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ISZ AMERIKOS!
VYRAS 52 METU 

APSIPACZIAVO SU
16 METU MERGAITE.

New York. — Alicije Cicar- 
ro, patogi juodbruve 16 metu 
Italijoniszka mergaite iszteke- 
jo už savo priimto tėvo Augus
to N. Laggren, turtingo žmo
gaus isz Plainfield, N. .J., kuris 
turi suvirszum 52 metus.

Laggren sake Imk apsivedė 
su savo angy tine idant jai duo
ti prigulinezia prieglauda ir pa 
likti jai visa savo turtą po jojo 
mireziai idant nenatektu in gi
miniu rankas kurre jojo labai 
neapkentė. Priėmė' jaja už au- 
gytinia su savo pirmutinia pa
ezia 1919 mete, kuri mirė 1924 
mete. Apsivedė su Alicije Au
gusto 7 slaptai ir tik tomis die
nomis apgarsino apie savo ap- 
sivedima.

PATI NUTRUCINO SAVO 
VYRA DEL MEILES KITO.

Wilkes Barre, Pa. — Sugry- 
žus nuo palaidojimo savo vy
ro, Mrs. Juoziene Nevel, 41 me
tu, gyvenanti Harveys Lake, 
motina penkių vaiku, likos 
aresztavota ir uždaryta kalėji
me už nužudinima savo vvro. 
Vladas Vandermark, 30 metu, 
burdingierius pas Nevel’iene, 
likos teipgi uždarytas kaipo 
nužiūrėtas prisidėjime prie tos 
žudinstos.

Nevel’is mire praeita Ket
verge ryta iszgerias puoduką 
arbatos, kuri jam padavė jojo 
motere. Po mireziai daktarai 
padare sekeije viduriu suras
dami trucizna. Palicije isztyri- 

> nėjo nuo kaimynu, buk Nevelis 
lankei bardavusi su savo pa
ezia kad daugiau rūpinosi bur- 
dingieriu ne kaip juom. Mote
re nutarė visiszkai atsikratyti 
nuo vyro užduodama jam tru- 
ciznos.

RADO VAISTA, 
KURIO ŽMOGUS 

NEBEMELUOJA.
Windsor, Ont. —D-ras R. Er

nest House, kriminologas, isz- 
rado vaista, kurio duotas žmo
gus nebesugeba meluoti ir sa
ko tik teisvbe. Savo iszradima 
D-ras House demonstravo 
tarptautines kriminologu aso
ciacijos specialiai 
Buvo užmigdyti trys savano
riai asmens, ir kai po keliu va
landų po iszmirksztimo vaisto 
jie buvo pažadinti ir kvoezia- 
mi, komisijos nariai pripžino, 
kad vaistas davės geru 
tatu.
NETIKĖJO IN BANKAS;

NETEKO VISKO.
Minersville, Pa. — Antanas 

Degaitis su savo moteria iszva
žiavo atlankyti savo pažysta
mus, o kada sugryžo namo Pa- 
nedeli, persitikrino kad vagys 
insigave in narna padare revi- 
zije visur o suradia kupare tris 
szimtus doleriu pasiėmė ir din
go nežine kur. Norint s 
vagysta pranesze palieijai, nes 
vagys už tuos pinigus galėjo 
iszvažiuoti toli.
12,103 ARESZTAVOTI UŽ 
LAUŽYMĄ PROHIBICIJOS 

TIESU.
Prohibicijos 

virszininkas Merrick savo me
tiniam raporte pranesza buk in 
meta laiko likos aresztavota 
12,103 ypatų už laužymą prohi
bicijos tiesas, konfiskavo 1422 
automobilius verties $986,758, 
trisdeszimts laiveliu verties 
$97,500 ir areoplana verties 
$10,000 kurie szmugleriavo al- 
La1.a1:.,

House

komisijai.

rezul-

apie

New York. —

54

INTIKEJO ŽODŽIAMS 
CIGONKOS IR 

NELAUKĖ MIRTIES.
Johnstown, Pa. — Cigonka 

inbure Franui Opszalkui,
metu, buk už penkių dienu ji
sai mirs. Tikedama-s žodžiams 
cigonkos ir josios gaivinai in- 
spėjimo ateities, nelaukė kad 

, nutarė 
gala per

ji surado

užsmaugtu 
pasida ryti 
Palirije

paliovė valgyt 
ji atsilankė ci-

Opszalka pasveiks.

ji mirtis 
pats sau 
pasninku, 
mirsztanti ir nuvožė in ligon-
buti kur surado ant jojo apie 
du tukstanezius doleriu.

Kaimynai pranesze palieijai, 
buk Opszalka 
nuo kada pas

onka. Kada inejo in stuba ra
do viską sudaužyta, o ji gulin
ti ant lovos. Palicije jeszko ci- 
gonkos, o
TRYS VAIKUCZIAI

UŽTROSZKO SKRYNIOJ.
Tribune, Kas. — Trys pilie- 

ezio Bradley vaikucziai bežais- 
daini sulindo in < 
inrankiu skrvnia. •r 
skrvnios 
visi trvs vaikucziai buvo rasti 
viduj užtroszke.
KACZIUKAS SU 4 AKIMI 

IR DVIEM BURNOM.
Niles, Ohio. — Frano Tauro, 

kate vadinamas “Tabbv” ana 
diena pagimdė keturis kacziu- 
kus isz kuriu trys buvo pa
prasto budo o vienas turi ke
tures akis ir dvi burnas. Ne
paprastas kacziukas yra svei
kas ir augs.

MIRĖ ISZ BAIMES.
Chicago. — Augustas Sloni, 

50 metu, laiko susibarimo su 
savo moteria, mirtinai jaja su
badė peiliu. Kada ji palicije 
kvotė priežasti nesupratimo ir 
sužeidimo paezios, atėjo žine 
per telefoną apreiszkenti buk 
jojo motere ka tik mirė ligon- 
buteje. Sloni tai iszgirdes krito 
negyvas ant vietos.
ISZGERE

SZTOPA IR PASIGĖRĖ.
Carbondale, Pa. — Kokis tai 

Slavokas likos uždarytas kalė
jimo už pasigėrima, 
rado ant jo bonka 
“Cavos,” 
riai ant iržbalsavimo numirė
liu. Slavokas prisipažino kad 
prisipylė sau bonkute tojo 
sztopo, manydamas kad tai al
koholius ir iszgere. Graborius 
stebisi kad žmogus nemire nuo 
tojo sztopo kuris yra trucizna. 
Žmogelis užmokėjas bausrnia 
s u nusiszypsojimu tarė: 
rints po smert graborius man 
neiripilut tojo sztopo nes; asz 
jau esmių gerai užbalsamavo- 
tas.
MUNSZAINU PAKVAISZES 

PASZOVE MOTERISZKE 
IR PATS NUSIŽUDĖ.

Calumet City, Ind. 
Stein, 
nuo munszaino 
broliene, 

sau

didele darbo 
, Net Vėžionis 

viražus užsivožė, ir

fabbv •r

GRABORISZKA

Palicije 
su paraszu 

kuri naudoja grabo-

i i

— .J oe 
pamiszes 

paszove savo 
paskui 

Jo

Czikagietis,

Kulakiene, o 
pats sau gala pasidarė, 
kūnas buvo surastas vėliau ne
toli Kulako fanuos. Kulakiene 
nugabenta in ligonine. Ji 
giai bepagys.

Pakvaiszelis pirma 
pasmaugti Kulakienes vaika ir 
kai, vaikui rėkiant, motina be- 
go gelbėti, Šteinas ja

var-

bandė

szove.

Paskutines Žinutes.
If Westfield, N. Y. — Ketu- 

ri žmonis nuskendo kada eks
kursinis laivas Colonial pradė
jo degti arti ezionais. 28 likos 
iszgialbeti.

11 Evansville, Ind. — Vals- 
czei Indiana, Illinois ir Ken
tucky atjautė drebejima žemes
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TRAGEDIJE
LIETUVISZKOJE

SZEIMYNOJFI y

Abazas Francuzu-Iszpanu Moroke.

MOTERE MIR3ZTANTI 
VYRAS NUSIŽUDĖ.

> i
Homestead, Pa. — Juozas 

Kanczys (Kanz) 40 metu, g(‘- 
rai pažystamas ezionais, dari) 
szus ir malszaus budo žmogus, 
inejas pas savo paezia Ona su 
kuria negyveno, paleido iii jaja 
szuvi mirtinai sužeisdamas, po 
tam pats sau paleido kulka iii 
galva, 
sveiks, 
vaikus

mot e re
t uri

trys gyveno su moti-
Savžudvs

nepa- 
szeszis

gie

o vvras

kaip

motere nedorai 
draugavo su

tėvai

Badai 
Kanczei

na o trvs su tėvu, 
paejd isz Suvalkų gubernijos,
dirbo per daugeli metu Carne- 

Steel Works buvo paeze- 
dus žmogus ir mylėtas per savo 
draugus.

Kanczei nutarė persiskirt ir 
padare tame tiksle kontrakta 
pas skvajeri Miller, sutikdami 
pasidalyt visu turtu
prižadėjo moterei mokėti 80 
doleriu ant menesio. Priežastis 
persiskyrimo buvo ta, 
kaimynai pasakodavo, buk ke
li metai adgal namie užėjo ne
sutikimas isz priežasties kad 
Jule, būdama puikaus sudėji
mo ir patogi 
pasielgdavo ir
jnunesiieis vyrais kas vyrui la
bai nepatiko ir savo moterėi 
tankei josios pasielgimą iszme- 
t i nėjo.

Kanczei turėjo maža sztore- 
li ant Ann ulyczios. Kanczienc 
po tėvais vadinosi Link (gal 
1 ji n k e v iczi u t e) k u r i os
gyvena Munhall ir yra gerai 
žinomi.

Vyras matyt atėjo pas savo 
moteria tiksle susitaikymo, o 
kada Ona ant to nesutiko, pa
leido in jaja szuvi o manyda
mas kad jaja užmusze pats sau 
pasidarė gala.

Teip tai, per moteres nepa
doru pasielgimą szeszi sieratu- 
kai neteko gero tėvo ir gal ne
teks motinos, kuri sziadien ko
voja su mirezia ligonbuteje.

—“The Messenger.

Dadeczkas nuo musu skai
tytojos: — Pagal žmonių pasa
ka, 
kas kitas o ne josios vyras, nes 
ant revolverio nesirado smar- 

parako kad butu iszszau-
tas. Julije gyveno su kokiu tai 
1 talijonu kurio pravardes 
galima dažinoti.

tai Julije turėjo perszauti

ves

a t si buvo 
Lietuvisz-

ne- 
Kanczienci 

padaryta operacijų ana diena, 
bet kaip daktarai mano, tai tu
rės mirti nuo žaiduliu.

Laidotuves Juozo 
szi Utarninko ryta,
koj bažnyczioj S.S. Petro ir 
Povylo. Kuri. S. J. Czepanonis 
pasakė puiku pamoksta kuris 
sugraudino visus žmonis. Lai
dotuves atsibuvo isz namu Ga
liniu, 35 Forest av. pas kuriuos 
Kanczius buvo apsigyvenias. 
Daugybe žmonių atlankė szer- 
inenis, aukaudami puikius žie
dus ir vainikus.

KUNIGAS TURES 
ATSAKYTI UŽ

MIRTI 13 VAIKU.
Boulogne Aur Mer, Franci- 

je. — Katalikiszkas kunigas 
Delaparte, kuris iszvažiavo su 
30 vaikais ant vakacijos prie 
pamario, isz priežasties neda- 
žiurejimo vaiku kada tiejei 
maudosi, vilnis nunesze 13 isz 
juju ant gilumos ir visi prigė
rė. Valdže kaltina kunigą už 
mirti vaiku.

............ -"""U- . ----- . t

Isz Visu Szaliu
STEBUKLINGAS 

ISZGYDYMAS 
MERGAITES.

Rymas. — Bažnytine valdže 
labai užsiinteresavojo stebuk
lingu iszgydymu jaunos Len
ki szkos mergaites Teresos 
Luszko. Ant isztyrinejimo tojo 
stebuklingo iszgydymo iszva
žiavo in Casimicciola bažnvti- e 
uis pralotas.

Iszgydinta mergina badai 
instos in kliosztori nes prižadė
jo pasiaukaut Dievui, jeigu jo
sios praszyma iszklausis. Ko
kiu budu ir kaip likos iszgydy- 
ta tai to telegramai neprane- 
sza.
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ISZ LIETUVOS
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SZESZI LIETUVISZKI 
KUNIGAI NUSKENDO.

Kaunas. — Asztuoni Lietu- 
viszki kunigai, kurie iszplauke 
su vaiteliu ant 
apvirto
juju prigėrė, o du iszgialbeta.

Pravardžių nelaimingu 
nigu telegramai 
gal vėliaus 
apie tai isz

St i ruoš ežero, 
su vaiteliu ir szeszi isz

ku- 
nepranesza, o 

aplaikyšime žino 
Lietuviszku laik-

raszcziu kurie pafeina isz Lie
tuvos.

AUKA SLAPTO DEGTINES 
PARDAVĖJO.

Dusetas,
Vazgeliu kaimo pil.

, iii

Ežerenu aps. — 
Poczka, 
Duse! u 

pardave
nuėjo pas

duonos
atvedės
ir pardavus

pardavėja isz-
»»

į^z:

br
Sa

Prancūzą’ su Iszpanais susi
draugavo in viena kovoti prie- 
szais pasikelelius Kiffus, Mo- 

ie geidže iszsimuszti 
isz po juju jungo. Abazas pa
rodo Francuziszkus ir Iszpa- 
niszkus kareivius o mažas pa
veikslas perstatų 
traktierius kurie padaro daug 
bledes laike musziu.

sa vo
prist iges 
turgų 
karve
slapta degtines

‘ ‘ magaryczias.
ra i inkauszus, matyti, tas ge- 

iszk raus
tė. Ir pil. Poczka iszsiblaivejos
sa v o 
karve

gert i .Jam ge-

mergaites

valdže

radaris jam kiszenes

uz 
Tokiu 

būdu žmogelis liko be karves ir 
be duonos.

kiszeneje neberado 
gautu 215 litu.

Ežerenu apskr. — 
ir 

gerai

5 'k tiria s nunesze

ISZGAMOS SUMUSZE 
SENELI NEKALTAI.

Duse ta i,
Vainiumi kaimo pil. Barzda
Kairys, Dusetų miestely į 
inkausze, grižo namo, bet eida
mi pro Kazakeviczius vienkie
mi rado gananti gyvulius sene
li, kuri gerokai primusze. Pas
kui nueje in vienkiemi iszeme 
tvarto duris
inmete balom Bet ežia juos su- 
cziupo pil. Kazakeviczius, ku
ris tuos ‘didvyrius’ nuvarė pas 
Dusetų policijos nuovados vir- 
szininka. Policijoje jie su Ka- 
zakevieziu susitarė: atlygino 

y dy toju i
susitarė: 

gydytojui už senelio gydymą 
ir dar sumokėjo 
Kazakevicziui.
tiems piliecziams kainavo pa
girios!

200 litu pil.
Tai brangiai

LIETUVIU VARGAI 
ARGENTINOJE

Tula mergina isz Argentinos 
raszo, sekamai: ‘Musu mieste, 
Berrisso tukstaneziai darbi
ninku be darbo. Daugelis lietu
viu nusiszove, kiti kisza gal
vas po garvežiu. Kol kantry
bes teksiu, tol ubagausiu.’

Lietuvos valdžia turėtu in- 
steigti Argentinoje konsulata, 
kuris pasirūpintu nelaimėn pa
tekusiais lietuviais. O Kaune 
turėtu gerokai prižiūrėti said-
lievžuvms agentus, kurie vilio- ne-Jurėnaitė ir netekėjusi Ju- 
ja žmones važiuoti in Argenti- renaite). Priežastis-—szeirny-

Inn. nrižadėdami-aukso kalnus.

LAVONO ISZKASIKAI 
NUBAUSTI PO 50 LITU.

Szimkaicziai, Raiseiniu aps. 
—Czia priesz keletą savaieziu, 
buvo iszkastas isz Szimkaicziu 
apleistu kapiniu senelio laisva
manio Miliausko, kūnas ir isz- 
mestas isz kapu ir griovin pa
pa kavotas. Tam visam juodam 
darbui dirbti padėjo darbsztus 
Vadžgirio kleb . Katela. Sene
lio giminėms tas. nepatiko ir 
iszkele priesz juos byla. Liepos 
17 d. .Jurbarko Taikos Teisėjas 
isznagrinejes byla, nubaudė vi
sus iszkasininkus po 50 litu, 
nesumokėjus pakeisti po 3 pa 
ras reszto.

Bet kaip bus su kunigu, kiv- 
ris tame darbe bene yra daug 
kaltesnis ?

SAVUOSE NAMUOSE 
MOTINAI NĖRA 

RAMYBES.
Balninkų

ROSIJE DIRBS GERESNIA 
VODKA.

Moskva. — Soviatu 
pavėlino dirbti drutesnia vod
ka ne kaip laike kares. Valdže 
susiprato, jog žmonis dirbda
mi naminia patys, neturi isz to 
jokios naudos, nes daug kasz- 
tavo valdžei uždraudimas dir
bimo įsiminės o ant to valdže 
daug nukente. Geriau kad 
dirbtu geresniu vodka ir turė
ti isz to pelną.

PASKAN
DINO SZIMTUS MURINU 

ISZGIALBETI JUOS 
NUO NEVIDONU.

Capetown, Pietine Afrika. — 
Belgiszko Kongo murinai la-

“MESIJOSZIUS”

paraszu: 
namisz-

Varguliai, 
t’km. apskr. 
nausk iene, 
Amerika

vals., 
Julijona Baka- 

iszleidusi in 
pa si- 
žen t a

ja maitintu.

sava ji

Kada

motina taip
» varvti el-

sūnus 
uždarbiauti 

szauke laikinai
Boli Matelioni ir leido jam 9 
lieki, žemes dirbti, kad žentas 

jos vienas
sūnus Amerikoje mirė, o ant
ras prasigyvenęs žada negryžti 
Lietuvon, tai Mateiionis ir jo 
žmona pradėjo 
žiauriai persekioti
getauti, kad motina senatvėje 
verkdama turėjo iszeiti isz na
mu bastytis po Svetimas pa
kampes be kąsnio duonos, o 
žentas nesigėdi girtis, kad pi
nigai ir teismo nebijo.

VYSZNIOS.
Lietuvos vyszniu daug iszei- 

na in užseina in užsienius iružseina in užsienius 
duoda nemažai pelno, nes pa
brango ligi 150-200 centu gor- 
czius. Liepos 31 d. isz Mariam- 
poles iszveže 33 didelius 
mus prikrautus baczku su vy- 
szniomis, sako, gabena Vokie
tijon.

voži-

ŽMOGŽUDYSTE.
Gudeliu valscz., Budviecziu 

kaimo gyventojas Bendinskas 
pranesze policijai, kad jo uosz- 
vis Tamoszius Jurėnas pasiko
ręs. Policija jo žodžiams nepa
tikėjo ir užvefle tardymu. Ap
žiūrint lavonu rastu muszimo 
žymiu* ir prieitu, kud T. Jurė
nas tano pirma užmusztas, o 
pusk iu iškartas. Tardant ras
ta szulinelyje kruvini nabasz- 
ninko marszkiniai ir jaunes- 
neses dukters bliuskele. Suim
ta intariami nužudyme tėvo 
d v i dukters ir žentas (Ben
dinskas, jo žmona Bendinfekie-

niszki nesutikimai.

BITES SUKANDŽIOJO 
MOTERIA ANT SMERT.

Vilkaviszkis. Liepos 21 d. 
veterinar. gyd. vuoszve p. El- 
kevieziene pribudusi anksti ry
ta apie 5 v. sumanė apraveti 
apie avilius žoles. Visiems yra 
žinoma, kad bites arti savo 
busto nieko nepakenezia. Czia 
jai betriusiant apniko gilti. 
Kadangi jos butą senoą ir ne
labai tvirtos, tai nevaliojo pa
bėgti ar apsiginti. Burna, gal
va ir rankos buvo gyliais su
sina i gy tos, nes turėjo apie 300 
gyl., smarkiai:4<nttno ij^ apie 3 
vai. po piet tos paezios dienos 
mirė.

Imbradas, Ežerenu apskr. — 
Liepos 31 d. miszke rasta .pasi
koręs rusas, apie 15 metu am
žiaus, 'kitoje egleje iszpjautas 
rusiszkas krvžius su 
‘Praszau prancszti
kiams.’ nurodyta kaimas ir tt.

Pasikorimo priežastis neži
noma
NELAIMINGAS 

ATSITIKIMAS.
Antaliepte. — Czertovkos 

malūne, tur but, kas isz kersz- 
to in girnas inleido akmeni, 
nuo kurio girnos sprogo in 
szmotus. Girnos sprogdamos 
sunkiai sužeidė ten buvusius 
tris žmones, kurie, turbūt, ne
pagis. Malūno savininkas, norsv 
Vokietis, yra teisingas, doras 
ir valstybingas pilietis, kutis, 
rodos, niekam pikto nepadare. 
Todėl nesuprantama, keno czia 
kersztas?

CERKVE INGRIUVO IN 
ŽEME.

Vilnius. — Kaime Silovicuo- 
sia, gminoje ir paviete Minsko 
ingriuvo in žeme cerkve, 
tos vietos pasiliko tik < 
skyle. Lengvatikei tuom atsi
tikimu labai persiėmė. Pribu
vus kamisije isztyrineti taji 
atsitikima rado po cerkve di
dele peczure kurios virszus ne

sunkaus
Nelaimiu jo-

galėdamas 
muro sugriuvo, 
kiu ne buvo.

paneszti

J
Ant 

didele

tam- 
szeszio-

Budapeszte atsitiko žudins- 
ta, kuri parodo kokia intekmia 
turi krutumieji paveikslai ant 
proto jaunuomenes ir 
si uju žmonių. Sztab
likos metu tarnaite Julia Bode 
nusitrucino isz meiles del gar
singo aktoriaus krutamuju pa
veikslu Rodolfo Valentino, ku
ri pažinojo tik isz paveikslu o 
ne ypatiszkai, kuris gyvena 
Amerike. Tarnaite teip in ji 
ansimylejo, jog norėjo važiuoti 
pas ji in Amerika iszpažyti sa
vo meile. Neturėdama pinigu 
ant keliones, nutarė isz rupes- 
czio atimti sau gyvastį.

bai inirszo aiit* s#vtT4,Mesijo- 
sziaus,” kuris skandino juju 
gimines ir prietelius, prižadė
damas juos tokiu budu paliuo- 
suoti nuo nevidonu. Jeigu žmo
gus iszbuvo po vandeniu koki 
tai laika ir iszeidavo isz jojo 
sveikas, tai reiszke jog jisai 
buvo apezystytas, bet jeigu nu- 
skensdavo, tai buvo ženklu 
kad jojo griekai buvo per sun
kus ir mirdavo. Prasimines 
“Sūnum Dievo’’ 
garsina nauja tikėjimą muri-

Jojo pasėkėjai nužudė 
patrules kareiviu kurie 

pribuvo in tenais apmalszyti 
pasiutėlius. Ana diena pribuvo 
pulkas kareiviu isz Elizabeth
ville aresztavodami penkesde- 
szįmts murinu ir pasisekė 
jiems surasti apie szimta pa- 
skendeliu. Mwanalesas pabėgo 
kada kareiviai pribuvo. Bel
gams pasisekė apmalszyti taja 
aplinkinia.
GIMĖ BAISYBE KURIA 

TUOJ PASMAUGĖ.
Teheran, Persije. — Aplinki

nėje Niszapur, tūla Persiene 
pagimdė kūdiki kuris turėjo -

Mwanalesa

<«3(

nams. 
dvi

murinu

du veidus, ketures kojas ir ran
kas. Kūmutes teip taja baisy
bių persiėmė, jog liepe bobu
tei nepaprasta 
smaugti.

Kada apie tai dažinojo val
dže nusiuntė pas tėvus kelis 
daktarus idant isztyrinetu taji 
dalyku. Daktarai iszkase nepa
prasta kūdiki kuri patalpino 
didelioje* bonkoje alkoholiaus 
ir nuvežė in daktariszka muze- 
ju in Teheraną.
ISZPANISZKA PLOTA

TURI DAUG NELAIMIU.
Fez, Francuzis^ka Moroka. 

— Iszpaniszkas transportinis 
laivas Espana No. 5, kuris 
plauke su kareiviais in Alhu- 
cemas nuskendo. Badai szimtai 
kareiviu pražuvo.
Kapitonas laivo Alfonso XIII 

likos mirtinai sužeistas per 
eksplozije pristovoje Alhuce- 
me.

Submarinas Veniero dingo 
laike szturmo ir nieko apie ji 
negirdėt lyg sziai dienai.

kūdiki už
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SAULE
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Kas Girdėt
invykdymo pro-

prohibieije,

Nuo laiko 
hibicijos, pagal apskaitymu G. 
(’. Hinchley sekretoriaus drau
gavęs prieszais
tai 900 žmonių apjako nuo už- 
sitrucunimo gerdami medini 
alkoholiu kuri naudoja ant da- 
rvmo muuszaines.

Seniau giriuoKns sumgesi 
paremti telegrafini stulpą. 
Sziadien stengėsi ant jojo nž- 
važiuot su automobiliu.

girtuoklių 
telegrafini

ma
Konkokoma,

apie Szliakio
11 e t o 1 i

n u p i r k i - 
ežero 
tosios

i

Garsindami žinute i>z “Vie
nybes ’ * 

viesznamio 
bu vome

nuomones kad tai yra p. Szlia- 
nes pirmo 

vardo nebuvo paminėta minė
tame laikrasztije, todėl manė
me kad tai tas pats. Redakto- 
ris “Vienybes” aptemdino

kis isz Shenadorio,

‘ ‘ Vien v bes
mus už tai su paszaipa ir kik- 
notiszkai norints prie to nebu
vo mažiausios progos isz ko 
duodasi suprast jojo mandagu
mas.

f *

Su mielu noru klaida pa 
taisome nes loenininkas viesz-
namio \ ra G. Szliaki> 
Sz.liakG i>z Sbenadorio.

<» ne

Persijoj, kur v;isaru> yra la
bai karsztos. žmonis nuo senei 
maustu kokiu bildu apsisaugo 
ti nuo saules spinduliu ir isz- 
rasti būda ant atvesimo, 
nigaiksztis A g ra i sz ra d o

Ku 
tąjį 

bnda, kuris liepi* pastatyti pui 
ku stiklini paloviu kuri galima 

vandenibuvo paneryt in vandeni su 
pagialba pritaisytu pampu ku
rios
t i turtingi ponai

in leisdavo in ji ora. Jr ki- 
seke pėdoms 

i pastatydami pana>ziir 
palocelius po vandeniu.

I sz pa 11 i sz k i 1 a i k ra > ze z i a i
garsinu nepaprasta atsitikima, 
kur perkūnas trenkė iii vaika 
ir vietoje ji užmuszti davė jam 

sienas irgalybių matymo per 
m u rus.

Kaime Lucien te, 
perkūnas 
jojo siinu

Kast iii jo:.
()

Lallas su- 
ilga laika

In kėlės 
i vai- 
k u ris

užmusze kaimieti 
Ramona 

žeide. Ramonas per 
gulėjo kaip negyvas, 
diena* po tam atsitikimui 
kas apreiszke daktarui I 
ji dažiurinejo, buk gali matyti 
viską kas darosi už sienos. To- 

iszbandymas vaiko 
per Kelis daktarus, pasirodė, 
kad jojo akys likos suroentgu- 
uizavotos. Vaika pastate prie 
didelio kuparo kuriame radosi 
309 visokį dalykai.
iszskaite gerai viską kas tame 
kupare radosi. Vėliaus pastate 
ji prie muro už kurio atsistojo 
daktaras laikydamas rankoje 
keliolika dalyku. Vaikas atmi
ne ir tuosius.

Jimesnis
kelis

Kantonas

St at
jojo vienas isz 

‘ ‘ A r 
esi

I f 
f:'® ir -ii' 
f' « 

ti.

Perdetinis daktaras francu- 
znzkos ligonbiitcs del pamisze- 
liu, dagirdo buk ligoniams rie
da vineta gero valgio o gri.sda 
rnas apie tai pats persitikrini, 
nusidavė iii kuknia ir isz.tikru- 
ju pamate kad valgis ne buvo 
tinkamas del beprocziii. 
gai priėjo prie
pamiszeliu kalbėdamas: 
žinai ponas daktare, kad 
patogus vyras 
But u i>z ta ves 
dykinir ji iszvirti.

Kiti e ms | >a m i szel i a m s 
užmanymas labai patiko, mėtė
si ant jojo ir norėjo inmrsti in 
dideli katilu. Tik per szalta 
krauju daktaras iszsigialbejo 
nuo baisios mirties, staigai pa- 
>zauke in pamiszelius: “Tuo
jau* mano mieli! Jusu nuomo
ne yra labai gera ir isz manes 
bus gardi zupe, bet jeigu ma
ne iszvirsite su drapanoms tai 
zupe ne bus gardi. Pavėlinkite 
man nusiredyt o tada 
mane virti.

Parniszelei mane tai už gera 
rodą, pavėlino daktarui iszeiti 
isz kuknios, bet daktaras pasi
naudodamas isz geros progos 
smuko per duris ir daugiau ne 
ėjo in kuknia.

daktare, 
ir gana rielm>.

gardi zupe. Bau-
4 4

t asai

Tik

Tuo-

<r o a lesi t e

Prezidentas Turkijos 
Persiskyrė Sti Savo 

Moteria.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Nori Pasilikt
Miesto Majoru.

f bt

Lietuviszkos Pasakos.

BĮ

4

Mustapha Kemal Basiui, pro

Homestead, Pa — Reikalin
ga czionais labai kurna Baltru- 
viene, nes tarp 
visokiu “Iriksu” atšilimui 
terp mnsii moterėliu. Merg(‘l(‘s 
panietineja savo tikėjimą im- 
damos szliubus pas kokius ten 
rabinus su proteslonais. 
pas mus i 
k u rios | >er 

< lora 
rus '

1.38 szeimynu 
“Iriksu”

Yra 
ir kelios gyvanaszles 
>a\ o liežuvius ir ii“- 

i pasielgimu iszstume ge- 
vyrns iii platu s\iela arba 

iszkeliavo iii 
tosios moterules 
t ik ros
prieš/. figūra
sk un>>.

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
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Apie Dali.
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I Jet nva.
ir v \ ena

I laba r 
kaip 

davatkos meldžesi 
o turi velnią už

Eynon, Pa. Mažai kada 
isz musu miestelio patenka ma 

nūs 
dirbimu.

t vii žiuucziu, 
e

imti namines

?'1

A

Mažai

M .V
'r-'

i.
i 
I'AI

: V •!

įt

A

A

1,—     Į.,1.       .,.W        — ,O|

Mahanoy City bus kožna UXar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 
antro floro. nuo 9* vai 

ryte iki 8 vai. vakaro.

ugni'le sakanti: 
k a isZnai kyšiu/ 
ti: “ na, asz ne, 
bai pagodoje* užlaiko, 
moji sako: “ 
iszdraske, iszarde ir paliko isz- 
pustujiisi.i. ” 
kauti: “ kai 
mano pono 
ko” 
tojaus ir užsidegu naktije, kur 
sakius: “ isznaikysin
ka> sudegi*, apart žmonių. O to 
Susiedo baso ratai kluone pas 
ta

asz savo vi.s- 
o kita šakali
nes manės la- 

<> pir- 
o mane tai vakari?

t 1

* 4

I 'a s k u i a nt ro ji sa- 
savo na i kyši, tai 
nedal\'|)stek nie- 

ir persiskyrė. Ant rv

ri

• >.

Nekuriam kaime 
broliai: vienas buvo turtingas, 
()

vis-i rI *

gvvelio du■k 'Vž *

■Sį-:* J.

antras biednas. Viena vakara 
varguolis pasiryžo apleist sa 

bota ir iszkelianti iii sveli
ma kraszta. Sukrovia visa sa

I arta in vežimą ir iszkHia- 
Jeszkoti laimes.

da\ ažia\o 
a t .'linine, 
suolo kirs i.
liepė žmonai 
gry ž< • 
buto.
buris; iiieina in vidn.
pecziaus .'(*< 
naši kojes. Erne ji
su:
v iena esi :

gaspadoriu ; <ai subėgo 
žmones gesyt, lai isztrauke ir 
al I i ko 
kur sakius: ,
daly pstek. ”

v <)S’’

visa

Sih ■

•>

My.v

'^<>1 >i §

L^^v***^

v o
v o

Kada

to gaspadoriau> 
mano

ratai, 
nieką ne

1 ,f' I ' <1 ‘

Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia Specialistą.

1

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

• > * e
Pa>z\ inl inio parak\ ijoje pa-

e

la važiav
ka<l užmirszo ant 

Sustabdė vežimą, 
palaukt i, 

Priėjo
žiuri, ka<l vidurij \ ra ži- 

ogi gale 
Ii sena bobute, an- 

ir paklan-
< i 

asz ta-

k i rvi<».

i k i gi i rios, 
iizmi r.szo

o JIS 
prie savo

sakoja žmones, kartais Ugnei 
'/.vent r\ 11 

name 
Morta, merga, 

iižsi k ii

i

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

vidmas. Teip viena 
vienam 

t ula 
a n k suziaii"

virti. Kakly> 
lejo tie' 

>nud uria ■ 
ra žan

džiaus

žmonelei už-
Kada 

už 
raktu, tai
isz sztoro

IMTie ('lierrv steng

vyras naminia užraugia ir k v t i

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, broinHįtis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūslei, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

Ligos paprastos vyrams visuose pa- 
\Į dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai

gos jeszkote.
n

i- aplai 
majoro 

low a.
ant

Rapids, 
naujės tiesas kn 

merginoms ne 
s/.lelies

nominacije 
mirsi o (’ėda r 
Jiji prižada 
rios uždraus
szio t i t r u m pas 
czian keliu, 
balsuos

Morta 
ant >uo'l 

į »a bambeudama

M ’(
subaezkii 

moterų parsinesza 
ma karonu, 
tia ir iszcziulbia

Vvras

ra kiną

inkisza per skylu-
ka ežia veiki, ir ka> tu d

) 4 4 C ’ 1 ...... n<lK<H.

vo e>iu nelaime (dalis ); aumio- 
>in kojes ~ tu iszvažiavai, ir 
a.'Z apleisiu szita butą, važiuo 
siu paskui tave.
kin i, eini* la senelia ir siikapi 
jo ant smulkiu szmotelin!
pyk* in ragu ir.

4 4

< I,

žmone 
miegojo ; 
at >i kel u -i 
r ils kukuli valgi 
k ureno-i;
k a kaliu
vu>,
ežiu... Vaje!<)gi i>z kakalio tik 
blvk>zt ! i.s/.simete ugnele ir 
va i kszez i oja. • 
ežia; kuka liję 
suvis!

augsz
\ \ rai už jaja

s k v st i- 
baczk.i

visa 
atidaręs 

paragauti savo da’rbeli, prade
da kasyti galva ir

po paraliu atsitiko, 
baezka kiaura ar nuo szilumos 
Kzdžiuvo namine.

Taigi, žmonelei 
minėju kuri ana 
d\ i aukas: 
(anglikas) būdama 
rias, nnszove savo su n u.
zius Stasz (shtvokas) inpuole

mėli. Ar tu Is/.si met e
i u biioja | 'o grili
ngines nebeliko 

Morta nusigando ir nei 
mažiausio kvaj 
--gink, Dieve, 
Akimirksni 
kakaliu, kaip 
Mortos nei pasilietu.

(TO LIAUS BUS.)

persisk yreas ’Turkijo?
paezia La 11 i a 11 ouou m, 

kuri buvo duktė turtingo knp- 
eziaus Smirnoje. Priežastis bu 
vo nesutikimo ir daug kisz.imo 
>a\o iii \\ro 11 ž> i (‘Ui 11 na.

z i d e i
su savo mansi vt i t

I * Jis,
kas paraliu ar

lulu pa 
i'Z l'otts- 

villes siūlo apie tei'inns, pasa
kė mums, jolt >zi menuli kaip 
paprastai kožna laika <

luina Liet n v iszk u — 
mote- 

prie>žais 
pasodina 

o dykai 
amai t es arba 

Imlelijų. T 
ki v\ rai noi " t m i l rampa 
kauiju ir pa>iLi.

ia m i uI ’a 'i ka I bei
a • I v o ]< a I u 

apie teismu?
z \ •'lamu

< >

laužia u-
teisinu

y pa 11 nga i Lietuvi -zl< < •> 
reles užveda skundu.- 
savo vyrus arba jiu>-
iii kalėjimą k nr aplaik 
burda per kel 
menesi lis 

v\rai nor

e > -- 

pa V let o i >

\ a

mirksta na 
diena paėmė 

Jonathan Venison 
s lizsige-

Tanm-
s
iii skiepą ir užsimusze.

Musu parapija dabar apeiiu- 
kunigas A. Ivzerckis. I labai
Forest City ir Kynon’o žmone 
lei adgijo ir kitaip gyvena ne 
kaip kitados. X.

A

703 Humboldt St. Jį' senai sir 
gnliavo.

Subatoje, apie (i va I. 
kare, pasimirė Joną? 
u o' zvis p. 
Subėgaii> i r < Jalu. -I i 
metus ir gyveno ‘251 (’ooper St. 
Prigulėjo prie Sz\. Jurgio ir 
Szv. Kazimiero draugijų ir bū

da nge-

(Jale

va-
- Mažeika, 

s

firmos 
t lire jo 48

paemes
I“

S1I- 
niisiiieszes in

girria, pakiszo po kelmu.
žmonele, 

atgal in savo butą ; 
jau nėra;

po

bar sako:

sako, 
jau ir kelmu

iieiszlcidžia
isztart i.

po
i leira.

x >

Ž,< M I 1 
ir vėl Ugnei 

degusi

I

v o 
liui liet iiviu.

Elzbietos I U ogienes sii-
9 met u I .aw ruiiue

< 11 f 1 uri j< •
town. X. Y., kadangi

oiibut is neprieinu jo. bet liepi*
laktara. Ta

gerai paži n>t a nia>

Da- 
gry žszim 
nelaimes, 

zlai sukapo- 
pakiszau.”

Emu jie ir sugryžo ir in trum
pa laika pasiliko daug 
gesni už broli, kuris jiem užve
dėjo. \ iena >yki, atėjus jo ki
lis, klausia jo, kaip galėjo teip
trumpu laiku sukraut turtą. 
Emu jam brolis ir pasakė vis
ką, kaip nelaime sukapojo ir 
pakiszo po kelmu, ir 
kurioj \ ietoj. I)abar \ iena nak-

niiejo in 
priėjus prie 

nula i nie.

t urt iii
l

11)1'

nuo lietui i
pasimirė 
Middle- 

\ lėtos Ii

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Koinu Sereda, Ketverga ir Petnyczia 
galima matyti daktara PotUvillė, nuo 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antras floras Bausum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

I

ANT PARDAVIMOlI
Į
I

$5.00 Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

I >asa k eNew Philadelphia, Pa. — 
“Vienybes” 100 n-rv V. ( zer 
iiiauskas žilintoje isz szio mies 

nupeikė 
ežia

O- 
važiuot i pas kita 
pasiek us 
gyvas. Drogieiie su vaikais bu

Brook lyno 
iii v akacijas, kur vaikas 
v o difterija.

(
vaikas jau blIVo lie

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
IR IN BUFFALO

Ncdelioj 13 Septemberio
IN TEN IR
ADGAUOS1

Treinas apleis Mahanoy City 9:50
Subatos vakara 12 Septemberio

Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne- 
įdėlios ryta 13 Sept. Buffalo 6:3 
’ryta. Grįžtant aplein Niagara Falls

3 vai., Nedėlios vakara 13 Sept, 
isz Buffalo 4 valanda*

,. i.. • *

Ii \ \ iesnvsi> mieste.
telio labai lietuvius.
Jis raszo, kad ežia “lietuviu 
tamsumas neiszpasakytas; ki- 

laikraszeziu, 
niekas

kad Minitas (žemiau-

ne lai
pinus

4 4
“ fo- 
labai 

po skva-

A mūrikoiiai juoku-i 
reignuriii.” jog m\Ii 
skmist i> ir trankytis 
jerius ir >udu>. Kas-gi tame 

vyras ar mo- 
\ isaip atsit inka. \ ra to- 

praleidžia vi- 
i > \ u i’u’-'/e nio 

a n t užla i k \ 
mot ere 

k lis kant i ' be- -k undže 
randasi ir lokiu moterių 

k nrios nežino paežio^ 
nori, o \ \ ra 
nagi kuri'

.l"g

i r 
daugiaaše kalias 
turu 
kiu \ \ i ii k u rie 
sa >av<i uždarbi 
turu ne t uri pinigu

i

\ \ I II

ni'i namu.

Bet

Tok);

M ‘ "

i r

liete
v v ra.

ko josios 
liktai už inlaiko

pri-lat; t u pinigus, 
kuris po sunkiam darbui net u 

ramybe- ir pasikal-
a vo < i ra ilgu, norint

brangu
> -u ku

zi! Ii na kur
t o k i s

.1"

4 *

i>zskvru> I 
neskaito.

i>zvazm vus 
paga-

me.

tokiu
‘ ‘ S!<> .i L 

I U I (

Matyt,
skas tai parasze neapsižiureje>

“Saule,” ežia 
laikraszeziiis:

Keleivi.’’ ‘‘ Dar
“Garsa,” 

4 4

iszsk i rimt
< •

nes 
s k a it
‘‘ Vienybe, 
bininka, ’ 
ne. ’ ’ 
nias.

Taipgi

-Zl UOS
i 4

“ I Jei uv
“levy- 

f / • ( ) s /J
* 4

“ant 
gy vena 

susikimsze. ’ ’

ri pa.Mlsio. 
bet >u 
jo paeziule 
laika ant 
muteiiH
kitur. JeiLfii 
pasi prie>z i na 
met met sa\ <> 
tai tuojaim 
pad Ia,
sk va jeri, 
siu!“

vvras

netiesa, kad
Water strvto lietus iai 
nciszpasaky tai
Gal butu sieloje pasakyti apie
stoka szsarumo, bet ne susi 
kimszimo. Argi tai, susikimsze 
kad kiekviena szciinvna turi «
po 6-7 ar 8 kambarius gyveni 

gerus sklu-

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas.

Praszo juso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESŠ”

Balsuokite už

Joseph Jenkins
Republikonas

Praszo juso balso in intekmes

brol i.>
girna, m ta vieta, 
kelmo sako:

i>z kelmo!”
ir iszlindus ta senule. Erne jis- 
ir atvedė in kaima, privedė 

eik iii 
ežia 

langiaus noeisiu, nes tam bute

kaima,
>>, sako;

szita butą!” Senele sako:
(

pil\ti žmones gyvena! Syki ma-
neei-

4 w

m 
prie brolio Imti

lie i *
Vereziau

sukapojo, 
siu!

(t.f.)

I >ra luid ze
į >a - i k a I bej i nu
o vakaru

k; i d a
ir pradeda i>z 

pauzinlei apie tai, 
rėkia : “ palauk tu 

pat l auksiu las e pas 
tave papikss

t a ve

niam 
reikalu

I
I

Letifgli •SMley’ 
Railroad.

•RaeRoate efTtae Black Diametw*

1

I 

t

Antanas Ramanauskas
Lietuvisikas Graboritu

a t - i t i 11 k a 
mažiausiu 
skvajcri >u skundu

Retai k < i d; i
vyras >u
begiu pas
ant savo moturiu. Kenuze mal-

vi.-okiiis paniekinimu
tik vien del vaiku
reti sarmatos.

susi prasi i i r gy vunl i
didesniam siitikimia.

>ze i

Laikas

o
ne nori tu-

Korespondeiit as 
giszko

Kopenlia 
“Politilaikraszezio

ken ” ana diena I urejo pasikal
bėjimu sll ( 
ežiu t 'v rv Iii,

gai ksz 
>ave apsi 

caru, 
t

užklaiisv mo 
a t ei toje

Ant ko
ka 

(’vrvla*

lideliu kimi 
kuris

.'Zauku Riisiszku 
respondento 
mano daryt i 
a t sa k c :

“ Bok'Zuv i k n saldžia randasi 
ant prapnlties. (ivvenlojai yra 
pasirengia ant sukėlimo kruvi
nos revoliucijos ir numetimo 
bolszevikiszkos valdžios. Lau
ke tik geros progos, kuri 
užeit i bile diena.

žmonis prispaudime ir 
nuolatinėje baimėje, kuriu ran
dasi apie szimtas milijonu gai
vu, o kada tieji sukils, tai ne 
ženklo nepasiliks po bolszevi- 
kais.

gali 
Bolszuvikai

laiko

daugiaiis 
eisiu in >zita.

I'ane ir inejo in jo pal ie> Imta! 
teip jis pabied- 

o bied-
nesiiis, ale ir už viso to kaimo 
gy ven to jus.

Nuo to s v k i o e
nėjo! Netik už broli buv

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-4.38 E. Centre St. Atsi- 

“Saules” ofisą.užaukite in

MILL & PATTERSON 8TS.
Į ST. CLAIR, PA.

Ar turi tai lie 
‘ nesusikimsze ’ 

miestuose .' Ten 
geriau pasitu 

darbiu
kurios pasi-

Ir

Phildelpliijos 
reiktu 

nuoma $8.5 ir
gyvena,

mid. Prie to turi 
pus, kur supila anglius, bulves 
ir k. reikmenis, 
tusiai ten, kur 
— didesniuose 
gal tai turi tik
rinti, bet ne paprastu 
inkų szeimvnos, 
tenkina ‘2 ar 3 kambariais, 
bulvių goruziu kartais po lova
supila. Miestuose už tokius na
mus, kuriose N.
angliakasiai 
mokėti menesiui
daugiau vienai szeimynai.

Kas del kriksztynu, tai irgi 
kaip danguje, taip ir ant že
mes. Jas szauniai kelia anglia
kasiai, bet neblogiau ‘cele- 
bruoja ’ ir didesniu 
tuviai. Gal bus tik toks tu 

skirtumas, kad ma
žiuose miesteliuose iii lietin iu 
keliamas kriiksztvmis valdžia 
nesikisza, o dideliuose mies
tuose poliemonas tuoj su buože 
pabaladoja in duris. O jei to 
negana, tai tuoj būva sulioduo 
ti in troka ir po tam in szalta- 
ja. Reiszkia, dideliuose 
tuose prie tokios lietuviu

apie kuria raszo V. 
Czerniausks, daug 
buože ir szaltoji.

bet neblogiau
miestu lie-

“ee-
lubrauiju

szvietOL,

1 1

dideliuose

mies-
“ap-

prisideda
__ »‘ \r ”

Brooklyn, N. Y. Jonas 
(■bliidzuskis, 110 Wythe Avė. 
pateko in nagm prohibieijos ir 
pastatytas po $1,000 belos.

— Stan. Dzajananskas, 38 
metu, pasipjovė kambary ant

ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESS 

Balsuokite už

Joseph Kleindenst
Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes
 * » *' ii.. f, U C

T

k>

4.
Gyveno ant galo kaimo se

nukas su savo bobele, mažoje 
triobel(,ji‘.
darbszcziu,

ant

Nors buvo doru ir 
vargas 

amžių neapleido jųdviejų, 
duonos neturėjo, 
tai darbo; o

Ant. J. Sakalauskas
LJETUVISZJCA9 GRABOR1UJ 

IR BALSAMUOTOJAS

lazbalaamuoja ir laidoja miroaina 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraacziauaiu iki prakil
niausiu. Paraatndo automobiliu* dal 
laidotuvių, veaeliu, krikaztyNu is 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1373 M.

W. TRASKAU8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITYper kiaura 

Tai 
užkulu,

< 
kita kokia nelaime

:X;

i Laidoja kanas numirėliu. Parai m d <j

>

ta i 
luonos buvo, 

juodu isz- 
tikdavo: vaikas mirė, paskuti
ne kumele pavogė, karvute pa- 
dveso, parszas prigeri*,
nudėjo ir teip begalo vargas ir 

Kada jau parkarszu-

v iszt a

va rgas!
siu abu buvo ir t urejo ai ideje 
keletą skatikėliu ant smerties, 
senukas tarė 
“Kodėl mudu
amželi teip vargstame.' ar tik 

grineziu-

IIIi savo paezia: 
per visa savo

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi- preke. Taipgi 

automobiliui

nutomobilius del laidotuvių kriksa- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.

re St. Mahawaw Citw, F*.K2O W C.«»

visokie m«pristato 
reikalams.

Parduoda visokias paminklas, dide 
lias ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit* PO M NINKA tai 
kreipkite* pas mane, nes ass galia jo
mis pigiau geriaus parduoti nago kiti.
333.338 W. Caalr* Si., M*ka*ov Ch»

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

i Visi, kurie prisius 15 centų 
. štumpomis padengimui per

siuntimo lesų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogų. Ka- 

, talogc randasi visos geriau- 
* rios knygos, kurios buvo iš- 

1 leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai, 

‘ 1925 m. Taipgi Kalendorius 
k 1926 ir 1927 meti) su ameri

koniškoms ir 
šventėmis.

I

, talogc randasi

1925 m.

j V 
i

bažnytinėms 
Vienas iš turtin

giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3?10 So. Halsted St.

. ęnięAGo, . «
I
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Llatuvisskas Graboriws

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

Prieinamos prekei.

•16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

TelėponarNo. 149
v ,v* :*■

i

t

Doleris yra jusu geriausias 
priedelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip ezedinti do
leri, jus vi 
prieteliu.
kokio t a voro kuri mes parduo- 

aleikite o suezedinsite 
Parduodamo visokiu

sada galite tureli
.Jeigu reikalausite

ne toje musu senoje 
toje vargas užsigy veno! — Pa
stai vsiu isz užliktu 
atszaku nuo tos, nauja triobele, 
bent gal per paskutines 
dieneles atsilsėsime be jo? 
“Tiesa kalbi,
Ir pastate senis sau naujus na
mukus. Skubino in juos nesi
dairydami, kad lik karta val
ga nepartraukti. Ka tik pail
si a, uždtįsia, perženge slenks
ti, ne 
atsiliepe ant pecziaus: “Jau 
treczia diena kaip asz jųdviejų 
ežia laukiu!” Senukam tik 
szirdis suspaudė — pagailo se
nu nameliu, prie kuriu jau bu-

pinigėliu

GEO. J. BARTASZIUS
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

»,

savo 
■> > > ;_ _

pritarė senuke.

uždusiu, perženge s lenk s- 
spejo ne atsisėsti, vargas 

pecziaus:

•Pinigu ir Laivakorcziu Siun- 
! timo in Lietuva Agentas.

------------II,.................................... .................

JGeorge J. Bartaszius
;. 498 WASHINGTON, ST.
■ NEW YORK, N. Y. 
rFeleponas: Waker 4335

daine, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetn, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskevicidus) 
Upholstering and Hardware 

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersy nes, 12-tos ulycxles)
MAHANOY CITY. PA.

A

- vo pripratę/
I

I!

XL
Apie Ugni.

L
Viena karta vakaro merga 

žtdinej ugnelia užžavsezius, už-
peržegnojn*, paskui 

, patamsėję bimant, iszgirdus, 
Kad sznekasi tarp savos: viena

taisius

f

I?

%

■ I*

* \ ,.,Į. y

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

I

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

Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3dia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma, kaskart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus Kuris
dirba ir csedina. Dėkite savo pinigus in ssita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. - ■, i, A,
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'‘SAULE’*

AKMSAI.
te, vis stovėdama toj paezioj 
vietoj ir žaisdama su savo bu
kietu, vėl paklaust*:

— Kas tave iszmokino teip 
gražiui dūduoti?

Jokimas iszmokino 
atsake Petriukas.

Labai, gražu! Tiktai...
kodėl tu toks supykęs?

— Ąsz... nepykstu, ąut. jua,
— tykiai isztare berniukas.

— Na,..tai ir asz nepyk.4tu.. 
Žaiskim Ja*rtu»..

— Asz nemoku žaisti, su 
jumis, — atsake jis, nuleidęs 
galva.

— nt sake jis,gasdinti, 
tiek nurimęs.

— Na, na, 
pykstu... — kalbėjo ji. pakel
dama ji nuo žemes ir

sziek 'fu

nepažino.
— tuoj isz

Viena, karta aklas berniu
kas, Petrulis, vienui vienas 
sėdėjo ant kalnelio netoliese 
upes ir dūdavo. Saule leidosi, 
oran buvo tylus, tikt bliovimas 
begrižtnncziu in sodžių karvių- 
sieke jo ausi. Berniukas tik-ka 
nustojo dūdavęs ir iszsitiese 
žolėje. Valandėlei jis nžsimir- 
szo, kaip sztai,kieno tai leng- 
vucziai žingsniai iszblaszki* jo 
snauduli. .Jis nepatenkintas 
pasikėlė ant alkūnes ir... klau
sosi. Žingsniai sustojo ties pat 
kalneliu. Eisenos jis

— Berniuke!
girdo jis mergaites balsu.

— Ar nežinai, kas >zicz 
dabar dūdavo ?

Aklasai nemego, 
nors sutrukdo jo vienumu.

Todėl in klausima jis atsake 
nr visai meiliai:

-- Tai asz...
— Kaip gražiai tu dualio

ji! — tarė mergaite.
Aklasai valandėlei
— Kodel-gi tamista 

isz ežia ? — galop paklausė jis, 
patyręs im*rgaite 
pat vietoje.

Kam-gi tu mane 
— savo tyru, paprastu, 
stebėjimo pilnu balsu paklau 
se mergaite.
Ramaus, vaikiszk 

balso garsai 
ausi, teeziau jis 
myk.szcziu sziurksztumu:

— Asz nemėgstu, 
mane kas-nors ateina...

— Ot kaip!... Žiūrėkit! Ar 
tavo: ar 

užginti kam-nors ženieje vaik 
szczioti ?

Mama insake 
pas mane nesilankyti.

— Mama ? — pertrauke su- 
Mmascziusi mergaite, 
no mama, pavelijo 
szczioti prie upes.

Berniukas nebuvo pripratęs 
prie panasziai tvirtu pasiprie- 
szinimu. Staigus pyktis perėjo 
perjoveida; jis pasikėlė ir 
greit bei suerzintai prataro:

— Eikit sau. eikit

kas

kai kas

n utilo. 
neini

stovint toje

x ariai .’ 
nusi

mergaites 
kuteno aklojo 

atsake

o r»

|>ir

kai pas

gi vinį žeme yra ira I i

visiems

niau
<> ma- 
vaik-

sau, ei-
kit...!....
Nežinia kuo visa tai butu pasi
baigė. bet tuo laiku nuo sody
bų pasigirdo balsas, szaukias 
Petriuką arbatai. Jis tuoj par
bėgo namon.

— Ak. koks biaunis ber
niokas! — lydėjo ji nepaten
kintos mergaites balsas.

Rytojaus diena, sėdėdamas 
toj paezioj vietoj, berniukas 
atsiminė vakurvkszczius nuo- 
tikins. Tai prisiminus jam jau 
nebebuvo nesmagu. Prieszin- 
gai, jam dar gi norėjosi, kad 
szita mergaite vėl ateitu su sa
vo maloniu, ramiu balseliu, ko
kio jis iki sziol dar nebuvo gir
dėjos. Jam žinomieji vaiki bal
sai rėkavo, juokėsi, stumdėsi 
ir ve r k e, teeziau ne vienas ju 
nekalbėjo taip maloniai, 
eme gailėtis.
pažinstamaja, kuri, greieziau- 
sia, gal pas ji nebegrižsz.

Isztikruju, per tris dienas 
mergaite visai neatėjo. Ketvir 
ta diena Petriukas iszgirdo jos 
žingsnius sziek tiek tolėliau, 
ant upelio kranto. Ji ėjo ty
kiai. k a tai pusbalsiu dainuo 
dama ir. matomai, nekreipė iii 
ji domesio.

— Klausykite! — suszuko 
jis. iszgirdes ja arti praeinant. 
— Tai jus ir vėl ežia !

Iszkarto mergaite nįeko ne
atsake, nes ji jautėsi nuskliau
sta pirmuoju susitikimu, Te- 

berniuko paklausime,
malonėj, ji nugirdo ka tai kei
sta ir sustojo.

— Nejaugi jus nematote, 
kad tai aszf iszdidžiai paklau
sė ji, kilodama rankose lauki
niu geliu bukietą.

Szitie žodžiai skaudžiai atsi
liepė aklojo szirdy. Jis nieznio- 
ko neatsake, tik, atsilosze.s, isz- 
sitiese žolėjo. Tcxjziuu, nežiū
ri uty is o tai, paaaweke»X«nM-

Jis 
nuskriaudęs ne

cziau

mezge jųdviejų taiqie. Mergui-

Nemoki žaisti.’.. Kodėl?
T^ip.
Kaip tai? sakyk, k odei? 
Teip, — 
ir dar labiau nulenkė

atsake jis tyli-

ji, greta jo sesda- 
Pai, turbūt, 

nepa žisti.
rn

nebijau, 
t uola i k 
ir tul

teka i 
galva.

.Jam dar ne karta neprisiejo 
su kuo nors kalbelis apie savo 
aklumu, užtat jam neapsako
mai skaudus būvu szis užklau
simas.

Mergaite — gi vis nesu 
prato ji akla esant.

— Koks tu juokingas! --- 
prakalbėjo
mosi ant žoles, 
todėl, kad tu manes 
Sztai, pažinsi mane, tada nesi
bijosi. O asz nieko

Ji linksmai kalbėjo, 
perrinkdama vaši Įkas
peš. Tuo tarpu aklasis pa uorėj 
areziau pažinti ja. Bet kadan
gi žmonių iszvaizda pažinti jis 
priprato tik apcziupoinis, tai. 
kairia ja ranka paemes mergai 
te už peczio, desziniaja 
eziupineti jos plaukiu, 
kiau blakstienas ir
bego pirsztais veidą, 
ežiais sustodamas ir 
isztardamas 
bruožus.

Visa

eme 
pas 

greit per 
retkar- 

atydžiai
nepažinsi amus

tai buvo atlikta trip 
gi(‘it ir nelauktai, kad nuste
binta mergaite negalėjo ne žo
džio isztart; ji tik žiurėjo in ji 

s, k u
Tiktai

prasto.
temptas.

placziai atviromis akimi 
riose spindėjo baime, 
dabar ji tepastebėjo, kad ber 
niuko veide ei ama ko tai nepa- 

Jo veidas buvo in 
atydus, o žvelgesys.

tuo tarpu, visai nejudru*. Bei 
niuko akys žiurėjo kur lai in 
toli be jokios iszraiszkos.ir jo
se keistai liejosi besileidžian- 
czios saules atspindys. Mergai
tei pasidarė baisu. Iszliuosa- 
vus peti isz berniuko ranku, ji 
greit atsistojo ir pradėjo verk
ti.

man darai, biau- 
rusai bernioke? — ruseziai, 
per aszaras prataro ji. — Kam 

kliudai ? Ka asz tau

Ka tu

tu mane 
padariau? Kam?...

Jis sėdėjo toj paezioj 
nusiminęs, žemai nuleidęs gal
va; nesmagumo ir pažeminimo 
jausmas pripildė skausmu jo 
szirdi. Pirma kart jam teko 
patirti luoszojo paniekinimus: 
pirma kart jis sužinojo, kad jo 
kūno trukumas gali indiegti 
ne vien pasigailėjimu, bet ir 
iszggsti. Szito delei jis labai 
kentėjo. Jausmas didžio skaus
mo ir nuoskaudos parėmė ji 
visa; jis puolė ant žoles ir eme 
verkti. Jo verksmas darėsi vis 
stipresnis, kukeziojimai drebi
no visa jo mažoji kuna.

Mergaite, kuri jau buvo nu
bėgus nuo kalnelio, iszgirdo 
verksimi ir nustebinta sugrižo. 
Pamaczius aklaji gulint kniup- 
szczia ir graudžiai verkiant, ji 
susigraudino, tykiai užlipo ant 
kalnelio ir sustojo ties juo.

ji tyliteliai,
Galbūt, tu manai, kad asz 
kam nors apsiūkusiu ? Na, ne
verk asz niekam nesakysiu.

Bet, iszgirdesjos raminanti 
balseli, berniukas eme dar la
biau verkt. Tada mergaite sza- 
lia jo atsisėdo ant keliu ir pra
dėjo pamažėl ji raminti, glos
tydama ranka jo plaukus. Pa- 
skiaus ji pakele jo galva ir 
pradėjo nosine uostyt i jo
Hszarotas akis, tarsi motina, 
raminant nuliudusi kūdiki.

\ — Na, na, — kall>ejo ji. -— 
Asz senai nebepyksta... Xu?. 
matau, tu gailesi mane iszgas- 
dines...

s—r Asą uouorojuu tavos isz-
'i . .. ■

vietoj

Klausyk, — prakalbėjo 
— ko tu verki? 

tu manai, kad 
apsiskusiu ? Na,

— Na, na, 
nebepyksta...

naneziai pakartojo ji. 
nežinai, nes tu jo nematei.

— Asz ji pažystu. Jis ma
ne visako mokina.
.tJi^.,tav,c musza ? — pa

klausė mergaite.
Niekados, jis nemusza ir 

nesibara ant manus...
d os...

nuimti akla žmogų? Tai butu 
nuodėmė.

;— Jis ir kitu, nei vieno, ne- 
- tarė Petriukas klau

sydamasis.
i Jo nuostabios ausys iszgirdo 

eziodavo ir tada galima buvo 
pastebėti gilu, 

kiszka liūdėsi.
Isztikruju, koks tu kcis- 

ji su gilia užuo-

gerai. z\sz ne-

stengda
mosi pasodinti szalia saves.

berniukas sėdėjo, 
kaip ir pirmiaif, veidu in va
karus. Kai mergaite žvilgterė
jo vėl in jo veidą, apszylesta 
rausvais saules spinduliais, jis 
vol pasirodė jai keistu. Berniu
ko akyse dar spindėjo aszaros, 
vienok tos akys, kaip ir pir
miau, buvo nejudrios; jam be
verkiant veidas nuolat truk-

’ ■%

Dabar

musza

Nieką-

Tai gera. Ąr-gi galima

4

jame nevai
žingsnius ju tarno Jokimo.

Ir isztikro, ant kalvos pasi
rodė Jokimas,

Po-na-a-ai-ti! suriko
tas... — t a n* 
jauta.

— Asz ne keistas, 
nai atsake berniukas, 
asz m* keistas, 
las!

- liud-
- Ne, 

Asz... asz... ak

A-a-aklas? tęsiamai 
isztare ji. ir jos balsas drebėjo, 
tarytum szis liūdnas žodis, ty
liai berniuko isztartas, užteikė 
jos mažai 
smūgi. -- . 
tojo ji dar 
balsu, ir, 
lesezio, 
kakla, prisiglaudė

szirdelei didžiausi 
pakai- 

labiau drebaneziu 
sudrebėjusi isz gai 
apkabinu berniuko 

iu ji veidu 
ir praliejo gratulžiai, graudžiai 
verkti.

Tuotarpu saulute veik visai 
pasislėpt* už horizonto, žibtelė
jo dar keletas spindulėliu ir... 
salduti* nusileido. Nuo upelio 
dvelktelejo vėsumas.

Mergaite visai nustojo verk
ti ir tiktai laikas nuo laiko žib
telėdavo viena, kita aszara. 
Petriukas sėdėjo nuleidus gal 
va, tarsi nustebintas tokiu 
mergaites gailesiu.

Man... gaila... — vis dar 
gali*

A a-aklas,

verk>zlendama galu 
tarė ji.

Pask ia u,
Ji:

nusiraminus.

pra-

t a re

Saulute nusileido.
Asz nežinau, kokia ji, — 

liūdno balsu atsake berniukas. 
-■ Asz ja tiktai... jaueziu...

m* pa zysti !Saulutes
-- Taip.

O... o savo mama... taip
gi nepažysti?

Mama pažystu. Asz vi
sada isztolo pažystu jos eisena.

— Taip, taip, tai teisybe! 
Ir asz užmerktomis akimis pa
žystu savo mama.

Vaikai kalbėjosi jau 
ramiai.

— 'I'u žinai, tarė aklasai,— 
asz juk jaueziu saule ir žinau, 
kada ji nusileido.

— Isz kur tu tai žinai ?
Isz kur... mat... ir asz

visai

mat...
pats nežinau isz kur...

- A-a! — atsake mergaite.
.Jiedu kai-kuri laika tylėjo.

Asz moku skaityti. —

buvo

vėl pirmas pratarė Petriukas, 
— ir greitu laiku iszmoksiu ra- 
szyti plunksna.

— O kaip gi tu... 
bepradedanti mergaite, teeziau
tuoj bailiai nutilo, nenorėdama 
užsiminti jo aklumo, 
jis ja suprato.

— Savo knygutėj asz skai
tau pirsztais.

— Pirsztais? Asz niekados 
neiszmokcziau skaityti

Asz ir akimis blogai 
skaitau.

— O asz moku skaitjli.dar- 
Tare ak-

Vienok

Paaiszkino jis.

tai,s...

gi prancuziszkai. 
lasai.

Jis.
f I' I a re

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

—..<.. .
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniai* Išmargintais Vyrszali

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Svarbus Natūrali
zacijos Klausymai 

Ir Atsakymai.
(A n t ra dalis.)

Klausymas. - Isz/siemiau pi- 
popieras 192.3 metais. 

Ar tuomi mano žmona ir nepll- 
namecziai \ aikai pasilieka

liet vst<

• . ''
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Tūkstantis Naktų

Tave szaukia, 
mergaite keldamasi.

Taip. Bet man 
tu eiti.

Eik, cik! Asz pas tave 
rytoj ateisiu. Dabar lavos I 
kia, manos ir-gi.

Mergaite tiksliai iszpilde 
vo prižada ir atėjo dar gi aid 
cziau, negu Petriukas tikėjosi. 
Sekanezia diena, blukimas do

Maksimo pamokoj, jis, 
galva, klausosi ir

hum nore

kul

s a
1< s-

Tuku t autH

Gcrbenmaift Temt štai:-*
Sulaukiau nuo Juru vIuncziamoB 

mano vardu khyga
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu
azlrdinsa aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų Ir Viena" apturėjau. n«a man 
labai yra tingeidu akaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas sžvental ir sma
giai praeina. Abi risiemii llnkftczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamtrsztl ir visokį ru pese z lai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKA8.
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, 
Czeklsakes vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

‘'TukRtaatlB

des
sztai, pakele 
gyvai tarė:

Paliuosnokite mane vie
nai miliutai. Tonais atėjo mer 
gait e.

— Kas tai per mergaite?— 
stebėjosi (lede ir nuėjo paskui 
berniuką.

Lsztiesu,
rykszte pažystama 
miliutą i nėjo in sodybos kiemą 
ir, 
na

pei rinko
ta pauzių

va k a

pamaeziusi berniuko moti 
pasuko pas ja.

Na, k a-gi mergyt, paša
Pet rinkokyši? - paklausė 

motina, manydama, kad ja ko 
kiu reikalu atsiuntė.

Mergaite, kaip didele, irzlio
se ja i ranka i r pak laure : 

lai pas 'Pamišta yra ak 
la> berniukas ?... Taip ?...

Pas mane, brangute, pa.-> 
atsake Petriuko mo

jos aiszkio 
veide

mane!
tina, gėrėdamosi 
mis akutėmis ir meiliu 
liu.

— A r žinot ka... Mano ma
ma pavelyjo man pas ji ateiti.

Ar g;
tvti.’

T'a miliutą

aliu asz su juo pasiimi

Bet l iukas 
pribėgo prie jos.

lai mer

pat 
o duryse pa 

sirode dede Maksimas.
vakarvksztr

mama! Asz tau jau esu 
— tarė berniukas svei

— 'I'i k pas mane

Yra tai ketvirtas mzdavimaa tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.

Teipgi galima
Preke knygos Ameriko $2.00

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. EOCZKAUSK AS-00. M AH ANO Y CITY. PA.

a

Kaip szunias * < augti ne
paliauna.

Trip ir mane kaip kada
užgauna.

minavo ja,
užklupinėja.

v is
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Ir

\ ra ir h»k i n I 
Hiib'lm kvail

m \ urvą?

< I \ t i | < I i 1 l i i i >

r\ ii.

Hi. 
al>dan- 

k i neja, 
dūk l t le-

>1 vediueja.
prie baro -u žemelei-'

U t -

I uva>
>tovi.

v\ moja ir 
'idro\ i.

\ i."U> žentais \ a<I\ 11.
K;;d tiktai g< ri< l«- pri į u Idy 1 i. 

nibarelije 
sėdi.

\ p>t>ei I n i ja

ze litais

Dukivle kil.iui i X . I

n**

gal t r, 
sakes, 
kindamasis. 
dabar pamoka!

Na, szi karta dede Mak 
simas paliuosuos tave, 
Petriuko motina. — 
Įiraszysiu.

Ir vaikas perleido szia diena 
kartu.

Nuo to laiko Evelina

tarė
Asz ji pa

— toks 
buvo mergaites vardas — atei
davo kasdien pas aklaji Pet
riuką. Jie bėgiojo ir žaidė kar
tu. Szita draugyste buvo di
džiu patenkinimu aklojo ir ne
mažesniu džiaugsmu jo moti 
uos. Neužilgo Hvelna pradej(» 
mokintis kartu su berniuku 
,pgs gera ji seneli, dede Maksi- 
įiu. Pamokos pas Petriuką bū
davo tada linksmos ir gyvos.

■ jo drauge visame 
kame viens kitam padėdavo, 
pagelbėdavo ir nuo to laiko jie
du tapo draugais visam gyve
nimui. —1).

Mat v is Taraduika
Be priežast ie>

Bet a>z nepaisau ant to suvis, 
Jeigu iszlenda kokis kvailis, 

Tegul sau szunes loja.
t > 'l’aiųidaika dainuos ir 

dainuoja.
A>z žmonių pikto iiumokinti. 

Su astronomijom nok vadinu, 
Visi už “Saules” gri(‘be>i. 

Visi skaitydami ja ja džiaugėsi.
Mano visada, 
Galva gera. 

Sniegelis ncpragerli, 
l r ne iszgelt i.

Asz nepaisau ka zauniji* 
kvailei,

Bile i>z manos džiauge-i 
Liet uvei,

Visus galvoeziiis ir piloz.o 
pus po padu turiu, 

Ba asz už juos geriausia galiu.
Kili ne laikraszczius tiktai 

protokulus lipina. 
Prie tikėjimo ir dvasiszkuju

prisikabina,
() mano meisteris laikraszti

pirsz- • Aklasai ir

Koks tu protingas! — 
Asz bijau, kad tu 

Ten u z

Kas man

tarė ji. —
nepersi szaldy tumei.
upelio,.žiūrėk, koks ruka«!

— O t u pa 11 ?
— Asz nebijau.

pa s i darys? ..
Na, tai ir asz nebijau, 
gali būti, kad vyriszkis 

pęrszaltH groieziau už mote 
riszke ? Dede Maksimas sako, 
kad vyras nieko neturi bijoti: 
nei szalezio, nei bado, nei debe
sies, nei griaustinio.

— Maksimas?...
lazdomis vaikszto'?... 
maeziau.

Jis baisus.

sus. Jifl gei’as

Ar-gi

Szitas, k a
Asz ji

,N(b jis, nei kiek nebaL
•k. '

Ne, jis baisus! — intiki-

c

n tJi ’▼■JUT
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CAPITAL ST0CE $125,000.00 | 
SURPLUS IR UNDIVIDKD I

PROFITS ’ $029,255.52 Į 

5-eita procente- fcnt Į 
45tn pintai. Procente pridedant | 

i jucn pintai 1 Sando ir 1 f 
Liepos. * Mot ' norim kad te Juc | 
turitamot reikale an mean banka I 
nopateant ar malas er didelis. I •r B
SimUtniMu I
0M. W. BA8I4JW, I

? MM-W. FBHGU80N, KmImIm. |

'r
r i

prie

'r

iszduoda, 
Puikius skaitymus ir svar

bos žinias paduoda, 
l’ž tai visi Lietuvei gėrisi,

Saules” visi griebėsi,l’ž“
O ir iszmintingi pripažino, 

Katrie apie laikraszcziu verte 
žino, 
“ ap-

1 I

Bet tieji visi ne vos 
sz v i ėst i,

Tai yra paszlcmekai pagadyti.
Tiejei^ai Lietuvius dau-

giause. pagadino,
Isz dorybes aprabino,

Nekuriu jau ausis suglaudę, 
Kaip petukai malszei sėdi.

Sarmat iriasi ir akis parodyti 
Ba galėtu in kaili gauti, 

Tai ir apie tai užrauksiu 
Nekalbėsiu.

** *

J

Visi žino kad isz girtuokliu 
levu,

Ne bus geru vaiku, 
Tokiu tėvu niekai vaikai, 
Būna pusgalvei, iszrodo 

kreivai.
Tiek to,

* Man apie tai negalvoj, 
Tiktai tiek pasakyti turiu 
Kas yra labai negražu;

1

Su vyrai> aržu, ne noigfdi. 
Per \ ia;i linktelia perbiina, 
Pai-ivelka namo, kada jau 

diena bima;
Suvargusi, 
Persi įgilsi. 

Lzbaliis kaip drobe. 
Ar tai g

Del Dievo,
ali but i gerove ?

ka jus levai 
m i alina t e .’

Argi s/.iteip savo dukreles 
auginate!

Visi isz lojo kvailio juokėsi, 
O nuo dukreles szalinasi. 
Gaila kad tokius žeme ne- 

szioja.
Juk lokiu te\ u žmonis ne- 

guodoja,
Kad nors karta užsigertu
Ir kur grabeje gala gautu.

t) jus kvailos aveles, 
Tokiu girtuokliu dukreles, 
Geriau kad tėvu ueklausv-

t u met e,
t) namieje sedetumete.

Bizni del szinkoriu nedarv- *■ 
t u met e,

Ir save ant juoko laikytumėte.
Kaip da karta apie tai (la

žinosi u, 
gerai pablogaslovysiu!

$1,000 TIK UŽ 60c
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkta, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumų, 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 
(tisthinu), perszaliino, skaudėjimo pb 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapjnimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile 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 Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu l*reparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

1 451 Hudson Ąy«.»

lai

patrūkimo,

M. ZUKAITIS 
Rochester* N. X»

\aikai 
Amerikos piliecziais !

Nuo Rugsėjo 
i sziek ėjus i mote- 

yra ateive, ne ingijtt 
pilielyste vyro na t uralizaci- 

Ji turi pati paduoti pilie- 
praszyrna ir turi imti 

egzaminą. Bet nepilnamccziai 
vaikai tapsta piliecziais.

Jeigu 
te pameta pilietyste 
kejima už ateivio užsieny kaip 
greitai po sugryžimu iii iSuvie- 
nylas \’al-tybe< 
pi liet \ -te

Amerikoj gimusi mote
ris kuri pamote pilietyste, per 
isztekejima už ateivio užsieny, 
ir kuri, sugryžus 

Va 1st v-be-.
A meri kos 
duot i 
vi(*ii'»

K.

Atsakymas 
22. 1922 m. 
ris, kuri

ja- 
t estes

K.

A.

tas

Amerikos pilie-
per iszte-

gali atgauti

atgauti 
gali pa- 

ii z

li! Suvienv- 
nori

pi liet y st c.
pili<-1 yaplikacija
meto po siigryžimu.

Ar Amerikoj gimusi 
molcri", kuri pamote pilietyb
ių per nztekejima už ateivio, 
turi pristatyti atkeliavimo cer- 
tifikata kuomet pra>zo atgauti 
pi liet > st e ?

Jeigu tokia moteris 
užsieny per visa laika

po isztekejimu, ji turi turėti 
a t k e I i a v i m o ce r t i f i k a t a 
at važiavo
I vbe?

A.
gv win >

jeigu 
in Suvienytas \ral>- 

po Birželio 29 d. 1996. 
To ('ertifikato nereikia jeigu ji 
gvvmo Suvieny tose Valstvbe- v * »
-e po isztekejimu.

Mano peticija buvo
>iik.\ta todėl kad negalėjau at
sakyti kai.k oriuos 
per i>zklaiisyma. Ai 
pad not i praszyma .’

- Taip,
prisirengti. Galima lan

kyti pilietystes kliudąs geriaus 
pramokt i.

Asz gyvenu
Kaip galiu prisirengti 

lel pilietystes egzamino?
A. — Nueik pas areziausia 

aficieriu, ir

K. at-

klaus\ ui u s 
• galiu vrl

A. 
riaus

Bet reikia ge

K. - 
mieste*, 
d

inažiame

Nueik pas 
natūralizacijos

paaiszkink padėjimu, ir 
jeigu jis galės surinkti kelius 
norinezius in viena kliasa jin 
aprūpins mokytoja visus pa
mokinti. Galima gauti knygas 
už dyka isz Bureau of Natura
lization.

K. — Kas bits jeigu aptikau- 
tas turi klaidingus faktus ant 
pirmųjų po pier u!

A. —
kas. Jam nebus galima praszy- 
t i antrųjų popieru. Jis turės . * a • • • • •

ja m

Yra labai rimtas daly*

vėl isz naujo iszsiimti pirmas 
popieras.

K. — Jeigu žmogus peržen
gė prohibicijos instatyma, ar; 
priežastimi to, galima sulaiky
ti daviina pilietystes?

A. — Natūralizacijos oficie- 
riai ta fakta pranesza teisda- 
riams. Kaikurie teisdariai at
sako tokiems žmoniems, ir lie
pia jiems laukti penkius metus 
po peržengimu instatyino. Kaž
kurie teisdariai to nepaiso.

K. — Kada nereikalaujama 
at kelia vi mo certifikato ?

f .
(1)Jeigu ateivis atva-A.

žia\ o priesz Birželio 29 d. 1906 
meta.

(2) Jeigu 
paliuosuotas 
Valstybių armijos arba laivy
no tarnyseziu, arba Phillipine 
Salų uredninkystes.

(o)Atkeliavimo certifikatas 
nereikalautas nuo ateivio ku
ris tarnavo militarej ar laivy
no tarnystėj.

ga rbingaiateivis
nuo Suvienytu

K. — Mano vyras iszsiemc 
pirmas popieras. .Jis mirė pirm 
negu galėjo iszsiimti pilnas po- 
pieras. Ar asz, su savo nepil- 
namecziais vaikais, galiu tap
ti Amerikos piliete?

A. — Taip. Nereikia iszsiim
ti pirmu popieru, bet turi pri
silaikyti prie ktu natūralizaci
jos aprūpinimu. —F.L.I.S
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
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— Užėjus st raikai žmone
lei užsiima visokeis darbais 
prie stubu. Po miestą malszu ir 
kožnas stengėsi inspeti kaip il
gai nedirbs. Seni anglekasei 
tvirtina buk streikas patens 
kpk ius szes'zis menesius.

— Tik dabar iszejo slaptos 
vestuves Onos Galinskiutes su 
Normanu Trega isz Gilbertono. 
Vinczevone badai atsibuvo 24 
Kovo, Shenadorije. Jaunave
džiai apsigyveno mieste.

— Kun. Bakunas isz Fraek- 
villes suriszo mazgu moterys
tes Kazimiera Krypa su pana 
Berta Bender isz Meizvilles. 
Svotais buvo Aleksa Analevi-

Marijona Drazdiime 
•Jaunavedžiai

gyve-— M. Akolaitiene, 
nanti ant 210 E. Mount Vernon 
ulyczios nupuolė nuo trepu su- 

Gvdosis i že i sd a m a s k a u d že i. 
namie.

— Barine ris Petras Stra
vinskas turėjo stebuklinga isz- 
sigialbejima nuo smert kada 
jojo arklei pasibaidė ir trenkė 
in stulpą. Vienas isz arkliu ant 
vietos užsimusze o Stravinskas 
likos iszmesdas isz 
pavojingai sužeistas.
arklei vos nesumindžiojo ke-

vežimo ir
Paszelia

vos 
lis žmonis.

Jurgis Valaitis,

SAULE

L:
k

ežius su 
sesuo nuotakos, 
gyvens miesto.

— Fabrikantai
4 4

net ikruju 
brick coalmigliu vadinamu “brick coal” 

stengėsi pirkti kelis dortban- 
aplinkineje,kius szioje aplinkinėje, k u 

riuos naudos ant dirbimo tojo 
naujo kurio. Jeigu pasisek 
nupirkti bai 
in vagonus 
Jersev fabrikus.

-— Readingo 
nutarė padidint tilta po 
wav“

.Jeigu pasiseks 
dortbankius pils 

ir gabens in New

geležinkelis 
‘ ‘ sub- 

gnle miesto prie fandros. 
Naujas tiltas bus daug plates
nis del automobiliu.

— Panedeli pripuola Labor 
Bus tai tikrai darbinin-

isz
važiuodamas

Day.
kiszka diena.

— Biznieriai nutarė laikvti • 
užtlarytus sztorus sziadien po 
piet. Girdėt kail per visa szi 
menesi uždarines sztorus Ket- 
vergais po piet idant prailgyt 
klarkoms pusdienine vakacije.

Adrian Donaghue 
Vabanov Plane
smarkei automubilium apie 10 
\ landa Utarninko vakara 

enke in dvi moteres arti Bos
on Run, užmuszdamas ant vie

tos Mrs. Murphy ir 
mirtinai josios
Purcell. Donaghue sako buk 
neinate moterių ant kelio nes 
szviesa nuo kito automobiliaus 
ji tuomlaikiniai apjakino.

— Kada ėjo in darba “ 
“ Utarninko 

kara, likos sulaikyti per neku
ltuos straikierius kurie juos 
visaip iszvailino kad dirba. Isz 
to kilo nesupratimas ir konia 
musztyne. Palicije pribuvo in 
laika apmalszydami pesztukus. 
Daugelis yra tosios nuomones 
kad pumpmonai ir kiti kumpa- 
niežui darbininkai teipgi su
stotu, o straikas greieziau už
sibaigtu. Jeigu bedarbe ilgai 
tesis, tai straikieriai neiszken 
tęs ir darys visokes kliutes 
tiems darbininkams kurie bus 
priversti apleisti savo darbus 
idant apsaugoti savo kailius.

Utarninko

tenance men

sužeido
svainiu Kai’e

ANT PARDAVIMO

mei-
va-

Trvs namai ant viso loto, 
prie 433-435 E. Centre St. Visi 
geram padėjime. Galima tuo
jaus užimti. Kreipkitės pas 

Jos. Kirschner, 
Refowich Bros. Sztore.

Mahanoy (’ity, Pa.
LENGVA PAMEST RŪKYT.

Tabakas, tai nuodai. Naiki 
na sveikata ir eikvoja pinigus. 
Geria use pagalba pamest 
kyraa, tai 
d uola nuo

VISO

73)

ru-
Ky-“Nix-o-Tine” 

rūkymo, žmogus 
naudoja ta gyduole lengvai ir 
greitai atpranta 
Kreipkitės pas

K. Garrison,
Chicago, Ill.753 W. 7Hth St.,

nuo tabako.

H1O,

TIE KURIE KENCZIA.
Nuo gerkles, akies, noses, 

plaucziu, szirdies, pilvo, kepe
nų, vi/luriu ligos, pūsles, ruma- 
tizmo, kataro, sunkaus kvepi- 

trumpo apetito, galvos
skausmo, szaltis galvoje, kosu
lio, skausmą rankose ir kojose, 
nervu ligos. Nepaisant kaip il
gai sergate, asz galiu jumis 
suteikti greita palengvinimu ir 
trumpam laike iszgydinima. 
Ateikite pas mane tuojaus del 
iszegzaminavojimo.

Dr. Dom. J. Dever
139 E. Centre St.
XfahonAtr f-wr On/♦ 71 \

k rian- 
ezius, kuris nuo kokio tai lai
ko pavojingai sirgo, pradėjo 
pasveikti ir pavojus dingo.

Vilimas 
Visnovskis tei'p papiksino 
vo prisiegelia, kuri apskundė 
savo Vi liniuką ir likos uždą r y- 
tas kozoje pakol nepasirūpins 
$1000 kaucijos.

Tula darbszi ir paezedi 
moterėlė, mažiauso skatikėli

Frackville, Pa. —

maži a use 
in

sa-

taupino in ezionaitini banka 
juodos valandosant “juodos valandos“ kada 

užeis straikas. Subatoje nuėjo 
drauge su savo vyru isztraukti 
kelis dolerius isz savo paezedi- 
nimu, bet moterėlė nulindo la
bai kada jai 
kad vyras po 
pinigus ir nesiramla 
ko. Motere teip inirszo ant sa
vo prisiegos, jog apdaužė ant 
vietos gerai terla ir nuėjo na-

Motere yra labai paezedi 
bet josios vyras yra visai kito- 

Kokia

banke apreiszke 
biski iszimdavo 

ne skati-

mo.

kios nuomones.
velneva namieje, 
apie tai neraszyti.

—- Monsignoris
paszvent ins nauja
bažnyczia Szv. Onos per Labor

Po paszventinimui atsi-

buvo 
tai geriau

Massonas
Lenkiszka

1 >a v.
e

bus piknikas prie bažnyczios.

Pottsville, Pa. — Saluninkas 
Viki oris Akelaitis isz Blythe 
Township likos aresztavotas ir 
uždarytas kalėjime už laikymą 
pas save kazirninkiszka 
kurioje vyrai 
daug pinigu.

urvą
praloszdavo

JEIGU TURI RŪKYT TAI 
SKAITYK SEKANGZIUS 

PATARIMUS.
Jeigu turi rūkyti, sek sekan- 

czius patarimus, 
duoda Dr. Waring,

kuriuos pa- 
l)r. Waring, Dim ver 

miesto gydytojas, kuris per il- 
o tabaka, ir 

atsiliepia
ga laika - st ūdija v 
kaip tabak'as atsiliepia ant 
sveiko kūno. Jo patarimai bu
vo atspauzdinti ‘llygeia,’ ofi
cialia organas Ameriium Medi
nai Association.

nesulaukęs
Visokį nuodai

jaunus negu

1. Nerūk v k 
metu amžiaus, 
arsziaus kenkia 
suaugusius organizmus.

21

2. Nors syki in ilTvtus kreip
kis prie gydytojo del tinkamo 
fiziszko egzamino. Jeigu turi 
rūkyti, atsimink kad kasdien 
pavojau statai kūno dalis, ypa
tingai szirdi ir kraujagysles.

3. .Jeigu turi rūkyti, vartok 
cigare! us, nedaugiams deszimts 
in diena patartina penki's. (3-

ygreitai sudega kas

ir eiga reta i yra 
si'kancziu priežaseziu :

garėtai
greitai smli’gina nikotiną. Bet 

pavojingi (bd 
jie yra

pigus, patogus ir niekur var- 
bet la

bai lengva eigaretu dilinus in- 
kvepti in kuna, ir tas pavojin
ga kiniui.

•L Vartok t ik 
Kuo

lojimas neuždraustas,

sausa tabaka, 
tabakas 

greieziaus nikotinas sudegs, ir 
kuo dauginus nikotino sudega 
tuo mažiauls bus inkvepta in 
kuna.

n.

sau sės nils

Neinkvepk ir

tuo

kūno

Girardville, Pa. — J. Mike- 
lioniene ir duktė Ona isz Fila-’j Rūkymas 
dclfijos lankėsi 
Shenadorije Nedėliojo.

— Ona Glinskiute iszsisu- 
ko sau koja ir gydosi namie.

ligonbuteje
poni V. S t ocz kelte ne 

savo

ant veseilios

— Ashlando 
lankėsi 
atlankyti savo serganti vyra. 
Jurgis Užupis ir Kaz. Szimonis 
teipgi atlankė pažystamus li- 
gonbuteje.

tkl. a r...... . •T. Belaviczius, Mare ir 
Jonas Ribaiczei mot ora vo in 
Pottsville atlankyt gimines.

j- Ona, mylema pati Jmcze- 
rio Jono Karvojaus mirė Utar
ninko vakara 
kokio tai laiko.
mvlema nuo visu ir buvo mal- 
szaus budo motere, turėjo apie 
35 metus, paliko dideliam nu- 
liudimia savo vyra, tris (luk
terės ir viena sunu, penkes se
seles Navickiene, Arant ienc 
isz miesto; Stasiul(‘vieziene 
Gružinskiene isz
delphios ir Rabaehaucklene isz 
'famakves. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta 
apeigomis
nyczioje Szv. V i neimto.

sirgdama nuo 
Velione buvo

Navickiene 
miesto;

New Pliila-

su bažnytinėms 
I net uviszkoje baž-

Kada

o

Shamokin, Pa. — Agota Du 
linskiene, 35 metu, isz Sprin 
fieldo liki>s nuvežta in Ashlan- 
do ligonbutia ant gydymo nuo 
sužeidimu kokius aplaike ne
laimėje per automobiliu.

Antanas Duni-
blinskas isz Springfieldo atėjo 
namo gerai užsitraukęs už ka 
buvo iszbartaa per savo mote
rių už pragarima pinigu, tasai 
teip insiuto, iszUaukes revol
veri paleido tris szuvius in mo- 
teres pilvą kuri buvo neszczia. 
Norints likos tuoj nuvežta in 
ligonbutia ant operacijos bot 
daktarai ne turi vilties iszgial- 
bejimo moteres nuo smert. 
Dumblinskas likos uždarytas

randasi tavo

neiszleisk 
durnus per uosi. Toks pripratę 
mas yra pavojingas nes nikoti
nas dasieks silpniausia 
dali ir ten pasiliks.

6. Patartina rukvti ant lau- 
ko. Kadangi nedaug žmonių 
per diena dirba ant lauko, tas 
pripratimas apsaugos tuos ku
rie nerūko bet 
draugystėj.

7. Vartok cigaro ar cigareto 
laikytoja. Tas sulaiko nikoti
nu apkrėstas seiles.

8. Rūkyk tuoj po valgijimu. 
kenkia apetitą, ir

kuomet žmogus pavalgęs, gali 
gerinus atmesti.

9. Nors svki in metus sustok 
rūkant per menesi 
giaus. Tas duos kunui progos 
atsigauti.

Ligoniai, 
pasveikti, turi nerūkyti.
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Szilas kaimelis kuris prasidėjo 1760 mele bus visas užlietas per nauja prūdą kuria
me rasis 
vandeni.

bilijonai galonu vandens. Isz tojo naujo prūdo miestas 
Paveikslas atimtas
99 fc-/ New \orkas naudos 

nuo muro. Puidas turės 150 pėdu gylio ir penkes mylės ilgio.
Yorkas

NUBAUST GERAI TOKIUS 
PASZLEMEKUS.

Vieszvenai, Telszin apskri
ties. — Vieszvenai labai mažas 
bažnytkaimis, savo iszorine 
iszvaizda atrodo labai skurdus. 
Žmones aplinkoje neturtingi, 
neapszviest i, 
kliauti, o pasigėrė 
ba ju žargonu 
kauszius niausi vii.

apl i nkeje
mėgsta

pesztis', ar
‘ pa

girtuo-

betariant
’ Dažnai pe- 

sztvnes labai liūdnai baigiasi. 
Lecziausiam žmogui už ma
žiausia kas

žmogui 
dienini kivirezeli, 

pasigėrė prieszininkai kerszi- 
ja. Kas negali pats kerszyti, 
tai kerszija pasamdęs už pus
bonki degt in(‘S žinomus apylin
kėj muszeikas. Pagarsėję mu- 
szeikos Gedvilai. Nukcntejes, 
j(d negali aisilvgint i, turi kę
st i. Szitas seka isz tokio sam
protavimo, kad 
muszeika valdžiai, kuri ji dau
giu daugiausia nubaus metais 
kalėjimo, bid kai jau jis grižsz, 
tai drebėk ir vėl laul<, kada jis 

pakauszt maustys“ arba 
dar blogiau pildarys.

Ligi kokio nnobradiszkumo 
prieina, aiszku isz 

szito atsitikimo. Liepos 26 d. 
Vieszvenuose buvo surengta.1- 
vakaras su vaidinimais. Salėj 
prisirinko nemaža žmonių. Vi- 

vaidinimo 
sztai,

apskundus

MSaM/CF

JUOKAI
TIKRA GAILESTIS.

Jauna mergina likosi per Ie
va nušiaušta pas dedienia, kad 
aplaikyti paszialpa, 
labai nuvargia.

Kada mergina

ba buvo

apie vargus 
ir bedas papasakojo dėdienei, 
sena dediene net apsiverke ir 
tarė.

Žiūrėk, asz net verkiu 
girdėdama apie jusu vargus: 
tegul tosios mano aszaros bus 
did jus palengvinimu.

dedienele
atsake mergina, to

sios tavo aszaros del mus ne
palengvins, mums reikia pini
gu!

mvli-
minusia —

1 mums

t au 4 4

| pesztukai

prasid(‘- 
- staiga kibi 
bildesys, pa-

si laukia 
dant. Tik 
uždaroje scenoje

kuo ir kaž kamsigirsta kaž
arba dau-1 tvojant. Žmones iszsigande isz- 

siskirste. Pasirodo, kad girti 
Gedvilai, insibrove pro Įauga 
artistu tarpe szvaistosi. Žmo
nes laukia ir tik’isi, kol valdžia

S.

norint ieji greitai

—-Foreign Language Inf. Service. Visa tai painatv

Ir Amerike Randasi Szvaicarijos Kalnai.
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Ar sziteip, atsake szyksz- 
tai 

kuriems
I i teta — na nusiduokite

isz akiupas tokiu 
vietoje aszaru puola dolerei 
ba asz negaliu dolereis verkti.

y

GAILESTIS VYRO.

— Ko I u teip verki ?
U-gi mano pati numirė!

— Juk tu jaja teip muszei 
per visa gyvenimą!

— Tai del to, verkiu, kad 
dabar neturėsiu ka muszt.

ISZSITEISINO.

Sudžia: fu retumo iTurėtumei šar
mai intis. Ar senei sedejei ka

li dabar užlejiine už vagysta, 
perina i n y ma prava rdes.

Kaltininkas: — O, kas kisza- 
si to, tai asz padariau teip, 
kaip mane inspektoris kalėji
mo mokino.

Sudžia : — Kaip tai, 
pikto mokino?....

Kalt. — Ant pik t 
no, tiktai kaip paleido isz kale 
jimo aiszkei pasakė: — turi 
stotis kitokiu žmogum.

tai

o

TEISYBE.

ji's ant

nemoki-

■ K; *

I
c

V t • <

A
31

i 4 
<.<

^4
K-

.Įx

1 ■

-į

1
! L

r

W 'A

I
i

3*

4 
a

Nekuriu Amerikonai

Kas iszsižadetu ta brangia szalele 
Kur platus miszkal, kur lygus 

laukelei, 
Kur žalios lankos, apvalus kalnelei, 
Kur žiamos bakūžes riokso kaimelei?

Minėta vieta yra tai mus brangi 
Lietuva, 

Asz ten užaugau man linksma buvo, 
Kožnas Lietuvis kurs brangina,, 
Gimęs ar augės apie ja žino.

Žino gal visi ka nukentėjo,
Kol savo tiesas insigalejo, 
Per ilgus amžius Rusu paverkta, 
Karei užėjus Vokiccziu pasmerkta.

Kas apsakytu visu motinu rauda, 
Kad žudo vaikelius, kaukina ir gaudo, 
Szaltas akmuo ir tas sujudėtu, 
Isz vietos paslinktu kada paregėtu!

Kalnelei, pakabios tapo iszardyti, 
Kaimai sunaikyti, žmones iszvaikyti, 
Nėra vieteles kur nebūt užgauta, 
Nuo szuviu medeliai isz szaknu 

iszrauti.
Kas nuramino ta žiauru galuna, 
Terp lauku ir keliu atmintis ju buna, 
Kaip netikėta szviesa iszvydom, 
Kad žuvo caras, visi iszgirdom.
Džiaugėsi žmonis laisvia sulaukė. 
Pasirodė szviesa ir vėl apsiniaukė, 
Užstojo valdžia — savyvaldyba, 
Terp dvarininku ir ponu gudri 

deryba.

visi isz vieno!”

Ar ežia sveika aplinkini'?
O, labai sveika! Per de- 

szimts metu tiktai vienas žmo
gus numirė.“

— Kuom jisai užsiiminėjo.
— Buvo daktaru.
— Isz kokios ligos numirė?
— Isz bado!

Szaukc vargdieniai:
Statykit krutinės priesz karda plieno! 
Szaukc ir skelbė in kova varguolei, 
Dvarus iszdalysim, gyvensim kaip 

brolei!
Bet visi karžygiai ka susilaukė, 
Szimtais gul’ kapuos, invalidai 

szauke: 
“Kur yr’ ta laime kuria mums 

prižadėjo?”
Bet j u szauksmo niekas negirdejo....

Stebėtis nėr ko, kas pas cara buvo, 
Bet musu Tevyniai teisybe pražuvo, 
Vargdieni skriaudže kaipo svetim

tauti, 
Asižad’ tėvynes, tur kitur keliauti.
Tas narsus karžygis kur kovojąs 

Tėvynei,
Apleidžia gimtine szalele trauke in 

užsieni,
Nežiūrėdamas kas su juom gali būti, 
Laimes gerybei ar varge pražūti!

Džiaugės kožnas Lietuvis dagirdes. 
Kad Tėvynė laisva, aukavo uždirbės, 
Bet ta visa auka szaltai atsižvelgia, 
Valdžc isz j u gerumo žiaurei 

pasielgia!
J. Jocis isz Kubos.

<<

PIGIAI PARSIDUODA.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 
lapių, popierini apdarai.

ir groserne, 
biznis iszdirbtas 

per daugeli metu. A^iszaukit 
(t.72

Gera buezerne 
geroj vietoj,

pas f

M

92 pus-
Preke 25c

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

A. S. Trecziokas
199 Adams St.

Newark, N. J.

Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visiį dieną turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius “ Ball-Band” (Raudonas Boles) 
Guminius čeverykus.
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Yra lengva pažint šiuos gerus debatus ir Guminius
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važiuoju in Szvaicarijo atlankyti
mil'žiniszkus snieginius kalnus, bet gal nesimokino geografi
jos, kad ir Aineriko randasi panaszus kalnai kurie randasi 
Washington!) steite. Paveikslas parodo kelis keleivius kurie 

Kalnu.yra užsilipia ant tu ju milžiniszku snieguotu
KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MATTAMAV ATfPV T> A

sudėtu pinigu ant 
Preko - - - 25c.

SKAITYKITE “SAULE”

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
a rr a vnv rrmv t> a

kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolds 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Himiner žemiau parodant, yra padirbti 
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus
padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes 
nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Bąlto raudono ir juodo gurno.
Matykite juos pas jūsų krautuvninką.

Mishawaka Rubber (SL Woolpn Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes

Namai kurio užmoka milijonais ui ruŠl
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SAULE

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

fe'

— Užėjus st vaiku i žmone
lei užsiima visokeis darbais 
prie stubu. Po miestą malszu ir 
kožnas stengėsi inspeti kaip il
gai nedirbs. Seni anglekasei
tvirtina buk straikas patens 
kpk ius szeszis menesius.

— Tik dabar iszejo slaptos 
vestuves Onos Galinskiutes su 
Normanu Trega isz Gilbertono. 
Vinczevone badai atsibuvo 24 
Kovo, Shenadorije.
džiai apsigv’A’eno mieste.

— Kun. Bakunas isz Erack- 
villes suriszo mazgu moterys
tes Kazimiera Krypa su pana 
Berta Bender isz Meizvilles. 
Svotais buvo Aleksa Analevi- 

su Marijona Drazdiene 
.Jaunavedžiai

Jaunave-

net ikruju

ežius 
sesuo nuotakos, 
gyvens mieste.

— Fabrikantai 
augliu vadinamu “brick coal
stengėsi pirkti kelis dortban 

aplinkinėje, 
riuos naudos ant dirbimo tojo 
naujo kurio.
nupirkti bai < 
in vagonus ir 
Jersey fabrikus.

— Readingo 
nutarė padidint tilta p< 
way” 
Naujas tiltas bus

kius szioje k u

pasiseks
i

Jeigu 
lortbankins pils 

gabens in New

geležinkelis 
) “sub- 

gale miesto prie fandros.
daug plates

nis del automobiliu.
Panedeli pripuola Labor 
Bus tai tikrai darbinin-Day.

kiszka diena.
Biznieriai nutarė laikvti 

uždarytus sztorus sziadien po 
piet. Girdėt kad per visa szi 
menesi uždarines sztorus Ket- 
vergais po piet idant prailgyt 
klarkoms pusdienine vakacije.

Donaghue isz 
važiuodamas

Adrian 
Uahanoy Plane 

s mirkei automobiliam apie 10 
v landa Utarninko vakara 

enke iii dvi moteres arti Bos
on Run, užmuszdamas ant vie
tos Mrs. Murphy ir 
mirtinai josios
Purcell. Donaghue sako buk 
neinate moterių ant kelio nes 
szviesa nuo kito automobiliaus 
ji tuomlaikiniai apjakino.

— Kada ėjo in darba “
Utarninko va-

sužeido
svainiu Katve

mei-

gyve-— M. Akelaitiene, 
nanti ant 210 E. Mount Vernon 
ulyczios nupuolė nuo trepu su- 
s i že i sd a m a s k a u d že i. 
namie.

— Farmeris

Gvdosi

Petras Stra
vinskas turėjo stebuklinga isz- 
sigialbejima nuo smert kada 
jojo arklei pasibaidė ir trenkė 
in stulpą. Vienas isz arkliu ant 
vietos užsimusze o Stravinskas 
likos iszmetftas isz 
pavojingai sužeistas, 
arklei vos 
lis žmonis.

— Jurgis Valaitis,

vežimo ir
Paszelia 

nesumindžiojo ke-

k riau- 
czius, kuris nuo kokio tai lai
ko pavojingai sirgo, pradėjo 
pasveikti ir pavojus dingo.

Vilimas 
Visnovskis teip papiksino 
vo prisiegelia, kuri apskundė 
savo Vilimuka ir likos uždary
tas kozoje pakol nepasirūpins 
$1000 kaucijos.

Tula darbszi ir paezedi 
moterėlė, mažiause skatikėli 
taupino 
ant “juodos valandos” kada 
užeis straikas. Subatoje nuėjo 
draugi1 su savo vyru isztraukti 
kelis dolerius isz savo paezedi- 
nimu, bet moterėli' nulindo la
bai kada jai 
kad vyras po

Frackville, Pa. —
sa

mažiauso 
in ezionaitini banka

juodos valandos

banke apreiszke 
biski iszimdavo 

pinigus ir nesiranda ne skati
ko. Motore teip inirszo ant sa
vo prisiegos, jog apdaužo ant 
vietos gerai terla ir nuėjo na- 

Motere yra labai paezedi
bet josios vyras yra visai kito- 

Kokia buvo 
, tai geriau

ino.

kios nuomones.
velneva namieje,
apie tai neraszyti.

Monsignoris
paszventins nauja

Massonas
Lenk iszka

bažnyczia Szv. Onos per Labor 
l’o paszvent inimui atsi

bus piknikas prie bažnyczios.
1 >a v.

Pottsville, Pa. — Saluninkas 
Viktoris Akelaitis isz Blythe 
Township likos aresztavotas ir 
uždarytas kalėjime už laikymą 
pas save kaži rn in k iszka urvą 
kurioje vyrai praloszdavo

JEIGU TURI RŪKYT TAI 
SKAITYK SEKANGZIUS 

PATARIMUS.
Jeigu turi rūkyti, sek sekan- 

czius patarimus, kuriuos pa
duoda Dr. Waring, 
miesto gydytojas, kuris per il
ga laika - studijavo tabaka, ir 
kaip tabakas atsiliepia ant 
sveiko kūno. .Jo patarimai bu
vo alspauzdinti ‘llygeia,’
čia lis organas American Medi
cal Association.

I )en ver

of i •

Puidas Užlies Visa Szi Kaimeli
1

t
*«♦«

NEISZPILDYTAS
PRIŽADĖJIMAS.

tenance men” 
kara, likos sulaikyti per neku- 
riuos straikierius kurie juos 
visaip iszvadino kad dirba. Isz 
to kilo nesupratimas ir konia 
musztyne. Palicije pribuvo iii 
laika apmalszydami pesztukus. 
Daugelis yra tosios nuomones 
kad pumpmonai ir kiti kumpa 
niezni darbininkai teipgi su
stotu, o straikas greieziau už
sibaigtu. Jeigu bedarbe ilgai 
tesis, tai straikieriai neiszken 
tęs ir darvs visokes kliutes 
tiems darbininkams kurie Ims 
priversti apleisti savo darbus 
idant apsaugoti savo kailius.

visokes

ANT PARDAVIMO

kaži mink iszka 
v v ra i

daug pinigu.

Kas iszsižadetu ta brangia szalele 
Kur platus miszkai, kur lygus 

laukelei, 
Kur žalios lankos, apvalus kalnelei, 
Kur žiamos bakūžes riokso kaimelei?

Minėta vieta yra tai mus brangi 
Lietuva, 

Asz ten užaugau man linksma buvo, 
Kožnas Lietuvis kurs brangina,, 
Gimęs ar augės apie ja žino.

Žino gal visi ka nukentėjo,
Kol savo tiesas insigaiejo, 
Per ilgus amžius Rusu paverkta, 
Karei užėjus Vokiecziu pasmerkta.

Kas apsakytu visu motinu rauda, 
Kad žudo vaikelius, kaukina ir gaudo, 
Szaltas akmuo ir tas sujudėtu, 
Isz vietos paslinktu kada paregėtu!
Kalnelei, pakalnes tapo iszardyti, 
Kaimai sunaikyti, žmones iszvaikyti, 
Nėra vieteles kur nebūt užgauta, 
Nuo szuviu medeliai isz szaknu 

iszrauti.
Kas nuramino ta žiauru galuna, 
Terp lauku ir keliu atmintis ju būna, 
Kaip netikėta szviesa iszvydom, 
Kad žuvo caras, visi iszgirdom.
Džiaugėsi žmonis laisvia sulaukė, 
Pasirodė szviesa ir vėl apsiniaukė, 
Užstojo valdžia — savyvaldyba, 
Terp dvarininku ir ponu gudri 

deryba.
visi isz vieno!"
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Visokį nuodai

jaunus negu

nesuki ukes1. Nerūkyk 
metu amžiaus, 
arsziaus kenkia 
suaugusius organizmus.

2. Nors syki in įlietus kreip 
kis prie gydytojo del tinkamo 
fiziszko egzamino.
rūkyti, 
pavojui! statai kūno dalis, ypa
tingai szinli ir kraujagysles.

Jeigu t uri

Jeigu turi
atisimink kad kasdien

rnky t i, vartok 
cigare!us, nedaugiams deszimls 
in diena patartina penkis. Ci
garete i

•) • >.

pat art imi 
greitai sudega, 

greitai sudegina nikotiną. Bet 
pavojingi dd 

jie yra 
ir niekur var- 

bet la
bai lengva cigaretu durnus in- 
kvepti in kuna, ir tas pavojin
ga kurni i.

•L Vartok tik 
sausesnils 

greieziaus nikotinas sudegs, ir 
kuo daugiams nikotino sudega 

bus

ir eiga reta i yra 
sekaneziu priežaseziu: 
pigus, patogus 
lojimas neuždraustas,

Kuo
sausa 
tabakas

fttNMMM

Szilas kaimelis kuris prasidėjo 1760 mele bus visas užlietas
me rasis 22 I 
vandeni. Paveikslas atimtas

per nauja
Vorkasbilijonai galonu vandens. Isz tojo naujo prūdo miestas

Prūdas turės 150 pėdu gylio ir penkes myhli uo niuro.

NUBAUST GERAI TOKIUS 
PASZLEMEKUS.

kas

t abaka.
I uo

New
prūdą kuria- 

naudos 
ilgio.

t uo mažiau's 
kuna.

5.

inkvepta iii

Neinkvepk ir

kūno

neiszleisk 
durnus per uosi. 'Toks priprati 
mas yra pavojingas nes nikoli 
mis dasieks silpniausia 
dali ir ten pasiliks.

6. Patartina rukvti ant lau- 
ko. Kadangi nedaug žmonių 
per diena dirba ant lauko, tas 
pripratimas apsaugos tuos ku
rie nerūko bet 
d rang vist e j.

7. Vartok cigaro ar cigaretu 
laikytoja. Tas sulaiko nikoti
nu apkrėstas seiles.

8. Rūkyk tuoj po valgijimm

Kadangi

randasi tavo

Girardville, Pa. — J. Mike- 
lioniene ir duktė Ona isz Fila-1 Rūkymas kenkia apetitą, ir 

ant veseilios
Shenadorije Nedėliojo. 

Glinskiute iszsisu-

delfijos lankėsi

Vieszvenai, Telsziu apskri 
lies. — Vieszvenai labai mažas 
bažnytkaimis, savo iszorine 
iszvaizda atrodo labai skurdus. 
Žmones 
neapszviest i, 
kliautį, o pasigt'iJ' 
ba ju žargonu betariant 
kauszius maustyti.’ Dažnai pe- 
sztynes labai liūdnai baigiasi. 
Lecziailsiam žmogui už ma
žiausia kas

‘S

JUOKAI
II Ql—!■ ■!—<M|I - I —I <  Q lll—l I IH Įlfl — Į , „HIĮI   į  

savo

aplinkoje neturi ingi, 
mėgsta girtuo- 

pesztis, ar- 
‘ pa

TIKRA GAILESTIS. ISZSITEISINO.

jauna mergina likosi per tę
va nus'iunsta pas dedienia, kad 

, ba buvo

Purei ūme i

žmogui 
dienini kivirezeli, 

pasigi're priesz,įninka i kerszi- 
negali pats kerszyti, 

tai kerszija pasamdęs už 
bonki degtines žinomus a|>ylin- 
kej muszeikas. Pagarsėjo mu- 
szeikos Gedvilai. Nukentėjos, 
jei negali atsilygint i, t uri 
s! i. Szitas seka isz 
protavimo, kad 
muszeika valdžiai, kuri ji dau
giu daugiausia nubaus metais 
kalėjimo, bet kai jau jis grižsz, 
tai drebek ir vėl lauk, kada jis 

pakauszi maustys”

ja. Kas
piis-

ke- 
lokio sam- 
apskundus

tau “
dar blogiau padarys.

Ligi kokio 
| pesztūkai prieina,
szito atsitikimo. Liepos 
Vieszvenuose buvo 
vakaras su

arba

aplaikyti paszialpa 
labai n u vargi a.

Kada mergina 
ir bedas papasakojo 
sena dėdienė net 
tarė.

apie vargus 
dėdienei, 

apsiverkė ir

net verkiu 
girdėdama apie jmsu vargus: 

aszaros bust("gul tosios mano 
del jus palengvinimu.

ded ienele
- atsake mergina, to

sios tavo aszaros del mus ne- 
palongvins, mums reikia pini
gu !

Slidžia: 
mat intis. Ar senei s<‘dejei 
Įėjimo už vagysta, o 
perrnainyma pravardes.

Kaltininkas: — O, kas kisza- 
si to, tai asz padariau teip, 
kaip mane inspektoris kalėji
mo mokino.

Slidžia: — Kaip tai 
pikto mokino?....

Ant pi k t

tai

Kalt. -

r f i sar- 
ka- 

dabar už

ji's aut

neinok i-

A es 
minusia

m vi i-

o
no, tiktai kaip paleido isz kale 

turiaiszkei pasakė:jimo 
stotis kitokiu žmogum.

mums TEISYBE.

Ar szi t ei p, atsake szyksz- 
I i teta — na tai nusiduokite 

kuriems
na

isz akiu 
dolerei

z\r ežia sveika aplink i m

pas tokiu
vietoje aszaru puola
ba asz negaliu dolereis verkti.

GAILESTIS VYRO.

— O, labai sveika! Per do- 
szimts metu tįktai vienas žmo
gus numirė.-

— Kuom jisai užsiiminėjo.
— Buvo daktaru.
— Isz kokios ligos numirė?
— Isz bado!

Szauke vargdieniai: 
Statykit krutinės priesz karda plieno! 
Szauke ir skelbė in kova varguolei, 
Dvarus iszdalysim, gyvensim kaip 

brolei!
Bet visi karžygiai ka susilaukė, 
Sziintais gul’ kapuos, invalidai 

szauke:
“Kur yr’ ta laime kuria mums 

prižadėjo?’’
Bet j u szauksmo niekas negirdejo....
Stebėtis nėr ko, kas pas caru buvo. 
Bet musu Tėvynini teisybe pražuvo, 
Vargdieni skriaudže kaipo svetim

tauti, 
Asižad’ tėvynes, tur kitur keliauti.

Tas narsus karžygis kur kovojąs 
Tėvynei,

Apleidžia gimtine szalele trauke in 
užsieni,

Nežiūrėdamas kas su juom gali būti, 
Laimes gerybei ar varge pražūti!
Džiaugės kožnas Lietuvis dagirdes. 
Kad Tėvynė laisva, aukavo uždirbės, 
Bet ta visa auka szaltai atsižvelgia, 
Valdže isz j u gerumo žiaurei 

pasielgia!
J. Jocis isz Kubos.

« 4

PIGIAI PARSIDUODA.

miobradiszkumo 
aiszku isz 

26 d. 
si įrengta.'■

vaidinimais. Salėj 
prisirinko nemaža žmonių.

vaidinimo 
szta i,

— Ko t u teip verki ?
— lr-gi mano pati numirė!
— Juk tu jaja teip muszei 

per visa gyvenimą!
, verkiu, kad

dabar neturėsiu ka muszt.

ir groserne,Gera buezerne 
geroj vietoj, biznis iszdirbtas 
per daugeli metu. At-siszaukit 
pas (t.72

Vi-
praside-

- staiga kila 
bildesys, pa-

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 
lapių, popierini apdarai.

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

si laukia 
dant. Tik 
uždaroje scenoje 
sigirsta kaž kuo ir kaž kam 
tvojau t. Žmones
siškirste. Pasirodo,

92 pus-
Preke 25ckuomet žmogus pavalgęs, gali 

gėriams atmesti.
9. Nors svki iii metus sustok 

rūkant per menesi
giams. Tas duos kūnui progos 
atsigauti.

Ligoniai, 
pasveikti, turi neriikyti.

—-Foreign Language Inf. Service.

Tai del to
— Ona

ko sau koja ir gydosi namie.
ligonbuteje 

lankėsi poni V. Stoczkeliene 
atlankyti savo sergant i vyra. 
.Jurgis Užupis ir Kaz. Szimonis 
teipgi atlanko pažystamus li
gonbuteje.

— T. Belaviczius, Mare ir 
Jonas Ribaiczei motorifvo in 
Pottsville atlankyt gimines.

t Ona, mylema pati bueze- 
rio Jono Karvojams mirė Utar- 
ninko vakara 
kokio tai laiko.
mvlema nuo visu ir buvo mal- ♦
szaus budo motore, turėjo apie 
35 metus, paliko dideliam nu- 
liudimia savo vyra, tris (luk
terės ir viena smili, penkes se
seles Navickiene, Arant ienc 
isz miesto; Stasiulevicziene, 

New Phila-

arba dau-
Ashlando 

poni 
savo norintieji greitai

I

kad 
Gedvilai, insibrove pro 
artistu tarpe szvaistosi. 
nes

iszsigande isz- 
girti 

langu 
Žino-

lankia ir tikisi, kol valdžia 
visa tai pamatys.

Ir Amerike Randasi Szvaicarijos Kalnai.

^FADjt-

BALLBAND

del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi
1 Z"\ 1 1 • i . ♦ • 1 • v • • 4 • T"!

Yra lengva pažint šiuos gerus debatus ir Guminius
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolds 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Himiner žemiau parodant, yra padirbti

A. S. Trecziokas
19!) Adams St.

Newark, N. J.

Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visą dieną turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius “Ball-Band” (Raudonas Boles) 
Guminius čeverykus.
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Nekuria Amerikonai važiuoju in Szvaicarijo atlankyti
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Velione buvo

* i

73)
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Trys narnai ant 
prie 433-435 E. Centre St. Visi 
geram padėjimo. Galima tuo- 
jaus užimti. Kreipkitės pas 

Jos. Kirschner, 
Refowich Bros. Sztore.

Mahanoy (’ity, Pa.

LENGVA PAMEST RŪKYT.
Tabakas, tai nuodai. Naiki 

na sveikata ir eikvoja pinigus. 
Geriause pagelba pamest rū
kymą, tai “Nix-o-Tine” gy- 

rukymo. Žmogus 
naudoja ta gyduole lengvai ir 
greitai atpranta 
Kreipkitės pas

K. Garrison, 
753 W. 78th St., —- ■ . . -.. _....

TIE KURIE KENCZIA.
Nuo gerkles, akies, noses, 

plaucziu, szirdies, pilvo, kepe
nų, vi/iuriu ligos, pūsles, rurna- 
tizmo, kataro, sunkaus kvepi- 

trumpo apetito, galvos 
skausmo, szaltis galvoje, kosu
lio, skausmą rankose ir kojose, 
nervu ligos. Nepaisant kaip il
gai sergate, asz galiu jumis 
-uteikti greita palengvinimu ir 
trumpam laike iszgydinima. 
Ateikite pas mane tuojaus del 
iszegzaminavojimo.

Dr. Dom. J. Dever
139 E. Centre St.

tai
duole nuo

nuo tabako.

Chicago, Ill.

akies,

m o,

/a m \

Navickiene, 
miesto;

Gružinskiene isz
delphios ir Rabachauekiene isz 
Tamakves. Laidotuves atsibus 

su bažnvtinems <■
Liet u viszkoje baž-

Subatos ryta
a peigomis
nyczioje Szv. Vincento.

Antanas Dum

Shamokin, Pa. — Agota Du 
linskiene, 35 metu, isz Spring- 
fieldo likos nuvežta in Ashlan
do ligonbutia ant gydymo nuo 
sužeidimu kokius aplaike ne
laimėje per automobiliu.

— Kada
blinskas isz Springfieldo atėjo 

gerai užsitraukęs už ka 
buvo iszbartas per savo mote- 
ria už pragerima pinigu, tasai 
teip insiuto, isztfaukes revol
veri paleido tris szuvius in mo- 
teres pilvą kuri buvo neszczia. 
Norints likos tuoj nuvežta in 
ligonbutia ant operacijos bet 
daktarai ne turi vilties iszgial- 
bejimo moteres nuo smert. 
Dumblinskas likos uždarytas 
lrQ InilYYlA

namo

mA f

mil'žiniszkus snieginius kalnus, bet gal nesimokino geografi
jos, kati ir Amerike randasi panaszms kalnai kurie randasi 
Washingtono •steite. Paveikslas parodo kelis keleivius kurie 
yra užsilipia ant tuju milžiniszku snieguotu Kalnu.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
aieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MiWAMnv CITY PA

Budėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

•>

SKAITYKITE "SAULE”

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

•>

but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus
padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes 
nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Bąlto raudono ir juodo gunio.
Matykite juos pas jūsų krautuvninką.

Mishawaka. Rubber fžž. Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

Namai kurio užmoka inilljonnin ui ruŠi
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