam v 
pasirodo prikibęs kam ,
prie padalku arba prie 
lubu, ir teip tolinus isz
leido kitus labai stebė- * 
tinus sekretus. Teipgi 
iszleido Monu Kaziras kurias iszag- 
zaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsi- 
trauks ir pavirsta potam visos tokios 
tai tūzai tai karalei ir t.t. ir gali su 
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas 
szituos sekretus turės ir szita kalade 
kaziru tas pridarys susirinkimuose 
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su 
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50 
Raszykite prisiusdami Mortey Orderi 
o tuoj gausite. Adrosavokite sziteip:

PROF. J. CZEKANAVICZIUS, 
193 GRAND ST.

Aug. 3 BROOKLYN, N. Y.

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC., 

MAHANOY CITY, PA.

BOX 88

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Del Pikninknmr, del Bnliut Vestuvių, 
Krikiztynu ir in Namus* t: 

Pabandykite musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbant per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

::

4

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris, ,__ _ k-..... . JI

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias iegaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
NEDELIOJ 12 LIEPOS

1N TEN IR
ADGAL10S$5.00

I

<

nn ttt rtTaYwi o m

Treinas apleis Mahanoy City 9:50 
Sukatos vakara 11 Liepos.

Pribus in Niagara Falls 4:00 Ne* 
dėlios ryta 12 Liepos.

Grįžtant apleis Niagara Falls 3:00 
valanda Nedėlios vakara 12 Liepos 
sustSjant prie tu paežiu stacijų 
kaip ir važuojant in tenai*.

Lelil^h^alleT'
________

*

*
*

*

OFISAS:
406 Weit Mahanoy Aveune 

BOTTLING WORKS:
406 West Maple Street

MAHANOY CITY, PA.

i

NAUJAS . IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOST1S

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaro« nkaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai Žmonių yra lisigyda © 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria su*
lig naudos gydymo.
Kaina
ir 10 centu extra uŽ persiuntimą.

Klauskite pas a p tiek orius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointmsat Co.

75 c.ntai, $1.50 ir $3.00,'

I




