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ISZ AMERIKOS
NELEIS VIENUOLĖMS MO 

KYTOJAUTI PUBLIKI 
•NEŠĘ MOKYKLOSE.
Owensboro, Ky. — Davies 

apskrity [iitbli.szkose mokyklo
se ilgas laikas mokyt o javo vie
nuoles V rszu lietos.

Dalia r apskrities 
boa rd a s .3 
sprendė
mokytoja u t i.
MIRES BISKUPAS BUVO 

ŽYDU.
New York. — M irusis bisku

pas Martini, kuris eziouais mi
re 1888 mete pa Ji k dama s tada 
apie .35 milijonus doleriu, ture- 

Maekav Postai and
Telegraph Co.

szviet imo
balsais priesz 2 

neleist i
nu-

vienuolems

jo szeras
ir kasvk losią 

aukso Kalifornijoj, užrasze vi
sa savo turtą del trijų broliu.

Lenkiszka valdže dabar jesz- 
ko tojo turto ir geidže sulaikyt 
likusia szcimvna kuri nuo dau
gelio metu kovojo už biskupo 
turtą kuris sziadien daejo ant 
290 milijonu verties.

M irusis biskupas 
diszko gimimo

Maižieszius Jokūbas Ilo- 
rovitz.

buvo Ž\- 
ir tikrai vadi-

nos i

MANE KAD TAI ŽVĖRIS, 
NUSZOVE SAVO SUNU. 

r

Sharon, Pa. — Aust i na s 
Flick farmeris isz New Vernon 
gth»WHr^NŽ*ttvd<w I 
visztu nakties laiko 
žiurot kas tai but u. 
slanlciojonti koki 
prie visztinvezios, 
lai kokis

kvHRsėjirna 
nuėjo pa- 
Pa regėjos 

lai szeszeli 
mano kad 
selina prie 

jojo vLztvliu. Paleido sznvi in 
baisei suriko, 
prie szeszelio 

pamate kad tai jojo suims 
Ralph, 18 motu, kuri užmuszo 
ant vieths.

z ver is

kurishze>zeli,
E’liek' pribegias 

kad tai

ketino už- 
sztai Mateu-

nebaszninkas 
draugas ku-

oze ve ryk us,

SULAIKĖ SAVO 
SZERMENIS.

Victoria, Tex. — Pati su vai
kais, ir pažystami nuvožė lavo
na Mateuszo Basque ant kapi
niu, graborius jau 
pilti kapa, kad
szas atėjo pats ant kapiniu ap- 
reiksztii susirinkusiems buk ji
sai yra gyvas ir sveikas.

Pasirodė Imk 
buvo Motiejaus
r jam jisai paskolino savo cze- 
vervkus iszvažiuoti freitu in 
kita miestą. Drangas nupuolė 
nuo freitu ir likos sumaltas. 
Pati pažino vyro
manydama buk tai josios vyra 
suvažinėjo ir kol’ino palaidoti. 
Vyras iszejo pckszczias jeszko- 
ti darbo kitam miestelije ir su- 
gryžo in pati laika užbėgti sa
vo laidotuvėms.

tai

AIRISZIS, GIMĖ 
VOKIETIJOI IR 

VADINASI RADECKIS.
Detroit, Mieli. — Ana diena 

palicije aresztavojo koki
žmogeli apie 50 metu senumo, 
kuri riųio afnlriskiisi gulinti 
miesto parke. Kada ji nuvedė 
priesz slidžia, apsakė buk ji
sai yra Airiszis gimias Vokie- 
fjjoi, bet jojo pravarde yra Ra- 
deckis. Likos uždarytas in ka
lėjimą ant trisdeszimts dienu.

- ---- f----------------
Now Philadelphia, Pa. — 

Juozas Zanekauskas 
sen ū mo na szlvs
Snbata. Paliko keletą suaugu
siu vaiku.

72 metu 
mire praeita

11 Columbia, Pa. — Prohi- 
bicfjoH agentai iszpyle 
baezku gero alaus

1000 
in Susque-
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Isz Visu Szallu ORLAIVIS “SHENANboAH” SUDRASKYTAS 
ANT SZMOTELIU. 14 ŽMONIŲ PRAŽUVO.SZĘRE VILKA 

MANYDAMA KAD TAI 
SZUO.

- Ana diena
v ii kas

Bailinas. — Ana diena isz- 
bego didelis vilkas isz mies- 
tiszko žverineziaus. Vilkas at
bėgo in narna szeimynos 'Uierii. 
Motore paregėjus dideli 

kaip malte, 
mėsos kuria

: > *

■

k 4 szii- 
jamnumėtė 

iszalkias 
ir atsigulė

peeziaus. Kada
vilką užtiko mie-

m
szmota
vilkas tuoj nurijo
malszei prie*
dažiuretojai
gauti ir apsakė moteriai kokis 
tai szno, motore net apalpo isz 
baimes.
muzeli ant

Da žiu reto ja s 
snukio 

poną vilką adgal in žverineziu. 
Moterį* tojo atsitikimb 
mirsz pakol gyva bus.

NUVIJO 5000 MOTERIŲ 
NUO SZV. PETRO 

BAŽNYCZIOS.
Kunigai nuvijo

penkis t ukstanezins 
nuo Szv. Petro bažnvežios už 
tai, kad tosios moterėlės buvo 

pasiredia
t rampoms rankovėms 
kirptais žemai kaklais szlebiu. 
Popiežius senei apgarsino Imk 
moteres pasiredia

ne ims inleistos prie ko
munijos ne in bažnyezia. Terp 

radosi 11 alijonkos, 
, Anglikes, Vokietes 

ir Amerikonkos. Popiežius ne- 
apkenezia trumpu szlebiu, 
kirptu plauku ir 
moterių.

llvmns. —
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užliejo 
ir nuvedė

nouz-

moteriu
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('ambridge, ()bio.
orą la i vis

DH-KABT SANVAITINIS L'AIKBASZTIS "SAULE” 
ĮSZEINĄ KAS ĮJTARNINKA IR PETNYCZIA.

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto* 
prenumerata Kasztuoja: Amorike ant viso meto $8.0(1

i Latakus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso"!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

MAHANOY AND A ST.
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ISZ LIETUVOS
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37 METAS

ncpridorencziai
i r

su 
isz-

ga i: ’»

4 k per mio-

moteriu 
Prancūzes

nii-
pusnuogiu

Za- 
pakilo

VENGRISZKAM 
MIESTELIJE PASIRODĖ 

SZV. PANA MARIJE.
Budapest, Vengrai, 

kaezsi, mažas miestelis
staigai in antra Lourda, nes te
na is apsireiszke Szv. Pana Ma
rije del daugelio žmonių kurie 
likos stebuklingai iszgydyti.

i‘jo namo per
Ludvikas Kevor, uki- 
kuriam pasirodo Pana

(

skepeta ant 
langeli žvaigž-

surink ias 
žmonių

Viena diena 
girria 
ninkas, 
Marije, pasirėdžius puikei lai
kydama rankoje 
kurios žibėjo 
dzin.

l’kininkas Kevor 
apie penkesdeszimts
nuėjo vela ant tosios vietos ir 
visi po prisiega pripažino jog 
mate Motina Dievo.

Kaimuoczei [instate
s i os

ant to- 
vietos koplyezia. Nuo tojo 

laiko nekuria tvirtina buk ne 
mali* Motina Dievo, bet

'.v. .Juozapa, Szv. Ant ana ir
tik
S;
Mikola Arkaniola.

Daugelis serganeziu
iszgydyti, in

likos 
miesteli pribuna 

daugybe žmoniu o koplyezia 
yra pripildyta kriukeis ir laz
doms kurie isz koplyczios isz- 
ejo sveiki.

SŪNŪS NENORĖJO 
PASKOLYT TĖVUI 

DRAPANŲ, LIKOS 
NUŽUDYTAS.

Stanislovas
Dobržinskas 71 metu duonke
pis, norints nedasidirbo turto 
bet turėjo penkis s....,.g:: : .z 

Ana diena užsigeriąs,

Krokava.

suaugusius
suniis.
užsimanė eiti in sveczius, o kad 
neturėjo tinkamu drapanų, pa
sirodė in vyriausio sūnaus nau
jos drapanas. Simus žinoda
mas levo būda ir kad būdamas 
girtu apsilieja ir apveme dra
panas, pasiprieszino priesz tai 
ir nutrauko nuo tėvo peeziu 
surdota.

Tėvas inirszias tokiu pasiel
gimu su naus, pagriebė ilga
peili insmeigdamas sunui gilei

U.S.NAVY 
<•' V . < .• •. > .■ A A. -• .11'
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szaukia 
Kur 
galva

bet vh i 
pinigu m ra. 

Saliamono 
t k i 11 i 11 k u

valgo\ i>i

salota-, to
na ii.įiena

———...........................

GIALBEJO ARKLĮ
PATS PRIGĖRĖ.

Kliszai, Panemunėlio valscz.
Liepos men. 17 <1., apie 12 

vai. diena, vaikinas 20 m. am
žiaus Stepas Pri vari imas nujo
jo savo ark Ii 
džia I ka,

maudyti įn so- 
netoli gelžkelio, prie 

\’iliu kaimo. Investas in vande
ni arklys ome ir smipyne žole- 

kojas. ...
misi renge

vandeni, nore-
e

prirri> zt.is, 
greitai jegu nelekes 
matant

se savo 
iszsigande? 
žilis ir szoko in 
daina nupjauti vir\ 
buvo arklvs

Pada vaikinas 
drabu-

LIETUVOJE DABAR 
VISI GYVENA 

NETAIP BLOGAI.
Mariampole. — į žanga ir bu
vo labai brangu javai, 

“Govalt ”
teisvbo, nei 

ne supras.
briezkos puikios, dr.ilmzi-j bent 
du kart in meta mainomi. I'ur 
gaus dienomis resloiatiai kliu- 
bai apsest i stalai: 
bifszteik, kol lotus,
meiles, tas vokas ne 
kaimieeziui \alg\li. ITamauoj 
pažengia labai pirmyi 
gai valdininkai, o juo? 
niiecziai. Bei daibe

k i e k v i <■ 11 o lu
pu lik 8 vai. darbo dieim, visi 
nori daug turėt, o mažai dirbt i, 

po moskovsku. Žodi 
nevartojamas

vis al bill vii. ant

n, y pa < m- 
>-ėka kai 

atsilieka

ant kurio 
bet 

kaip be 
prigėrė. Žmonėms su 

bėgus, jis buvo isztrauktas isz
vandens jau negyvas. Liep. 19 
d. buvo jo laikot u ves. Žmonių 
gana daug lydėjo. Karsta vc/.e 
du arkliai, gražiai |>akinkyti. 
Arklius vedi* keturi vaikinai, 
po du isz szali n, pi* rs id e je vai
nikus per peczins. Prie karsto 
ir isz szalin teip pat ėjo du vai 
kinu su vainikais, 
mi karsta.
dengti baltomis kopomis ir ap
sagstyti jnrginiais. Karstas 
buvo taip pat gražiai papuosz- 
tas gėlomis ir 

vainiku.

ant mie.Mo Chicago 
gri n vo 
st (»g< >

kuris su
sui lllinojaus Banko 

1.’’ užsimiisze.
191G — Zeppelinas 

plo< la vojo 
kiel ijoi, —

1914 — Austrijos oralaivis 
Parseval susiduri* su kitu ora- 

manevru

Kada 
Shell- 

iszleke isz 1 .akehurst, 
es-

pagantas 
oriui

1 1

m i Iži ii iszkas 
andoali
N. J. t tarninko diena in \V 
tus, likos Ketverge 
per smarkia viesulą kuri
milžiną sudraskė ant szmote- 
liu kaip kokia popierinia zobo- 
velia artimoje A va, ()ha jaus. 
Keturiolika žmoniu ir kapito- 

laivo Lonsdowne likos nž- 
siižeisli o septyni

apsisaugojo mirties. Oralaivis 
buvo pripildytas su garu vadi
namu balium kuris yra labai 
retas ir kaszlavo puse milijo
no doleriu.

Partnerei mate

na s 
muszli, Ir v?

atsitikima ir 
liiojaus subėgo isz visu aplin 
kiniu gialbeti sužeistus ir su 
rinkt i mirusius.

Shenandoah
vo padirbtas Philadelphijoi 19- 
2.3 meto, kaszlavo apie

sužeist ns ir

I

Ora lai vis € I 1 ♦ l»n

( In nii '

lijonns doleriu, buvo 
ilgio o

GKO pedu 
7H pėdas ploczio, I urejo 

penkis motorius .300 arkliu pa
jėgu kožnas, loke 70 mylės ant 
valandos. Ilgiausia kelione bu- 

isz Lakehurst, N. J.
in San Pranciška be jokiu kliu- 
ezi u.

Sztai kitos

vo padaręs

L 2 eks- 
Joliannist hal, 
2tf žuvo.

V<>-

nelaimes kurios 
patiko didelius oralaivius, kil
nosią žuvo apie 151) žmonių 
mm 191(1 meto.

1924

9 žu-

s
11 c i

11 c i 
nei r t libel-

prilaikyda-
Arkliai buvo ap-

Krane n z iszkas orą 
laivis Dixnnde žuvo ant mariu 
su 40 žmonimis.

QjTlIaivis
doge Hampton Roads, Va., 
iižmuszt i.

1921
R ::<s,

1922 Roma sli
di

k ori 
A nieri kas, 
her upėje ir 
Amerikonu ir 

1919

A ngl iszkas ora la i vis 
bu vo 

lūžo 
sudegė;

A ngl i kai. 
t)ralai vis

nupirk ias 
pusiau Hum

žuvo 1G
«)7j i

užsidegė

laivių laike
\'o.

1912 —- 
p lodą vojo 
ŽUVO.

1910 — Oralaivis Amerika 
sudraskytas per viesulą arti 
Cape Hatteras, žmonis iszgial- 
bel i.

Matyt kad žmogus da nepa- 
ir neiszkovojo 

su oralaiveis

I Jrala i vis A kron eks-
At Ian lie Ci I v

t tralai vis 
per

ome pirmybes
priesziny bes ore
tiktai areoplanai sziek tiek in- 
galejo orinia galybia, bet 
lai lankei atsitinka nelaimes.

ir

MIRUSIO AMBASADORIAUS KUNA ATVE1E IN AMERIKA.
'■ ■ si

reiszkia, 
ekonomija 
la i k raszrzi nose, nei Seime, 
ūkininko griežtose,
ninko bakūžėje. Yra vienas ki
tas supranta, bet tai mažuma, 
jie kaip nelaikn set javai, ku
rie usniomis apželia. Klika ima 
virszu, o patyrnsieji nustu
miami in szali. (lai Lietuvoje 

kada* gerai, bei ne

patyru šieji
gėlėmis ir noszamu 

merginu vainiku. Ant ka
pu kun. Mockus pasakė labai 
graudu pamokslu, kad daugu
mai net akyse mirgėjo aszaros.

Velionis buvo doras- vaikinas 
nieko bereikalingai neinžeides. 
Nesidėjo jis in bedieviu parti
jas, buvo pilnas

gy vensis 
dabar. Jau ir tas metas in akis, 
kad turtingus \A įnori komu už 
laiszkuti Lietuvon moka 5 cen
tus, o nususęs lietuvis Ameri
kon 6 centų,yra ir daugimi 
tokiu dalyku, kad Lietuvoje 
brangiau.
PERKŪNAS UŽTRENKĖ.
Pavembiai, Vilkaviszkio aps. 

— .Jau Idaug kartu buvo f-a ko
ma, kad užėjus lietui su perkū
nija nesislėpti po medžiu, bot 
jei nėra arti triohos, tai ver- 
eziau po pliku dangum palauk
ti. Liepos .31 d. vienas Bartin
inkų pilietis grižo namo isz Vii 
kavisz'kio. Kely, ties Pavembiu 
kaimu užklupo ji važiuota au
dra. Gelbėdamasis nuo lietaus 

gluosniu, o

gera i

energijos ir

daug daug ka gero puddryti. 
Tebūnie jam lengva dtffhtoji 
žemele.

jam

VIS DEL DETINES.
Kaunas. — sz. m. 4 (Į. apies z.

Laisves Alėjoj,10 v. vakaro 
ties paszto sojdueliu ten, kur 
gatvėje gi 

szakos.
ulejo nukirstu me

džiu szakos, automobilis 1G7 
N r. ir ypacz jame važiavusieji, 
turėjo nukonteti 
katastrofa. Automobilis, girto 
szoterio valdomas, smarkiai 
susidūrė su arkliu tramvajumi 
ir labai susitrenkė. Szoferis su
sikruvino, 
katast rofos 
didele minia žmonių. Kai kas 
ju dari* pastabu del szoferio 
neat sargumo. 
žeide”

nemalionia

«•

w 
•• K S
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atvežtasKūnas mirusio ambasadoriaus Edgar A. Bancroft, kuri

BrJernJti^rul

I.
JLJ

likos 
isz

e
/.V

B

i

M
L ’

mirė Japonijoi

■įįį..
’ vi

su'stojo po dideliu 
pats iszlipo isz vežimuko ir vi
sai prisiglaudo prie medžio lie- 
menio. Po kitu gluosniu buvo 
stabtelejes kits pilietis bet tuoj

Vos spėjo geros
pavažiuoti, perkūnas 

trenkė in ta medi po kurio sto
vėjo tas pakeliu vis ir atsigrv- 

Pasi- 
žievo

nu važia vo.
varsnos

žes pamate ji bevirtant. 
rode, 
dviejose 
žmogaus

kad medžio tik
nudrėksta;

kiek apsvilus, 
vienu szonu žiponas, keline:- ir
batai perpleszti 
nžmm zt a.

PAMISZELE.
Pilviszkiai. — Nešimai

vietose 
galva

Ties automobiliu, 
vietoje, susirinko 

lidele minia žmonių.

Szoferis

ir kumelaite

kuri i n vai- 
vaikus gąsdiną, 

peili

“ msi- 
vienam pilie- 

ezini in ausi. Kilo triukszmas, 
kuri turėjo likviduoti policija. 
Szoferis paimtas policijos nuo
vadom Kai minia iszsiskirste, 
isz automobilio (dengto) iszli
po kruvini kunigas ir panele. 
Panele pasirodė, tiek labai su
žeista, kad ja teko gabenti tuo
jau ligoninėn.

ir drožė

AUTOMOBILIO
KATASTROFA.

"W

Kelme. — Liepos 26 diena 
Kieleo ir ' Leibo kompanija — 
mažas automobilis važiavo su 
keleiviais isz Kelines Sziauliu 
link. Automobili valde pats sa
vininkas. Sutikės kol v vežimą 
norėjo prasilenkti ir invirto in 
griuvi. Automobilyje važiavo 
6 keleiviai, kuriamo esti pa
prastai tik trim vietos.

Isz keleiviu

III., ant palaidojimo. Kada lavona isznesze isz laivo San 
ir kitos ženklyvos y pa tos

in jojo gimtini miestą (lalesbur 
Franciske in truki, atsibuvo trumpa paroda po miestą. Kareiviai 
atidavė jam paskutiniu garbia.

O* rs 1

žinojo už ka ji uždare kaleji-
Kada jam iszaiszkinta,jam 

buk nužudė 
pasikorė ant diržo 
sztangu. Simu ir tęva palaido
jo vienam kape.

me.
vvriausia sunu, 

ant lango

U Media, Pa.

17 METU VYRAS
NUŽUDĖ SAVO

16 METU PACZIA
SUŽEIDO JOSIOS DRAUGA

Isz nežino
mos priežasties užsPdege tvar
tas fermerio J. Horace. Sudegė 
gyvulei, padarai, szienas ir 1.1. 
Blodes daeina ant $50,000.

11 Allentown, Pa. — Steiti- 
Uoi uždare Catasauqua bravo
ru ir suėmė kelis vagonus gero 
alaus, areSztavodami penkis 
darbininkus.

11 Rymas. — Badai kara
lius Borisas isz Bulgarijos ser-

Badai

Shamokin, Pa. — Sztai vai
sei neiszmintingo ir slaptaus 
apsivedimo vaiku kurie gerai 
įKuipmanste s^kramenta mote- 
rvstes. *

Ed w a rd a s V< > jc i e k o v s k i

praeita meta. In kelis menesius 
po szliubui terp juju kilo nesu
pratimas ir ant galo persisky
rė, Kdwardas buvo labai užvy- 
daus budo.

Seredoje bklna iszvažiavo su 
Žebraucku ir Rata Bowers in 
Maysville Parka. Vyras dagir- 
des apie tai leidosi automobi
liam paskui, o kada juos suti
ko ant kelio paleido sznvi in 
paežiu užmuszdamas jaja ant 
vietos j)o tam kita sznvi palei-

ma papjauti.

juokaudami

Ar neril

17 
metu vvras nuszove ant smert 
savo 1G metu paežiu Edna o 
josios dranga Vinca Žebraucka 
mirtinai paszovo kuris guli li- 
gonbiitoje kovodamas su mir-

do in Zebraucka kuris pataiko 
jam in galva. Kada Vojcie- 
kauckiiono gulėjo mirszt'anti, 
vyras iszszokos isz aiitomobi- 
liaus pa«pyro jaja su koja. Žu-

Kada Vojcie-

• • * 4 * r 11dintogas likos suimtas ir užda

Pil- 
viszkiu apylinkėj atsirado pa- 
miszusi mergina, 
riais budais
Kartais turėdama d indėli
prie saves, vejasi juos noreda- 

Suaugusieji, 
priesz kuriuos ji bijo kėsintis, 
in tai kartaus tik
žiuri. O daugelis vaiku isz isz-
gaszezio jau susirgo, 
kaip ja suvaldyt. ?

DUONA PINGA.
Jurbarkas. — Geras derlius 

jau dabar padare žymu perver
smą maisto produktu kainose. 
Ypacz daug krito rugiu ir duo
nos kainos. Priesz dvi savaites 
rugiu centneris kasztavo 45-40 
litu, o Liepos 40 diena turguje 
buvo galima gauti centneris 

už 15 litu; kepyklose 
kasztavo 

90-80 centu, o dabar 40 centu. 
Reiszkia, rugiu kainos krito li
gi treczdalio, o kepyklose duo
na ligi puses, nes daro intakus 
brangiai nirkti rutriai. Kiti

vrugiu1 
duonos kilogramas

riusiai.

vienas senukas 
75 metu amžiaus sunkiai su
žeistas kiti lengviau.

11 Siedlicai, Lenkije. — 
Dvarukas Žarnose sudegė lyg 
pamatu, 20 karvių ir 566 avys 
teipgi sudege.

II Tokio, Japonije. — Yoko- 
homoje ir kitur pradėjo prasi- 
])latinet kolera. Apie du suim
tai serga. 4

11 (4ardoba, Argentina. 
Hbirt i n ir jis f n rnwk Tdiiroliin
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Kas Girdėt

nęs
patrauks kokia

manoma kad

1111 , ■ ■■1 ■ i ...... .
Bedarbe. Žmonelei iszvaži- 

neja kitur joszkoti kokio nors 
užsiėmimo, 
snspenszinas
tris menesius. Ateiviai mokėjo 
ezedyt skatikėli ant tosios va
landos, Ino Airiszei apie lai 
m sirupino, nes žinojo, kad ap- 
laikys paszialpa nuo unijos,

gaus makaule kuri turi Imo 
20 lyg 40 tukstaneziu metu 
senumo, kas parodo buk žmo
gus buvo 
keli tukstaneziai
Maižie.kziu. Da tokios makau
les niekas nesurado, kas pąro 
do, kad žmogiszka 
tikruju prasidėjo 
daliję Europos.

iszsivvstinias prote 
metu priesz

veisle ant 
kokioje tai

ISZ LIETUVISZKll
KAIMELIU.

; t- * .< '

Philadelphia, Pa. — K ai ai i- 
kiszki kunigai Rev. W. Mur- 
rav ir Re v. Cherrv isz Szv. M i-

• *

kolo parapijos Brooklvne ir

<4*4» ihwiiiimm mA

Lietuviszkos Pasakos.
‘ \ ?■>*»1 ■ ė' ■'.J.

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.

*, t .’

Airiszei

paszialpa
bet mu<n žmonelei (gal ir ne 

isi) turi pinigėlio antv
t le^.

(i i rd et

z< >p< »s-

buk
Pi nebotas ketina
iii straika, kada užtemins, jog 

mažai

gnberna torius 
insimniszvt i

augliu mažai ir prispyrines 
operatorius ant padarymo tai-

žmoni uSenu žmonių a [įsakymą i 
kelbįa. buk pauksztis pelika 

'udrasko savo krūtim* 
lant savo krauju maityti savo 

va ik i j jeigu ne 
kitokio maisto.

Tai yra tik pasaka.
I»et toki atsitikimai yra pa 

pra>ti, ne terp pelikanu, bet 
11 rp žmon iii

*• K C 
nas 

i •
I tiri del joju

va rgszn.
Tula* darbininkas isz M<mt- 

Kanados, 
darbo nuo kokio tai laiko, tn 

paezia
\ aiku.s įr da rūpindamasis apie 

savo

realo.

vedamas

net įli edamas

i r aszt uonis

mirusio bro-
. in laika t riju menesiu davė 

k ra uja
del ligoniu kurie 
žiau kraujo už ji.
I
jo po $20 už paint ukia. P 
nai tokiai operacijai atiduoda 
vo paežiai pinigus, perguleda- 
\ o kėlės dienas lovoje ir vėl ei
davo jeszkoti kostumerio par 
duoti savo krauju

Paskuiini karta < 
priėmė jojo pasiidininu 
buvo per silpnas. Taigi, ketu
rios kvortos teviszko kraujo 
nuėjo ant užlaikymo prie gy- 

szeimvnos

-zeim\ nelia 
lio.
-e \ o asztuonis kartus 

turėjo ma- 
Jojo krauju 

laktarai ligonbnte>ia pirkine-
o k ož-

laktarai no-
>, nes

\ asiles skaitlingos 
zmogiszko pelikono.

Ar žinote, jog didžiausia sala 
ant svieto yra (irenlandiji1 ku
ri turi 827,.300 keturkampiniu 
myliu. Paskui ja ja seka kol li

kit os: Nauja G via na kuri 
ket urkampiniu

ries
turi .».>
myliu; Borneo su 280,000; Baf
fin Bay 280,000 ir Madagaska
re su 228.000 keturkampinems 
mylioms.

:?3o/x)o

Kata Ii k i>zk i 
i sz 
paprast u>

apie ne
ką rie

arba d v ase 
per

r<i- 
visa

misijonieriai 
Afriko praiiesza

paproczi ns 
vieszpatauje terp juodo sztamo 
o ypatingai tikinezius in \ i šo
kius hurt us.

• ’ Karcma,”
gailiaus, persekioja 
gyvastį szpimyna, kuri priesz- 
tarautu mažiausiu būdu priesz 
jojo valdže. Jeigu kūdikis, j>a- 
regejas pirma karta dienos 
-zvie>a. dasilipstet u 
ranka žemes, arba neimtu pa
prasto aidėjimo kaij) visi kū
dikiai. O 
ne verktu 
“Karema” butu labai 
kias ant tosios szeimynos, jei
gu nepaaukautu tokio kūdikio 
diovaieziams. Gilnkis tojo kū
dikio jeigu tėvai ji tuojaiis už
smaugia. — bot tankiausia 
“Karema 
n jaus

pirma
su kairia

ka> ardžiausia, jeigu 
prie užgimimo, tai 

užpy

bet
per lupas raga- 

pareikalanje kūdiki ku
ri nnnosza in girria ir ten pa
lieka ant sudraskymo per lau
kines hestijos.

Misijonieriai nuo senei ko
vojo prieszais t a ji baisu papro
tį kuris su kožna diena maži a.

1 t

padarytas
Southern California Telephone 
Co., parodo, buk Suvionytosia 
Valstįjosią žmonis naudoja net 
szesziolika milijonu telefonu, 
arba 6.3 procentą visu telefonu 
kokius naudoje ant viso svie
to* 26 procentą naudoja Euro
pa oil procentą kituosią skly
puosią.

Suraszas per

Geologas Francis Petre ne- 
all 11 zxl v->w»in

szulinei Szesbvane, 
šu

niui

Druskos
Kinnosia, kuriu ton randami 

s, v ra T i
(100 pėdu gylio.

virszum tūkstanti 
1000 lyg .3
Druska Kinuosia labai brangi.

parapijos 
paskutinio kunigo sesuo likos 
sužeisti važiuodami automobi- 

Wbite Horse

i r
no apszczei pinigu ir iszvažia- 
vo namu link. Po koletą dienu 
keliones, kad da buvo namai 
gana toli, turėjo viena mikli 
nakvoti. Pžejo pas loki turtin
ga nkįninka, maldauja nakvy
nes. Ūkininkas priėmę. Karei
vis, bijodamas pinigus pas sa
ve laikyt, kad kas jam nepn-

Nelaukit
111 rejo

a sm»« *« *. ► * a. a t Mirl v. .. • *

Naudokite Colgate’s

1

’Ifl' ■*: 4'

— * * ' * 

Apie Dali.
J.
isz

p«v.,

V

ve laikyt, kad kas 
vogtu, atidavė ūkininkui krep- 
szoli su pinigais, idant padėtu 
in gera daigia. Buvo : 
priimtas ir gnodotas, 
labai pas gera žmogų. Ant ry
tojaus kareivis nusiprausė, pa

pūdavo jam va)-.
gyt. J’avalges pasirenge eiti 
jau namon, ale siisimislijo, kad 
eiti pinigus pasiimt. Nuėjo pa
siimt rakta, rakto nėra 
pinigus buvo padėjo iii szopa, 
o rakta jam padavė. Kareivis 
su piktumu pradėjo rugot ir 
baudė poną, kad atiduotu jam 
rakta nes, sako: 
emet.
ant 
szeimyna, nuoga jialiko, sūri 
szo ir ji pristatė iii kalėjimą. 
Padavė praszyma iii suda už 
tai, kad juos apvagino. Nuvar- 

kareivis ant rytojaus buvo 
pristatytas priesz baisu teisda- 
ri. Žinoma, tokis nuvargęs su 
tvmimas, isz kažin kur atsivil 
kės, visu pamokytas, da tokius 
didelius grapus 
tai sūdąs ji apkalt ino 
k irt inio.

A k

Kazumieno
Ragainės I .
Zelkszeziu ponas, Franks, mo-

ugni apvardyt; kai mus

Paskaluju, 
pasakoja,

limn aut plento
Pike in Atlantic (’ity.

Dvi mot eres Ema Skar 
bėk ir Ona Greez likos aresz- 
tavotos už pardavinejima 
munszaines. Ant palicijos aisz- 
kino buk buvo priverstos dirb
ti namine idant iszmaityt sa

va i k ns. Pirmutines motoro^ 
apleido

svetingai
, tartum

už
Užžiurėk gerai dantis ir dantis užžiurės jus.

poteriavo -
▼

Užleisk juos o tada ir visdkiu ruaziu nege 
roves gali prasidėti.

mil ijo-ne k urie 
Dėdės Ša

mo kuris mm jujn ima proeen 
u tokis

ant meto 
t a k su.

Matyt kad 
nieriai nenžkonezia

Jeita nuo jujn t nrt u.
senas
moka 6.277,♦»()!> inkom
tai galima da< i prasti kaip mil
žiniszkas turi Imti jojo turtas, 

moka
nuo

Roekefelleris
(F

7),44><.l>49 do- 
sax o turto. 

I o< > I id go $ 1 4.091 ;
os Steel korporaui- 

jp $1 1.005.21 9; Wes 
Telegraph 
Wool wort h 
szimts eenliniu sztorn $2.0'10.- 
94T

I larsii 
a k t orei 
bank x,

Colgate’s saugiai praszalina priežasti dantų

1*3 >r< las 
leriu taksu 
I ’rezidenl as 
l iiited Stati

Menininkas

tern I Ilion 
$1.494,50I;

de-

kriitamiijii paveikslu 
kaip < Jiapliii, Fair- 

Valentino ir kiti moka 
nuo dvieju lyg Į>enkesdoszimts
t u k st a nežili 
su.

doleriu inkom tak- 
Jeign tnri, lai ir moka.

o randasi daug juo- 
žmoniu arba staezei pa

Ant sviet 
k i ilgu 
sakius kvailiu. Prie tokiu kvai
liu priguli isz Fi- 

kurie prie- 
szinasi visokioms karėms, kur 
ateinanti meta ketina atsibūti 
švieti m' iszkilme 17>0-mot i no 

Deprigiilmystes

“ pacifistai 
ladelfijos; žmonis.

iszkilme 
sukaktuves 
Snv. Valstijų.

Ant tosios 
parodyt

f 1

inano-
m a

n z* laisve ir

iszkilmes 
daug senoviszku 

ginklu, kokius naudojo Ameri
konai kovodami
iszsimuszimo isz po Angliszko 

ir kokius naudojo pas
kutinėje svietineje karoję.

užmanymas, 
del t uju 
k urie

jungo

Yra tai geras 
bet labai mųiatinka

“ pacifist u,” Kurie sa
ko, Imk j>arodymas lokiu gink
lu pakurstys militarizma ir 
buna bledinga 
jaunos geni kartės.

Argi ne juokingi žmonis.’ — 
seno v i szk uk 

meto, ko- 
bnti akyvu 

naudojo
už laisva* Su vien v-

kvailiu

militarizma 
paveizda

.Jeigu gnodojame 
pat rijoj us isz 177L 
del negali 
kokius jieji 
kovodami
t uju Valst iju ! - Kvailei.

mums

< le I

ginklus

laikraszeziuosiaSkaitomo 
buk prie parapines bažnyczios 
Szv. Martino, Poznan i u je, sto
vi stovvlas Motinos Dievo isz 
Lourdes, apie kuri rūpinasi ir 
kožna diena
dus dvi dievobaimingos mote- 

A na

padabina in žio

ros. Ana diena atėjo pas jai- 
sos motore Pelagije Mielniko-

7va

ir daugiau

atiduodama joms krukius 
kuriuos naudojo josios dvyle- 
kos metu mmgaite, sakydama, 
buk mergaite likos iszgydinta 
stebuklingu bndn
kriukiu nereikalanje.

Motina apsakė buk meldėsi 
prie tojo stovylo per kėlės sau
jaites melsdama Motinos Die
vo idant iszgydytu josios vie
natine dukrele ir likos iszkkui
syta.

Daktarai kurie gydė mergai
te pripažino, kad tik stebuklu 
likos iszgydinta, nes daktarai 
atsisakė ja ja gydyt.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliainacijos. 92 pus- 

Preke 25clapių, popierini apdarai.

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

- - - - ..... - ............ - .. .. + —

U«t«vb*ka© Gr«b«rlw»

K. RĖKLAITIS
Laidoja nnmirelina P*C*> 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prleinamea prekaa.

BU W. SPWUCB ST. 
MAHANOY CITY, PA.

I

I

keli melai

mot eres

vo
vyras jojo
adgal o antroji yra naszle. Val- 
dže sugrąžys abidvi 
adgal in Europa.

Dr. Ak'.xandroff Dubiu, 
5-tos u Ii. ir Fairmont Ave., li
kos arosztavotas už pardavinė
jimu morfinus ir kokeinos.

Juozas Su- 
i n si | ra u k (‘s 

iszvare savo

Ashland, Pa.
doski i>z La ve lies 
gerai munszaines

saikus laukan, 
o moterie su 

vaikais giilinezius 
kuriuos pasienio pas save 
ra li(‘pe aresztavoti.
smailo kelis

paezia ir kelis
Kaimvnai snrad mot oria

ant lauke 
o vy- 

Aamieje 
galonus namines

kuria iszpvloiii grabo.

I .ietuviii 
Komtivos” parke 

t įli ejo 
po

Montello, Mass.
Kataliku “ 
lenku parapija 
‘ ‘ kermosziu, 
kunigo Limonto. 'Dm tarpu lie
tuviai katalikai buvo nuvažia
vę in pikniką Lowellx .

- .Jonas Kazokas, 
luotas už girt uokliavima, sako, 

žmona, kuri 
tas ji

savo
\adov vst e

aresz-

I I ° jo gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti dantis
’ ...“„„G, Ir apricz gardus

atsiradus, 
vis klykė, 

o

kojes
—sako ji— trobos,doge, tąi jis 
raitas aiph'^kinp^U ieip, apie 
ngni tris kartus apjojęs, pra
dėm in szali esanti ežerą szuo- 
liavo, ale ugnis ik iii ežerą vis 
kamuoliais jam paskui ritosi.

4.
Apslainije Ugnei 

ūkininko dukterim
idant ne ir šluba užsidegtu, 
su taje ir ju visos puikes, ale 
tnom žyg Vilkiszkiu dvaro už
veizdas, raitas aipleszkines ir 
tris kartus apie ugnį apskrie
jęs, kiek ingaledamas skubino- 
>i per upeli, iki kurio jam ug
nis vis didžiais kamuoliais 
pa-kui ritosi, todėl gyvenamo
ji no tapo ugnies užgauta. 'Kai 
atpasakojo Ajistainije iižaugc-

Juszka isz Krokiszkiu su
iidžiausiu patikrinimu, tai sa-

* t

>• ;jus ji pa-

ges

gražiais ir sveikais. Ir apricz to, gardus 
Colgate’s skonis yra malonus naudojimui po

csama

kad ji inskundo 
nurodė Įiolicmoniii ir 
arosztavo.

Brocktone augliu
apie 29,1)00 tonu . Iszviso per 
mota iszperkama apie 60,0()0, o 
apie 20,000 tonu jau iszpirkta 
ir žmonoms iszvežiota.

Baisi nelai-Scranton, Pa.
me patiko Antane Gailcvicziu. 
Anglių kasyklos!* bedirbant jis 
tapo užmusztas ant vietos. A. 
Gaileviezius paėjo isz Suvalkų 
red \ bos, 
tautu
kaimo. Amžiaus turėjo .34 me

lo 
paliko pa- 

dideliam

Szakiu 
valscziaus.

apskr. Sin- 
Dubiszkiu

Ameriko j iszgy veno 
vedos, 

vaikueziais

savaite,

tu>, 
metu, buvo 
ežia su 
nuliūdime.

Worcester, Mass. — Began- 
dinejant banditus ir automobi
liu vagilius pereita
policijai pakliuvo ir tri.- lietu 
vei. Pirmiausia P. Zaparackas, 
17 m., buvo aresztuotas. Perei
ta sereda sugauti Albertas 
Bružas, 16 m. 70 Vale St. ir An
tanas Nastaraviczius, 15 
102 Arthur St. Visi tris ‘‘skoli
nes ” 
jimui. Bružas 1 

net

sereda sugauti

tų.

an t omob i I i u s pasi va ži ne- 
pasiskolines” 

tokiu budu net szoszis viena 
savaite. Visi nuteisti in Patai
sos namus.

r.—.... '■-------- ----------------
150 POPIERU IR 100

SU JUSU PRAVARDIA IR 
ADRESU UŽ $1.75.

4 *

KOPERTUĮ

Į 
I

Kaip tai gražu iszrodo Laiszka 
. raszyta ant savo privatiszkos 
popieros ant kurios atspaudyta ju- ; 
su pravarde ir adresas ir tas pats 
ant koperto. Atspaudisim jum 150 
Popieru GVsxOVs 
6’2x3’^ col.,

Pri-

I 
ir 100 Kopertu i 

su jusu pravarde, j 
I Popiera gera ir su linijoms.
. siunskite ajszkei paraškyta jusu
; vardu ir pravarde, nuniara, uliezia 
ir miestą ir drauge money-orderi :

1 ant $1.75 arba pinigus registruo-! 
i tam laiszke, o prisiunsime jums. I 

Mes užmokamia už nusiuntimą.
! Laiszkos raszytos ant tokios po- j 
į pjeros duoda jums daugiau ženkli- ,

I

numo ir iszrodo daug puikiau.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

SOUTH AND A STREETS 
MAHANOY CITY, - - PA

s - ■ ■ — - .... ................. -....;............................, ......

i
1

i

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

♦ . * i

Laido j a k tin uw1 Pasamdo
automohlliuV <i«fl laidotuvių, krikuz-

nes,
Ponas didelei užpyko 

paszauke savo 
nuoga paliko, 

ji pristatė 
• praszyma

kareivio,

kožno valgio ir priesz einant gulti.

25c
Dideles Mieros 3 už 70c.

SIS
(
vo akimis matuos.

o.
i>z

pa ra.,

apvagina;

Szokait is 
(Lazdenu 
pav.) apie 90 metu senas, pat 

“mano jaunystėje

r pI'ulpininku
Pilkalnio

s
rnan sakiu
l ulpininkai dege, o tai nekni
sa i virs ugni apžadeji
vis gudkidiais apžadetoji pas
kui seke ir jis raitas jai vosi r*

tai ji

(i.
Leszkaminu (Kagain. pav.) 

užveizdas Skaisgiriams degant 
arklio atszuoliavo. pri-atszuoliavo,

UŽ 
ant nu- 

pavargęs ka 
reivis; mislija, kad jis butu ve 

nakvojęs! 
budelis

V e r k e

Ii ant gryno lauko 
Kareivis atsiklaupė, 
taiso karda, idant tuojaus nu 
kirst. 'Timm kartu neregimi 
d vase jam klupojaucziąm tik 
sako: ••maldauk 
kad tau pavelytu 

reikalo. ” 
sa ko:

o

tu teisdario, 
laukan ant

Kareivis, lyg 
“man vienok 

g y vast i

NAUJAS
Auiroi Knygyno Katalogai

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Mėty.

Visi^ kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUfiROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

ant
szaiikdarnas jam ruimą aplink 
ugni padaryt, tai jis apie ugni 
tris kartus apjojęs ka arklys 

per dvaro lauko 
(lesytojai

tik užkirto, 
rnhežiu palaidino.
nusidyvijo, kai vis arkliui ant 
kulnu ugninga kulka paskui 
ritos iki rubežiaus, o tada pra
puolė. 'I’ada užveizdas pakajin- 
gai namon jojo, nes jis buvo 
gera darba atlikęs, būtent ilgui 
apžadi‘j(*s, jog ugnis negalėjo 
tolinus spiesi is.

NIL
Apie Veja, Szalti ir Saule.

L
žmogus sziena 
pusrycziu. At-

Paskui 
pradėjo

Viena karta 
pjovė; alnesze 
sisedes valgyt ir valgant kad 
užėjo viesulą tiesiog ant jo; jis 
sugriebęs tuom tarpu peili, 
kaip turėjos rankoje, užkeikė 
ir mote in ta sukuri, 
perstojo viesulą; jis
jeszkoti peilio — niekur ne ra
do ir parojo namo vakare, l’ž 
metu ponas pasiuntė ji su gro- 
mata pas kita poną už deszimts 
myliu; jis nnneszus padavė po
nui ta giomata, ir [irisąke po
nas palaukti pakolei snraszis 
gromnta del savo pono par- 
neszti. Atgalios eidamas, grin- 
czioj sėdint ant suolo, žiuri ant 
stalo, kad kaip ir jo peilis. Pa
ėmus vartus, o
rint ir paklauso: 
gal pažysti 
žiuri?” Jis atsake: 
tikrai, kad mano,

> ♦

gaspadine žin- 
”na, Jonai, 

ta peili, kad taip 
‘‘sakvezia •' 

ale kas ji
ežia atnesze teip toli?” Paskui 
nieką nesakius gaspadine isz- 
bego pas poną; ponas inejo ir 
kiaušio: “ar pažysti ta peili? 
Atsako jis: “<sak\czia, kad ma
no, ale kas ji galėjo ežia at- 
neszti?” Pradėjo ponas bartis: 
•‘tai tn, kanalija, mano pono 
szona perdūrei! jis atsinesze ji 
szone namon ir t mojo sirgti, 
tai tik gerai, kad namo gryž- 
tant, o jeigu teip butu jam to 
lyn bėgant ulioti atsitikus, tai 
butu buvo blogai... Tai pasa- 

‘‘dabar tau dovanoju, ale
kad kita karta teip nepadary
tum, nes ne bus dovanota, 
žmogus pargryžo 
mus.

kės;

” Ir 
in savo na-

o
•

Kita karta buvo tokis karei
vis. Pabaigė savo tarnysU ka-

• • » 1 »

savo
pabudęs,
nepoilgam gyvasti atimsite; 
matot, kad asz nuo jus negaliu 
pabėgt; pavelyki! man laukan 
ant savo reikalo, nes asz labai 

Paleido, ko jis norėjo; 
neregimas

balsas sako:

mano brolis tuo

A t (‘jos k a

noriu. ’ ’ 
jum betupint vėl

“tu kaip nueisi ir 
tave uores kirst, tai da tu pra-
szykis, kad palauktu truputi; 
ni‘s, sakyk, 
jaus atvažiuos; asz labai noriu 
su juo pasimatyt ir paskatiniu 
kart n atsisveik vt. ”
reivis iii narna teisdario pra- 
szosi, kad truputi palauktu, 
nes sako, mano brolis tuojau 
už [lenkiu miliutu ežia pribus, 
ir asz noriu .su 
kvt.” T ♦ W
prilindo, ir mislija, žiūrės, ko

to niekszo
Xe pailgam žeme su

per Įauga, kad

juom atsisvei- 
l'eisdarys ant to lengvai

kis bus 
brolis-, 
dundėjo, žiuri 
atvažiuoja su ketvertu arkliu 
karietoje ir pirmagalije važny- 
czia; kad pikszterejo jis su bo 
tagu, net langai sutruko! Su
stojo ties durimi, žiuri, kad 
iszlipa toki keturi jenarolai o 
tai buvo vejai; auksas, sidab
ras tik varva nuo ju apsi rengi - 

Kurie buvo teisdarvsto.s 
name, tai pamato labai misi 
gando; tik vienas kareivis bu
vo linksmas. Suėjo tie jeuaro- 
lai in vidų, tuojaus puolėsi prie 
klupojanczio ir apsikabino, sa
ko: ‘‘ar tai tu ežia, 
leli, o už ka tu ežia papildei ? 
.Tada kareivis' 
kaip ir už ka.

kad mane velnias 
duszia paimtu, 

l>aip asz nieko
Vienas isz jenarolu paemes už 
krutu ji in siena stuk t orėjo — 
tik szlape pasidaro ir prapuo
lė. 'Pada in skundiko paezia -sa 

‘‘atiduok tu jam rakta!” 
Ta, kaip bežiūrint, rakta at- 
nesze, ir vienas isz jenarolu nu
ėjo in namus, pajeszkojo to ka
reivio pinigus ir atneszes sako: 
“te tau, broleli, tavo pinigus ir 
dauginu tu nieko nebijok, da 
kolei asz gyvas, nieks tau nie- 

’ Susisėdo in 
karieta iszvažiavo. Tada teis- 

‘‘duok ir man pi
nigu, nes mes lankome, iki ta
vo brolis priĮrns!” 
asz turiu pasiklaust savo bro
lio, ar pavelys jum duot.” — 
‘‘Kad tavo galas su tavo bro
liu, tik tu eik greicziaųs isz

žmogaus

v • •žiuri,

m u.

atsiliope: 
su kimu,

ko:

4 4

su

ko nepadarys!’

darys sako:

musu bro- 
• ■ >)»> 

papasakojo, 
Tas skundikas

nežinau!” —

—‘‘O-o, t ui

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
IR IN BUFFALO

Nedelioj 13 Septemberio

$5.00

♦

I

IN TEN IR i
ADGALIOSt

'Treina* apleis Mahanoy City 9:50' 
Subato* vakara 12 Septemborio

Pribus in Niagara Falla 7:45 Ne
dalios ryta 13 Sept. Buffalo 6:3 
ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls 
3 vai.. Nedėlios vakara 13 Sept, 
ise Buffalo 4 valanda.
3 vai.. Nedėlios vakare 13 Sept,

i

Railroad
WtoBeaMifllto Black DlomMMi j

I

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasižį- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.(t.f.)

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas.

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGEBS 

Balsuokite už

Joseph Jenkins
Republikonas

Praszo j ūso balso in intekmes

ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGĖS^

Balsuokite už

Joseph Kleindenst
Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes

•Mi

Laidoja kūnus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kreko. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminkius, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© POMN1NKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- • 
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre Si. Mahanoy City

Pigi kroke, 
automobilius

ANT TAX KOLEKTORIAUS
Balsuokite už

William D. Becker
Praszo j ūso balso ir intel
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. PrekP |l. 
Su geresneis apdarais, preke ^1.50 

\V. I). BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

FAKTAI KUBUS PRIVA- 
L0TE ŽINOTI.

:w es.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe.. 
Jeigu žinoto kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti

Jeigu reikalausite
kokio ta voro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu*
geležiniu dajgtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
111 • 1 s

prieteliu.

ateikite o suczedin$ite 
Parduodame visokiu

del langu ir duriu.
L. WASCH (YvaskevicriuO 
UpholBtering and Sapdwata

1139 East Mahanoy M > 
(Ant ckcrcynes, 12-to» ulycxfot) 
MAHANOY CITY, RA.

* i. .... 1 , ’ . ! »v < n %---------  —i—TT"  _ 1 2V'L""

(Ant aktraynes, 12-to» ųlycafoa)

~ ~ r f—' ys , . i ■» V’i i »•* A "ip ’ V ' M '

Merchants Banking Trust Co. Banka
't ~~

t 
t

Mahanoy City, Pa. 
B O •t

’ BK ... . T’

3-cshs procentas nž jusn pinigus ir saugumas dd }WU 
pinigu yra gerinus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cxia pro-
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas4mrt

i. auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris-
dirba ir csedins. Dildte savo piaigas ia šilta Stakt S
pondlikrinsite ir matysite kaip tai pinigas asga sopa-
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Krikszto
siJi‘ * S,

Sūnūs
* *' t t

mano kriksztu tėvo ieszkoti. 
Noriu ji rast, su juo pasisvei
kinti, palinkėti jam laimingos 

♦
nuolan-

1

F

(

“SAiium”
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Paaukaus Wilsono Narna Del Valdžios.
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szventes.
Nesiprieszindami 

kiam sunaus praszymui, iszlei- 
do ji. Ir iszejo vaikn> 
savo krikztu tėvo.

III.
Iszejes vaikas isz

ėjo keliones keliu. Nukoliaves 
praeivi

ieszkoti

namu nu-

ATI 3

1

sunns.

M
A. < .

Jr*

v* >-
1.

Gimė pas neturtinga žmogų 
Apsu I ž i a u ges ž m ogu s 

nuėjo pas kaimyną praszyti
kuinu. Atsisako kaimynas: ne
są noro pas neturtinga žmogų 
in knmus eiti. Nuėjo ■ 
uis žmogus pa> kita irtas atsi
sakė.

Visa kaima 
bet niekas nėjo jam 

ezionais

puse dienos sutiko
žmogų.

Sustojęs praeivis ]
— Sveikas vaikeli

— Kur keliauji

paklauso:
— kal-

vargdie- bėjo keleivis.

iszvaikszcziojo, 
in kumus. 

Negavęs ezionais vargdienis 
žmogus ėjo in kita kaima. 
susitiko jis kelyje žmogų, 
stojos praoivys žmogus klauso:

— Sveikas — kalbėjo jisai 
— žmogeli! — Kur tave Die 
vas siunezia ?

Da\‘e man Dievas vaikeli — 
atsake neturtingas žmogus:— 
jaunystėj del palinksminimo, 
ant senatvės del paguodos, o 
po mireziai. kad duszia mano 
atmintu, o del mano neturtin
gumo niekas mnsu kaime in 
kumus neina. Einn kuinu jesz
koti.

Praevis jam 
mane in kumus.

Apsįdžiange

su Dievu!
Pažiurėjas vaikas jam in a- 

kis atsako:
Buvau asz

pasveikint i

ai sako:

!r

I nik

• <
‘S

K a gi
praei

ti z

to-

neturi ingas 
žmogus padėka voį< 
v i ui žmogui sako: 
kurna praszyti ?”

— Už kurna — kalbėjo
liaus, praoix’is žmogus. — pa- 
pra?zyk pirklio dukterį. Nueik 
miestan, kur rasi murini narna 
su krautuvėm ir užejes in na
rna praszyk pirklio, kad leistu 
(lukteri už kriksztu motina.

Susimalto žmogus.
— Kaip man — kalbėjo no- 

turtinga.^žmogns — gerbiama- 
>it; pas pirkli turtuoli eiti. Pa
stoms jis mane ir neleis -savo 
dukters.^’, ” . ...........

— Ne tavo dalvkas. Eik — 
I > ra s zy k? tRy td i e n a i p r i s i ren g1 k.

i

anksti ateisiu kriksztvti.
Sugrįžęs neturtingas žmogus 

namo, nuvažiavo miestan pas 
pirkli, pasta t e in rk Ii. n nt kiemo 
i r ei na in vidų. Bet tuom tarpu 
iszejo pirklys.

— Kotau reikia? 
klausė jisai.

— Taip ponas pirkli, davė 
man Dievas vaikeli: jaunystėje 
del pasilinksminimo, ant senat
vei del paguodos, o po mirties, 
kad duszia mano 
simildami leiskite 
kriksztu mama.

Kada pas tave kriksztynos?
— Rytoj i'Ą’te.

Vr----- <

Dievu, rytoj ant ankstyvosios 
atvažiuos.

Ant rytojaus

— pa-

atmintu. Sū
do k tori už

gerai, keliauk su

atvažiavo ku
rna: atėjo ir kūmas, apkrikszti- 
jo mažyti. Iszejo kūmas ir ne
sužinojo kas per vienas: ir ne
mato jo dauginus nuo to laiko.

«
. »•' I L
Pradėjo mažytis augti 

džiaugsmo gimdytojams; Sti
prus drūtas kaip darbininkas, 
gudrus ir prielankus. Sukako 
vaikui deszimts metu, leido tė
vai mokytis, kurio kiti moki
nosi penkis motus, vaikas per 
vienus metus iszsimokindavo. 
Ir nebuvo ko dauginus jam 
mokintis.

Atėjo Velykos. Nuėjo vaikas 
pasveikinti kriksztu motinos 

sugrįžęs na-

ant

su szv. Velykoms, 
nio k liausią tėvu.

Tėveliai, kur-gi gyvena ma- 
į
ji norecziau užeiti pasveikinti, 

mama su szv.

no kriksztu tėvas Asz ir pab

■kaip ir kriksztu 
Velykomis.

Tėvai jam atsako:
Nežinome mes, mylimas 

sūneli, kur gyvena tavo krik- 
sztu tėvas. Mes patys apie tai 
mastome. Nematėme nuo to 
laiko, kaip ji> tavo apkrikszti- 
jo ir negirdejome, nes 
nežinom kur gyvena ar 
ar ne.

Nusilenk© sunūs tėvui ir mo
tinai ir praszydamas* tarė:

apie ji

ir

pas krikszto 
su Velv- 

parejes namo paklau- 
kur gyvena

mama
koms,
i iau savo teveliu:
mano krikszto tėvelis, kuri no
rėjau pasveikinti su Velykoms.

“liePasako man gimdytojai: 
žinome mes. sūneli, kur gyvena 
tavo krikszto tėvelis, nuo to 
laiko kaip apkriksztijo tave, 
iszejo jis nuo mus ir nieko mes 
apie ji nežinome ir nežinome nr

Ir panorėjau
asz pamatyti savo krikszto te
veli, tai ir (‘imi ieszkoti asz jo.

Praeivis paemes vaika už
i\ sz

gyvas dar jis.

paemes 
rankytes pasako jam:^ 
tavo kriksztu teveli

A psi džiaugė
pasveikino su Vo

tevol.

S.“ 
vaikas — bu-

czi uodamas
lx"ku szvente krikszto

tu — kalbėjo 
brangusis krikszto

teveli eini ? Jeigu in musu puse 
mumis in mnsu 
in savo namus,

Kur gi dabar 
vaikas

tai užeik pas 
narna, o jeigu 
tai asz su (avim eisiu.

Ir pasakė jam krikszto tė
vas:

— Negalima man dabar in 
namus eiti: man po kaimus 
darbo yra. O pas save namuose 
asz rytoj busiu, 
mane.

tai užeik pas

— Kaipgi as/, lave brangu
sis rasiu ? * ? ’ < r?

— Ogi eik visuomet in ry
tus kur saule teka vištienai: 
Prieisi miszka, pamatysi vidu
je miszko maža lygumėlė. Sėsk 
tenai pasilsėk ir žiūrėk kas ten 
atsitiks. Iszejes isz miszko pa
mėtysi soda, o sode budele su 
auksiniu stogu. Szitas ir bus 
mano namas. Ateisi prie vartų 
o tonais asz pats tave pasitik
siu.

Pasakos szita, krikszto levas 
prapuolė isz akiu.

rv.
Ėjo vaikas kaip Hope jam 

krikszto tėvas. Priėjo miszka, 
o viduryje jo lygumėlė, ant ku
rios pat vidurio pamate egle, o 
ant egles pririszta už szakos 
virve, prie kurios buvo pririsz- 
tas ąžuolinis kamblvs, nuo Iri- 
ju pėdu. O po kambliu lovys su 

Pamate tuomet vai- 
delko czion pastatytas 

ir pririsztm kamblys. 
Bet tuom tarpu subraszkejo 

ir pamate ein- 
Paliai ja senas

medum, 
kas , 
medus

trys

miezke szakos, 
ant mcszka: 
meszkynas, o dar tolinus už jo 

mažyczia i meszk ueziai.
Pauosczius iposzka ir linguo
dama galva priėjo prie lovio, 
paseko su ja ir meszkueziai-. 
Inkiszo moszka snuki in medų, 
paszanke meszkuczius, priszo- 
ke meszkueziai puolėsi prie lo
vio, bet esti inaisze kamblys 
Tuom kart meszka pastūmė 
kamblį. Pajudintas kamblys 
netoli nuėjo ir sugrįžęs atgal, 
pastūmėjo meszkuczius. Pama- 
ezius szita moszka pastūmė su 
lopą tolinus. Pasisupęs tolinus 
kamblys, 
grižes,
meszkuczius — kam per 
ežius, o kam per galva. Sustau
gė meszkucziai atszoko atgal. 
Supykusi meszka paemo abiem 
lopom kam be I i 
ji’ jiaatumo nuo
kamblys auksztyn, 
rpeszkynas, 
snuki in i

vėl ant savo vietos 
užgavo per pat vidurį 

pe-

virszuj galvos 
saves. Iszleke 

priszoko 
prie lovio, inkiszo 

medų ome ragauti; 
pradėjo ir kiti prieidineli. Ne
suspėjo jie prieiti kaip atlekes 

rėžo meszk vn i u
galva ir užminzo 
Užpykus

kamblys

arsziau

per 
ji amžinai, 

pirmojo

177
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Kaip liktai pamate krikszto 

levas, kad užsidegė tėvo na 
mai, uždengė nuo jo krikszto 
tėvas ir prasze žiūrėti iii kita 
puse.

— Xiiirek — kalbėjo jisai— 
—vyras, tavo krikszto mamos, 
jau melai dabar kaip pamoto 
žmona ir su kitomis dabar gy
vena, o ji isz bėdos gert i pra
dėjo, o 
prapuolė. Matai 
krikszto mamai padarini.

Uždengė ir szita krikszto la
ivas ir parode vėl jo namus, ku
rie visai sunaikinti. Pamate 
jisai savo motina: Verkia ji už 
savo nuodėmės, 
kalba: “ 
piano tada žmogžudys butu už 
įpuszes, — nepadarius gal bu 
tau asz tiek nuodėmių.

. — Matai ka savo molinai 
padarini.

Uždengė ir szita krikszto lo
vas ir parode žemyn, t. y. in 
t’amsy be 
nūs žmogžudį kuri laiko du 
sargai prioszai tamsia ja.

'Poliaus kalbėjo jam krikszto 
tėvas: “ 
vynias duszias prapuldė, jam 
reikėtų savo nuodėmes iszpirk- 
ti o ji užmusziai, jo visas nuo
dėmes ant 
Dabartės tau 
privalo atsakyti. Matai ka tu 
pats sau padarini. Meszka syki 
kambli past u m (‘jo, 
ežius pnžoide, kita 
stūmėjo, meszkyna užmusze, 
treczia karta pastūmėjo, pati 
save užmusze. Ta pati ir tu pa
darini. Duodu Inu dabartės lai 
ko ant t rvlikos 
svietą ir 
nuodėmės.
tai tau ant jo vietos eiti.

's klausia kriksz 
Kaip gi man sveti ;

iszpi rk - 
‘ ‘Kada

SZPOSAS
MUZIKINIS

kad užsidegė 
nuo
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loji kuria mx lejo xisai 
k a savo

me tavojo ir 
Geriau butu buvo, kad

Biednas žmogus mužikėlis 
nes svetingas daržininkelis, už- 
prasze pas save turtinga, nes 
labai szyksztu kaimvna in sve- 4 •

ežius ir gausei ji paxueszino. 
Szyksztuolini niekas daugiau 
ne iszpnole, kaiip tikini užpra- 
szyli pas save biedna daržinin
kei! in svoezius. ant ateinam

1 u rezi u

žmogus .1

I

1

■V‘

sveczi us.
Nedėlios. Pas 

szykszt uoli pasteliavo ir prike- 
pe visokiu daigiu aut priėmi
mo, m-s 
ežio, pagailo 
t a ro in įlaczia :

A r žinai ka, . 
la t uju goru daigi u 
skarmalaus! Paslėpk viską nuo 
stalo o paslatykio biski 
to ir padekie duona. Bus inva 
lo> dol tojo skarmalam*! Pad< k 
žasi adgal iii pecziu, doszra pa
dek in szopa, pyragus in stal- 
eziu o nzbona su alum pastaty- 
kio in užpeczki.

Pati taip padaro

(‘ŽIOS

*

prieš/, ateinant sve 
szyksztuolini, ir

Nerasi kvailesni sntverinia. 
Kaip snamerikoiiejii.s mergina, 
Tokios del x x ro žodžio nelaiko. 

Ir da kožna ant juoko laiko.
Bot mandra szarka pasvilns 

uodega,
Teip ir tokia padaro sau geda, 

Viena ant Veselkos prisi- 
gretino prie Slavoko,

l ž tat pusi Ii ko nuo visu a ui 
juoko,

Važiuojant treiim supyko, 
Jog cziugumo jai nepirko.

sėdėjo

ateinant

rota, gai- 
del lokio

SX !<•*

parode
Pamate krikszto su

■ ,.> ,W.
. j , ■ ‘(l ■ y

mano pflnu-
■,! i»APoni WilsoUiohe, ilaszlė btix usio įSrožidenl

40 ulyczios Washington, D.
U. ant ai mini ies s'avo vyro. Isz namo l<etina padaryti muzeju.

iszleke auksz- 
virve pa-

kauti valdžei josios, narna ant te« >

o

su ja.

virszu — kuris 
cziau szakos ka:d net 
blogėjo. Priėjo meszka prie lo
vio ir visi meszkucziai
Loke, loke kambly? auksztyn, 
tartum sustojęs ir pasilsėjo ei
ti žemvn. Ko žemiau to smar- 
kiau insiojo. Insiejes smarkiai 
atlėkė t ies 
duos jai per

pa kratydama lopas ir 
nustipo.
ežiai.

meszka, ir kad jau 
galva, kuri persi

verte
Iszlekiojo meszku-

Nnsistebejes

varius stovi 
ir szypsosi. Pa

v.
vaikas nuėjo 

tolinus. Priėjo didiji soda, sode 
au-kšzti namai su auksiniu sto
gu, poliai sodo 
krikszto tėvas
sisveikines su krikzto sūnumi, 
invede? per vartus nusivedė 
per soda. Ir sapne nesisapnavo 
Vaikui tokios grožybes irt okios
džiaugsmo, Vokia szitame so-
de huvo.

Invede krikszto tėvas vaiku 
in palovius, kurie dar gražesni. 
Iszvedžiojo krikszto 1(>va.s vai
ku po visus kambarius viens 
kito gražesni, viens už kita 
linksmesni, ir privedi* ji prie 
antspauduotu duru.

— Ar matai gi—'kalbėjo 
krikszto tėvas — szitas duris? 
Spintos prie joju nėra tiktai 
antspaudos. Atidaryti jas gali
ma tiktai nex’elijii tau.
venk tu ir vaikszcziok, kur no- • • ri ir 
smvbemis 
vienas tau 
szias duris

važiuoja vėžinis ir 
žmogus.
vas jo važiuoja nakti 
vežti. Bot žiuri kad ne — tėvas 

o Kudrosoxas \’o>v- 
lius, vagis. Privažiavęs prie ri- 

I ’asida- 
“Te- 

vagia!”
Ietis naktyje. Prisi

iria n — sako

sėdi jame
Pamanė jisai kad te

važiuoja rugiu

važiuoja.

pradėjo krauti, 
rius jam skaudu, suriko; 
te, pėdus nuo lauko

kės

k

Szitas žmogžudys de-

saves pasiėmiau 
už jo nuodėmes

Prabudo 
sapnavo jisai

meszk u- 
karta pa- 

o !
žmonai —- kad pėdus nuo mu
su lauku vagia, eisiu pažiūrėti.

arklio nujojo pa-Užsėdės ant 
žiūrėti kas dedasi ant jo lauko.
Prijojės lauka pamate Vosylių 
pėdus vagiant. Suszauke kai
mo vvrius in pagelba. Subėgo 
vyrai sugavo vagi, sumusze, 
suriszo ir nuvede iii kalėjimu.

Pažiurėjo krikszto sūnūs in 
miestą, kur jo
gyvena. Žiuri, kad ji jau už vy-

x' y r a iK^jps a t s i k e I e s

krikszto mama

nutekėjus, pi^kjio. Ir guli ji 
o ’......

ro 
miega, 
pas kita eina. Paszanke kriksz
to suims pirklio žmomvi:
kis, tavo \ yrąs blogais darbais 
užsiima.

Užsikėlus
n liejo
Su radus

Kol-

mama,krikszto
jeszkoti kur 

iszkoliojo 
jo numylėtąją ir vyra nuo sa
xes paxare.

I >a ži u reje

jo apsitaisė,
jos vyras.

Gv-

visomis bek
ilk ta i 

per

kaip nori, 
linksminkis, 

prisakymas,
neik. < > jeigu ir in-

eitum, tai atsimink ka tu misz
ke matei.

Pasakos szita kriksztu tėvas 
iszejo. Pasiliko krikszto sunns 

ir prad(‘jo gyventi. Ir

jisai tris-
Priejo jisai

x'lena?
teip buvo jam gera ir linksma, 
kad jisai mane, kad jis pragy
veno czionai tiktai tris valan
das, o pragyveno 
deszimts metu.
prie antspauduotu duru ir pa- 

“ Kodėl neliepė man 
krikszto tėvelis ineiti in szi 
kambarį ? Imsiu ir iniesiu, pa
žiūrėsiu kas ten yra?”

Pastūmė duris — atpuolė 
antspaudus, atsidarė durys. — 
Inejes jisai pamate kambarį 
daug geresni už visus ir vidu
ry jo kambario stovinti auksini 
sostą. Pavaiksztinejes krikszto 
sunm po kambarį priėjo prie 
sosto, pasilypejes laiptais atsi
sėdo. Atsisėdės pamate — pū
liai sostą stovinti peria. Paėmė 

in rankas. (Perlas galy- 
ženklas — lazda). Kaip 

paėmė in rankas peria 
visos ketu-

sienos, namu. Pažiūrėjęs 
save pamate visa pa

sauli ir visa ka pasauleje žmo
nes daro. Pažiurėjo in deszine 
— mato svetimi nekrikszczio- 
nys, bet nelietuviai. Pažiurėjo 
in ketvirta szona — musu lie
tuviai gyvena. “Imsiu, — sa-

maste:

ji* J* 
bes 
tiktai 
tnojaus atsidarė 
rios
aplink

“ Imsiu, 
ko — pažiūrėsiu, ka^jnano na
muose dedasi, 
mus javui užaugo?
jįi ant s{ivo lauko muloi

ar gerai gi pas 
Pažiurėjo 

ri-

metu. Eik iii 
i sz p i r k žmogžudžio 

.Jeigu neiszpirksi,

ti?”

N usistebeji 
to sunūs: “ 
mas ir sa\o nuodėmės

K m is jam atsako:
pasaulyje tiek pikto isznaikin- 

padariai, tada savo ir 
žmogžudžio nuodėmės iszpirk- 
si.

si k i(>k

♦ 1

Bet s klausia

Už tat kai]) nebyle kare 
Iii savo “norago” nežiūrėjo, 

nenorėjo,
norago 

jo nieko
Užlikieta pati užsimokėjo.
Kada sugryžo pulkas ir vi>i 

prie štai
Toji pusaūglike sesi i nenorėjo, 

Užpakaliu atsikreipus mur- 
mej<», 

ej< >.

o S(‘( l'‘jo,

Už stalo sesti ne 
Net motina davė in kupra, 
Ir nustūmė in užstale savo 

dukra, 
bnxan, 
žiurėjau,

1 r asz ten
In ta viską

Net man szlyksztu pasidari', 
volneva ton iszdare.

‘S

Kokia
Liet uvaite

< > ne del kokiu ten 
A rba

del Lietuviu, 
‘ ‘ noragu 

eziutabakiu,
Ir vėjavaikiu,

l z svel imtauezio gero ne 
t uresi, 

Už Lietuvio duona valgysi.

* *

»>

<» szvksz- 
tiiolis džiaugtai isz to savo isz 
niislo, nežinodamas, jog darži
ninkas inojas in prienionia \ is 
ka mate pro pravertas duris ir 
viską girdėjo.

Po
i<as in stuba, szyksztuoli> pri- 
szokias novos szirdingai pra
dėjo sveikinti ir klausinėt, kas 
girdei ?...

Biedniokelis pradėjo
koti, jog jam navatnai atsitiko 
ateinant in czion.

Szyksztuolis klausia, kas tai 
galėjo būti?
<lejo;

valandėlei ineina Iriednio

pasa-

o biedniokelis pra-

pagriebiau

lar krikszto su- 
■knd ji 

in kainba- 
__  ___ . ‘ yj/rade- 

įo laužti skrynute ku/^stox i pi
nigai.

I ’ra budus 
szaukl i.

S < 
mis pas motina pamate, 
miega kambaryje, o 
ri inlindo žmogžudys ir

pradėjo 
žmogžudys, 

kad bus bloga, isztraukes kir
vi, užsimojo ant motinos norė
damas ja iižmuszl i.

Nesusilaik vdamas
t ūmo krikszto sūnūs paleido in 
žmogžudį perlu, kuriuom pa
taikius tiesiai smilkiniu užmu
sze ant vietos.

mot ina 
Pamatęs

nuo pik-

V21

VI.
Kaip tiktai užmusze žmog

žudį, vėl užsidarė sienos, 
namai kaip buvo.

Tuom tarpu, atsidarė durys, 
i nėjo krikszto levas.
jisai prie sūnaus paėmė ji už 
rankos, nuvede nuo sosto ir ta
re :

Priėjės

riai

X’i‘pa klausia i tu mano 
paliepimo; viena bloga darba 
padarini — atidariai užgintas 
duris; kita bloga darba patin

ant sosto užėjai ir peria
in rankas paemiai; treczia blo
ga darba padarini
go sviete pridėjai. Jeigu tu 
dar valanda butam sėdėjos, tai 
puse žmonių butai pagadinęs.

Ir vėl krikszto tėvas sunu 
užvede, paėmė peria in rankas. 
Kaip tiktai paėmė peria in ran
kas, atsidaro sienos ir viskas 
buvo mat vtis.

Ir pasakė krikszto lovas — 
Simui:

— Žiūrėk dabartės k a tu 
savo tėvui padirbai: Vosylius 
dabar motus kalėjimo sėdėjo, 
visokiu piktybių iszsimokino, 
ir pasileido visai. U* 
pas tavo tęva du Arklius iszve-

daug blo-

Žiu rėk jis

nesuprate 
krikszto suuos:

— Kaip gi pasaulyje pik 
tuma isznaikinti ?

Jam atsako krikszto levas:
— kak tiesiai in sauleteki, 

prieisi lauka, kur bus žmones. 
Prisižiūrėk ka žmones dirba ir 
iszsimokink to ko nežinai. Pa
daręs szita (‘ik lobaus prisižiū
rėk; ta ka pamatysi; prieisi in 
ketvirta diena miszka, miszke 
dreve, kurioje
apipasakok jam, kas atsitiko. 
.Jis tave iszmokins. Kada viską 
padirbsi, ka tau senis lieps, ta
da savo ir žmogžudžio nuodė
mės isz pirk si.

Pasakęs szita krikszto tėvas 
iszleido krikszto sunu per var
tus. Tolinus bus.

sems gyvena,

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Prekc 15c

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

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, 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 nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, stienu ir pecdu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi 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, 
szirdles 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 kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir Jmygu kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
Am*

patrukimo,

Viona mergina Szenadori 
lindo prie vaikino,

< > apie ka daugelis žino, 
Negalėjo prikalbinti joki 

va i k indi. 
Tai sau iszsirinko žvdeli.
Ir nežinau kas tai buvo, 

Jog abudu in dėdės rankas 
pakliuvo.

Tas žydelis pinigu turėjo, 
Tai nuo dėdės iszsikivinkliojo.

Pasielgė grąžei mergeles, 
O neapsileidžo ir moterėlės, 
Tame pleise ir jaunamartes 

ne kas, 
\r kaip ateina jaunas vyrukas 

Tai funes bjaurės iszdaro, 
Ir savo žiotis atidaro.

Plovoje kaip kipszai po bala, 
S z o k i n e j a o 1 a - d ra l a, 

Kožna per liežuvi trauke, 
Visokeis žodžeis szauke. 
Arba da ka, viena atėjo in 

sveczius, 
Po žmonis kitus,

Tai gerdama mnnszaine 
sivaidijo, 

Prie kožno priekabos jeszkojo.
Gaspadine namo liepe bur 
dingierini laukan iszvesti, 
Ba kitokios rodos negalėjo 

iszrast i, 
Bobele pradėjo spardytis, 

Kaip pasiutus kate draskytis.
Gaspadine spyrė su koja, 

Nuo ko gal ir sziadien dejuoja 
Teip raides apmusze, 

Ir marszkinius suplesze.
Ar gerai moterėlės darote?

1 y

r p su-

.Juk Dievaž, tai negražu,’ 
O papiktinimas del dideliu 

ir mažu, 
Ant sziadien apie jeis pa

liausiu.

4

Antanas Ramanauskas
Lietuviuku Graboriui (

MILL & PATTERSON STS. 
ST, CLAIR, PA.

lasbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pkgrabu* paruo- 
asia nuo papraacsiauaiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius dai

Sztai ateinant, netoli ju
sli namo, paregėjau ant kelio 
liaLei ilga kirmėlė, leip ilga, 
kaip tosios deszros szepoje, o 
galx’a turėjo teip dideliu, kaip 
tasai uzbouas, .užpeczkije su 
alum.' Kaip vyiadi
dideli akmeni kaip toji kepta 
žąsis pecziuje, su tuom akme
niu suteszkinau galva ir teip 
susiplojo, kaip tieji pyragai 
staleziuje!

Szyksztuolis, mato jog nenu- 
sidave szposas ir jog biednio- 
kel-is žino apie viską, liepe pa
ežiai viską ant stalo sudėti ir 

biedniokeli kaip

k a i p

pavieszino 
reikia.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas 
Kožna moteris ir mergina 
privalo turėti uia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... 11.50 

W. D. BOCZKOWSKI CO., 
MAHANOY CITY, PA.
PIGIAI PARSIDUODA

Gera buezerne ir groserne, 
geroj vietoj, biznis iszdirbtas 
per daugeli motu. AUsiszaukit 
pas (t.72

A. S. Trecziokas
199 Adams St.

Newark, N. .L
ANT PARDAVIMO

Namas del vienos fairfilijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “ Saules” ofisą.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turCtumet reiknla su musu 
bunka nepaisant ar mažas ar 
didelis.
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'— Seredoje kum Miksza 
riszo mazgu moterystes pana 
Kairia Sa rok i ule su Feliksu 
McCullough. Svotai buvo p.

Adomu 
Saroku, broliu nuotakos. Nuo
taka \ra

‘ ‘ 1 aibor I >ay 
arba darbininku diena. ra tai 
teipgi Amerikoniszka szvente, 
nes bankai visa diena buna už
dą r v t i o
buna atydarytas.

— Sziadicn alsidar

* »

su
S vol a i 

supacztas tik iki piet Irena Aležauckiute

()

>

Slt-

duktė mirusiu Mari i-
kill pavieto Kerai, (Tessona nu Saroku isz Washington uly-
pai ki* art i Pottsville*.

I tarninke pripuola l ž
)Sgimimas Szv. P. Marij<

Anglekasiai 
>t ra i k noja. 
streikas tai nežino.

Kada

i'Zlo*.

arba f .Juozas Zajankauekas, 71 
met u, senas

malsziai jdorio kuris vėliaus apsigyveno 
I ’hi ladelph ijoi,

nais I valanda praeita Ketver 
paralyžiaus, 
in Amerika 42 

1807 mete
Phila. Paliko ketines 

lukteri'* Kadanienia isz Cum- 
(’oaldale;

A mbrazienia 
s u n 11 s

gyventojas Szena

užsibaigs 
Kompani

jos ir I nija vieni kitimus ne

A < • \v mirė te-

Lekiotojai Traukia Fotogrfijas 
Nakties Laike.

.   !■ I ll>^*IIIIH|0ll« u> III ^W***W^**—*** *

Perkant Ūkiu 
Žemes

pagelbos kuomet buvo apgauti 
pirkdami žemos arba namelius. 
Neseniai praszymas gautas isz 
Pennsyl va n įjos nuo žmogaus 
kuris sudėjo savo 3)askutinius 
pinigus in koki lota Now Jer-

1

svet iirgimusiam

few

f

/I

4

Hfew
r
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gerai lipsi pažint i su tokia žeme 
prie.sz perkant.

V ra ulbai .rimtas klausvmas 
pasirinkt i

uke. InVniriuo.se laikraszcziuo 
se galima rasi i 
skambaneziu apgarsinimu, 

žmones aplanko apgavingi 
Ir sunku darvti 

skirtumą tarpe geru kompani- 
ju ir apgaviku, bet yra žmo
gaus priederme gerai apsižiū
rėti pirm negu užmokėti kitam 
savo sunkiai uždirbtus pini
gus. Paprastai apgavikai taip 
gražiai nupieszia pardnodan- 
ezias ukes arba žemes kad to
kiu vietų czionais Amerikoje 
visai nėra. Yra atsitikimu, kur 
apgavikai 
parduoda dali žemi

kurie 
Vals- 

nuolalai czionais

imigrant n,I langelis 
atvvksla in Suvienvta's 
lybes, 
apsigyventi. Ir daugelis isz ju 
pageidauja nusipirkt i 
nors 
uke,

nori

labai gražiai 
ar-

koki us 
nameliu.* arba nors maža 

I Jidesne dalis ai vvkusiu C
imigrantu savo szalyse dirbo
ant uk i u arba turėjo sato ukes 
ir 
kyšt e, 
v vksl a

ha 
agentėliai.

sey valstijoje. Erne ilga laik, 
usekti kompanija ir tik pasi- 
*ke sužinoti, kad kompanija 

szmoteli žemes ir 
nepasiseko 

tai 
pardavė kitai kompanijai.

atsitikimu pasiro-

s
K(

nusipirko
k uoniet
nems parduoti

žemes 
visa žmo- 
visa žeme

gerai apdpažine su itkiiiin 
bet kuomet
randasi sau darbus, pa

prastai miestuose, ir ten apsi
gyvena, ir lik
ukes jeigu gali susitaupyti už
tektinai pinigu nusipirkti sau 
u kele.

Pirmieji imigrantai

czion ai

Velionis 
metai 

isz važiavo

ga nuo
■< >
< i

e\v

mansio apie go prikalbino kitu 
guspri l»u\

IJeadiligo adgal <
nepnsidiKula.

Seredoj 
kasikiu pede. Bus tai pa*knti 
ne pede iki kolei 
pradės dirbti.

Autam* Tumulionio 
Vas iszvažiavo adgal in Lietu
va kur mano praleisti paskuti 
nes dienas savo gyvenimo my- 
Jemoj(* Tevyn<*je.

Biznieriu draugavę
uždarinėt sztorus laike | vardu studentą Temple univer 

pede* dienoje. Pii*dienino va 
kacije Ketvergais

tare

blb

vėl kasiki

te

1)11

>zt orus 
Piisdienine

teipgi pasi- 
sii paskutiniu Ketvergi!. 
Szi l tarninka atsiduri* 

niokslaine*
I laugybe 

.:... "ks-
laines, o High School ture* 
daugiau studentu ne kaip pra 
cituosią meluosią.

silbatoje 
>an va iczi n

317 M’. Maha 
siinuin Vinim in

at lauk vi i
J. K u i i kanokiene

baigė

V įso* publikine* 
kaipo ir parapine*.
vaiku liko* inra*zvti in mok

(I High Schoo

k e 1 i 11
Ktrielknv iene.

>ii
Mas*.,

i*zvažiavo ant
p. Juoziene

»s m<»
praeit la

Lietuvi.szka parapiniu 
luina u ž -

noy Avė., 
A\’orcest cr, 
savo >esu1 ia 
ir kita* gimines ir pažystamu
kuriu daugeli* tenai* gyvena.

Merginos ir nekuri< 
1ere* skundževi buk 
mo* pn»
mok*la i n ia va ka ra i 
kabinto* per stovincziii* lenai* 
“ džentclmoiiiis ” kurie narniIžentelmonn* () 
jir kiauru* i*z-irei"zkimu* ant 

argi norėtu
j n *ii *e.*11 ežiu 

i */. vadi) le
ne,

stovėti

praeigin. Vaikai, 
im t kad ka* ant 
pana*zci szauklu ir 
fll \ i *okei * zodžei* .’ ] iO( |o*

nepritinka
n c * tai ne v 1 e 
m o k * 1

Pro b;»*z<*zi u * ketina
mandagiu* kampinei* 

li'lmona i* ’ ’

galoAnt 
prie mokslą i nes, 
ta bumam I i k < >

*11

i n
r
bok >*;
Pankszl ii
isz Xe\v Phila.
J uoza ir Prana k u rie la i ko bu 
ežerui' mieste, Lndvika dirban
ti banke, Mikola kuris mokina 
piiblikineje mokslaineje ir Ed-

Žnkienia, 
i'Ue ir

I Nm k is

seseria Sepaulie
ir broli Piusza
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Kariszki lekiotojai dabar 
ties laike su tam tikru aparatu ir 
pralėkė. Pirmutine tokia fotografija 
(I oi I da rd ir

I >augelis
de Brooklyne. Agentėlis tižiu 
leresavo tula Lietuvi nupirkti 
lota New Jersey valstijoje, ka 
Lietuvis ir padare. Jis nenžil- 

s savo (Irau-
paezioje vietoje pirki*, 1 

tu.*, kuomet žmoni*.* pirko že 
me, ko tik norėjo
žmonėms prižadėjo. Viskas bu- 

gerai pakol nuo vieno žmo- 
buvo ri’ikalauta kokio

< I
nevienam

‘s,
ežia žeme* parduoda keturiem* 
arba penkiems. Ir tegul tie 
žmones tarpe saves peszasi.

laiku nejudina - I nors procento ir tada tik pirkę

tik agentėli < '»
pasisa

vino milijonus akru vieszos že
mes, kuria žeme 
žmonoms už dvka arba irž la 
bai mažas sumas pinigu. T 

žemes
’’ Bet szioms die

noms suprantama, kad geriau
sios žemos yra parinktos. Kan
dėsi dar 
vieszos žemes 
tinkama lik 
ir privat iszkus žmones turi ge
ros žemes pardavimui bet no už 

('zionais

\’ieszos
‘ ‘ honiesteads.

valdžia davė

pinigu.
vadinamos

On

Dabart i ui u 
nm turto 
z u o ja si

Ta u’t iszka
I )ra ūgy >1 e,

Ir V O 
gaus

pardavėjai \organi- 
apsaugot i pirkėju*. 

Xejudinam 
kuri i 
s k vriu

jai susirūpino. Kuomet peržiu 
rojo savo dokumentus, arba 
nuvažiavo pažiūrėti lotu, mate 
kad buvo apgauti, kuriems bu
vo uždėti procentai kitiem* 
žeme permainyta ir t J.

I < H
at*argu* perkant 
namus, liovei k 
se randasi insteigu 
maloniai norintiems pirkti že 
me* patar*.
prie valstijų, 
Agricult ure

Yra 
Turto 
szimta I risdeszimts 
tos organizacijos užduotis yra 
duoti teisingus ir 
patarimu* žmonėms 
dasi los

(1

tini
i i rnak- 

szviesa isz aplinkiniu kur 
imt rauke 

fizisla*.

ga I i 1 ra u k 1 i fologra f i jos 
isz

daktaras Burka va Idži
pulkininkas

()S

apie milijonas akru 
vakaruose, bot 

ganymui. Valdžia

Da Musu Viltis Nepražuvo!
'l'n žvaigždele szviesi, balta diena tavęs nematyt, 
Negaliu suprasti kas gal ta\e permainyt,
Tu naktelių kaip žvakute i.*z augszto ant mus žiuri, 
Lyg k a i p d ei m a n t

Nors menulis yra szviesus tu už ji szviosestio, 
Jojo kele* yra tiesus bet tu už ji greitesne, 
Kaip saulute misileidže tu pirmiausia iszeini, 
Ir <
Jus <

() akute gal munis altui i buri.

lienuže mus apleidže nu Iiudimus ramini.

langiszki >ut \ eriniai viens kitam tarnauji'!. 
'Tarp jus gražus sutikimai laisvai ramiai keliaujat, 
Anl žemeles siil verimas už žvėris daug ar*zes»iis, 

jo artima-', skriaudže ji gudresni*.

gere, vargszu kiniais maitinas, 
Kuom nustveria* szirdin veria jai prie

e.s su i veri ma s už žvėris < 
Kad ir brolis -

Viena.s kito krauja
jo art ma*,

Ak Dievuliau! tu aiig*z.cziau>e* gal tu to nematei, 
nelaime* mum* ant žemi'.* numetei.

haiisinia gazdina,
Kiti kardu užsimoja greit nukirsti ketina, 
A nt ri lupa pri.*im\ nia už 
'fret i nuodu prisipyl

Jeigu mato akys žiba, nori ir tai* iszluptii',

1 *z dangau* v i *a s

\’ieni reke i*z*ižioja tavo
t r

e
avė daug silpnesni, 

užduot mirti sunkesni.

geriausiu* 
Kur ran 

organizacijos skyriai. 
žmonėms patartina su jai* I 

11:1
randasi • įkalbėt i. Chieagoje yra Lietu 

apie bilijonas akru žemes, ku-
negalima

Apie ket uriasdeszimts milijo
nai akru 
lalis nederlinga. Keikia

< 1 v Ii a. taipgi
nejudinamo turto

rms

(

vartoti ukems.

yra puscziai ir kita 
labai

viii
kur žmonėms
maeijos ir pagalba.

Daugeli
prie niusii

bor< la ", 
teikiama infer

žmonių 
organizacijos

k re i pe i 
del

Ar Norėtumėte Būti Inspektoreis

I<•! žmones negali būti per 
žemes arba 

v i so.se vaisi i jo 
kuriems

(ialima kreiptis 
Department of 

arba prie miestu 
<’liamber of Commerce sekre
torių. — P.L.I.S.
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Paskui ini lasza kraujo 
11 žvaig 
Mus isz

savo brolio iszgert ic,
nm* žemeles mylemos, 

augszto szviesk dorybe* isz bjaurybių tolumos.

Iszmokyk'ie tu .*esutia mus žemeliu varginga,
ga rl»i nga,

ž.dllte t u grožvbe\ icla. 
11»k e i s 
dže n 

pasielgt kaip
valo. Apie tai prane*zta ir pa

i ♦

pri

licija i.
I’arapine niokslaine 

sidarys t tarninko rvta. Herb, 
at laik v*Kleb. Kun. 

Szv. miszia* 
intenciji

at-

M ajora* 
siuntini* 1 *zpani.*zko karaliau* 
Alfon.*o, lankosi 
p<> A merika. t 'arrion 1 uri 
Ii fabriku cigaru Madride, Isz 
panijoi.

t 'arrion,

>11 szeim vna
dide- Bodydama isz augsztybin ateiti jai 

gyvas buna lai ta laisvia jauezia,

( zesna 
la 1 \ la 8 vai. del 

t u \ nikeliu. In para 
pine mokykla pri.*ira*ze 17.3 
vaiku ir mergaieziu. Dieve pa 
dek tiem* vaikeliams ir mokv- 
tojom.* Se*crim*.

Puikus nauji altoriai St. 
Alikolo Pusnakti 
vo pa *z\cnt i nt i 
rvla.

DARBININKISZKOS

Kas t i k
Per dieneliu jam saulute, o

Kožnas savo durim užsiimu kas nuo Dievo duota, 
Lai nuo kito nugriebia kas m* del jo pažadėta, 

priosz kitas, drasko luinu
vaitotie per amžins.

naktį žvaigždute szvieczia. Ana diena Manhatten Beach, Long Island, Imvo pai

pasirodė, Imk szeszios mergino*

roi
s turėjo pa t ogia uses koja* n isZ

» >

prisira.sze

cerkvėje, bu 
szi Pa 1 ledelio

Pom Bud rev ieziene, 
sztorninke, kuri iszvažiavo iii 

menesiai adgal, 
praei t a

Lietuva keli 
sugryžo namo praeita Petny- 
czia, sveika ir užganadyta isz

1 ’oni Bud revieziene 
milijonu i*z Lie 

viskas Imt n

keliones, 
daug 
t uvos.
gerai, kad tik butu daugiau pi 
nigu Lietuvoje.

— Isz Skulkino pavieto isz- 
vnžiavo apie 200 anglekasiu 
dirbti prie statymo namu sudė
tinojo iszkelmeje kuri atsibus 
Fibtflelfijoi. Daugelis važiuoji* 
in Masacziužos, Konetika ir ki
tas valstijos jeszkoti darbu.

ai si vožė
Sako kad

— Visi naminiai daigiai 
parsiduoda po Xo. 201 E. Mar
ket St. Kas pirks daigtus gaus 
ir stnba randavot. 
pirkti malonėkit 
ataiszaukt nes locnininkas ap
leidžia miestą. (11

naminiai

Norintieji 
greitu laiku

ANT PARDAVIMO

Trys namai ant 
prie 433-435 E

loto,viso
(’entre St. Arisi 

geram padėjimo. Galima tuo
ju n s užimti. Kreipkitės pas

.Too fiJ ran Ii nnr

ŽINUTES ISZ
VISU SZALIU.

Daugiau aip 1000 szmote- 
rcikalingi ant padirbi

mo fort a pi jono.
k,

lill \ ra

Spausi ii\ iii

*s rubežius,

keiiczia retežiuosia apkaltu, 
o kitados vergijai,

I i iria Vi Ini u,

I

visos vienokios, ar m 
mieruoja kojas.—Pain darbas.

? Slidžios negalėjo nusprenst kalio*

la puikiu kojelių. Po kontestui 
tiesu kaip mum* iszrodo, tai 

patogesne*. Vienas iszVienas sudžiu
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Vdarbininkai 
d i< les- 

4.50 franku dau-
Belgi joj susi ra i ka vo už

mokėsi i 
>anvailes.

k a s v k los 
ne< 1 i rl

pradėjo

I ndija- 
per kelis

•Z,

A

Mes
I A’g

x < V IėH ) 
vėla dirbti.

Nori h 
Dalton ir 
iinmiiszta

n ia 
ginu ant

Ba ker 
noi kurios 
menesi u*

A ud i n vežiosi a
P 1 t 1 .* I 1 ( * I t I ,

11 i ndsda le, 
darbininkams 10 centu ant i.l<>-

Amerikonams

Ada m.*.

kaszla \ o 
ginu kaip 
ri u.

4 
dail

iu,304,525,()()() dole-

si ra i kilsV (Jenera liszkas 
kuris tęsęsi per szeszes sanvai
tos Hong Kong, Kinuosia, užsi
baigę ne ant naudos straikieriu 
kurie nieko nelaimėjo ir sugry
žo prie darbo.
lerio.

§ No. Nako-10 kasvklos 
mis, Indijanoi pradėjo dirbti.

sugryžo prie800 darbininkai 
darbo.

§ Austrijoj sziadien randa
si be darbo 115,000 žmonių. 
Kovo menesije aplaike darbus 
00,000 darbininku.

Amerikos aluminum fab
rikas persikels in Kanada kur 
pastatys naujus fabrikus prie 
upes Saguenay už $100,000,000 

miestą del 50,000ir pastatys 
crvvnn t/viri

Kyla tautos
Jai kut ra siIpnesne t ur’

Prispaudimas ir vergijo musu broliu nekaltu,
Vien už laisvia daug
Kad ir brangi 1 aet uva buv
Kaskis blake su nagaika net mažuczei jo bijo.

Kada Kiiskis nusikratė vėl užpuolė kuopa velniu, 
Ir užgriebė be teisxbes mus sos
Kada Lenkai be levynes buvo teipgi po Kuškiu, 
Reikalavo jie vienybes nuo mu . broliu Lietuviu.

Kuom mums atsimokėjo užimdami mus Vilnių, 
l’ž ta ju tokia prietelysla lai sau eina po plynių, 

gi toliai iK'paliausim reikalavia teisybes, 
paskui’iniam kovosim kad ir prieszu daugybes.

Lai buna laisva szalele mus tevvne Lietuva, 
arbingi didvyriai kurie valdo dabar ja, 

svelimtaueziu junga nuo save,
Ir kvėpuoja liuosybia lai negryszta vergija.

Ant Vilniaus kalno plevėsuoja t ri-spalvine vėliava 
'Buna garsi, po senovei vėl garbinga musu Lietuva 
Lai dieneliu szvies saulute ant tėvynės mylemos, 
Naktelėje spindės žvaigždute isz beryki u tolumos.

Lai burnelei ir mergeles linksmas dainas dainuoja, 
Narsi musu kariumene Vilniaus gatvėms marszuoja 
Ir apvalo prieszu purvą kas del mus yra szlyksztu,
Kad prieszai neponautu prie Auszros Bromo vartų.

Ir ant pylios Gedimino mus karžygio garbingo, 
Kur’s davės vardu Vilnių su juom skyrės ant ilgo 
Bet atminti paliko kalne ant Vilijos kranto,’z 
Per amžius stovi jo paminklas prie Žaliojo tilto.

Lai spindi balta žvaigždute, ant to kalno vėliava, 
Kaulydama visam svietui kad ežia yra Lietuva,

Ir g 
Lai numeta

J

J

Lai svietas gerai žino kad liuosybes narsnnai 
(liūs tėvynių savo, neduos žūt jai amžinai.

—Parasze Jurgis (Jonis, sutaiso F.W.S.B.

* Minersville, Pa. — 

szventinimas nauju va; g 

lietuviu bažnyczioje atsibuvo

Pa-

vargonų
11

szimtai szeimynu
Penki 

pasiliko be 
pastoges per iszsiliejima kana-, 
ln Rlndne nndnrvtn aid SkftOfk-

El Paso, Tex. —

V
v

XX

•’X-.1

y-

•l
■i

<■
t

I

A;.;.

•■f?’

•X-

o-.ž-
A

■ .
<A..

**A**44i**.

4

<

4
1

L

NAUJAS MARKETAS
MIESTE UHICAGE.

Marketinei kupezei pastate 
nauja marketa arti West Side, 
Chicago, kuris kasztavo arti 17 
milijonu doleriu. Paveikslas 
parodo szeszias tokias vietas 
isz kuriu susideda 
niszka turgaviete.

toji milži-

[fįįy1«•JIJI PERŽIŪRI VISA
AMERIKOS RADIUM.

Pana L. Torrey, žirnine ra
dium, peržiūri 
kokis Im na 
Washingtona ant 
mo. Priosz

kožna griideli 
prisiunstas iu

isz t yri lieji
nį ra d ima radium 
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