
■■
4 •%,

»

4

I

I

*

>

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

Z rNTMHlD AT T«g MAHANOY CITY. PA., \ 
\POS14>FPIOB AS BB JOND O LA 88 MAIL MATTBHJ

ISZ AMERIKOSi1™IEI^E
No. 4 S

PASIAUKAVO SAVE 
GYVA; NORĖJO 

SUDEGTI 
PECZIUJE.

i r
i

Shelbyville, Ind. — Isz prie
žasties daug tikejimiszko 
persiemimo, Margarieta House 
inlindo iii peeziu tiksle sudegi- 

Josios vvras 
ūžt i ko 

pusiau

UŽ

savo 
sude-

nimo save gyva, 
inejas in skiepą, 
moteres lavonu 
ginta.

Nesenei motere buvo atlan
kius protest on iszkas misijos. 
Girdėtu pamokslu taip persi
ėmė ir pastojo labai nerviszka, 
ant galo prisipažino savo kai- 
niinkom>, kad neužilgio paau
kaus savo gyvauti Dievui.

Ana diena josios vyras gir
dėjo jaja mcldžentis skiepe 'r 
nuėjo pažiuret ko jiji taip 
karsztai meldžesi. Kada inejo 
in s'klepa rado josios kana pu
siau kxszojant isz didelio pe- 
cziaus — galva ir pecziai rado
si pecziuje. I>ztrauke nelaimin
ga motert', bet jau buvo pusiau 
suanglijusi.

PACZIULIAI GALIMA 
UŽDUOTI VIENA 

“BLYNĄ.
Yonkers, N. Y. — Prisiartin- 

kitp 'TtTvziitTT* ffriM ne IniiYthigi ir 
nuskriaustieji vyrai ir paklau
sykite szitos naujienos:

Jokios jums ne bus bausmes 
ir yra pavėlinta užduoti jusu 

blyną 1 ’ per 
padarysite

ne tankiau, kaip karta ir pu<- 
treczio meto.

Negaliu suprasti, 
mane liepe
paeziule.’ E>ame 
pust reczio meto, 
pirma karta kad 
viena “

prisiegeliai viena 
sėdynė, .įirrg-aJ tai

4 4

> >

4 » del ko 
aresztavoti mano 

apsivedė jau 
o buvo tai 

jai uždaviau 
4 J

Aleksandras
blyną per >rdyne, 

ai-zkino smlžiui 
Jan.-kis.

Sudže Charles \\ . Boote -
sąnarys 
pasakų:

narsiu
4 4 r

Vedusi u vvru
Tiktai viena ‘ bl\ na 

in pust reczio meto.' 'Tai da ne 
taip blogai. Likite namo ir gy-
venkite sutikime. O tu Magdiuc 
dekavok Dicvuo kad tau dan
tis vvras neiszinu.-zc už tavo 

> alm-
neiszmu>zr 

pasielgimą. ’ ’ 
du linkimi namo.

— Ir nuėji

ŽIURKES UŽKLUPO ANT 
MIEGANCZIU VAIKU.

East St. Louis, Ill. — Mavis 
4, ir Nona 7 metu, vaikai Roy 
Roundtree, likos baisiai su- 
kondžiotais per dideles žiurkes 
kada miegojo ir turėjo Imli 
nuvežti in ligonbule ant gydy
mo.

Tėvai vaiku pabudo nakties 
laike Ant riksmo vaiku, o kada 
inbego in vaiku kambari užti
ko ketures dideles žiurkes ant 
juju krūtiniu graužent vaikus. 
Tėvui pasiseko dvi žiurkes už- 
muszt isz kuriu kožna turėjo 
po keturiolika coliu ilgio.

ARKLYS PRIEŽASTIS 
JUJU PERSISKYRIMO.

Toledo, Ohio. — Mrs. Janina 
l'ller, užvede nepaprasta teis
mą prieszais savo vyra ant 
persiskyrimo paduodama prie
žastį, buk jisai myli daugiau 
savo arkli ne kaip jaja. Motore 
užmetineja vyrui buk per visas 
dienas praleidžo laika tvarte

VISA SZEIMYNA 
IR PATS PASI
DARĖ GALA.

New York.
gaza

Kaimvnai su- 
vimdė gaza pas Tamosziu 
King, Lzmusze duris ir persi
statė jiems baisus reginis, ka
da užliko ant grindų visa szei- 
myna negyva su snteszkintoms 
galvoms o pati King’a sėdinti 
ant krėslo su perpjauta gerkle, 
laikanti peili 
miause tėvas atsuko gaza, o ka
da visi gulėjo be žado, paemes 
beiyboline lazda suteszkino vi
siems galvas.
jojo pati Nora 28 metu, ir ketu
ri vaikai nuo - lyg 5 metu se
numo. Badai King laja diena 
baisiai gere ir gal Imdamas ap
svaigintu papilde baisės žu- 
dinstas ir savžudinsta.
DUKTĖ MILIJONIERIAUS 
ISZTEKEJO UŽ VARGSZO.

New York. — Irving Berlin, 
ž \ das,

rankoje. Pir-

Mirusieji yra:

Mergina 
kiszkain 
auksztus mokslus

Katali- 
turinti 

kurios visi

prieszingi tam 
bet meile szia- 

tautos ar

siiri nkes 
ra> isz

o 
iszvežiotojas ledu, 

ir popie- 
sukrove 
uždegu, 
szaku-

raszytojas dainei i u ir 
Ellin Mackay, duktė milijon'ie- 
riaus, Katalikiszko iszpažini- 
mo, likos suriszti mazgu mote
rystes czionaitiniam sude.

iszaukleta 
tikėjime,

J
pageidimai galėjo lengvai isz- 
sipildyt, pasiliko pati Žydo, 
kuris gimė varge ir raszymu 
dainelių užsidirjbdavo sau aut 
duonos. Morjgįbti j«sz^UdL(U\jo 
savo tikėjimo, szeimynos, prie- 
teliu ir visokiu smagumu ko
kius turėjo pas tėvus kada su
sipažino su Berlinu. Norints tė
vai buvo gana 
apsivedirnui,
dien nežiūri kokios 
tikėjimo yra vyras ai* mergina.

UŽMĖTĖ KŪDIKI 
ANT UGNIES.

Jersey City, N. J. — Gaeta n 
Sterloccia,

szaszlavas 
savo kiemo 

viską ant krūvos ir 
Kada ugnis iszdege su
ttms pradėjo badyti pundą po- 
pieru nuo kurio truko virve ir 
iszsirito naujai gimusis negy
vas kūdikis. Kokiu bildu jisai 
radosi ant kiemo tai Sterloccia 
neži nojo.
laba motina norėdama pigiu 
bndu atsikratvt nuo kūdikio 
iiivyniojo negyva kūdiki in se
nas popieras ir pamėtė jam ant 
kiemo.
MUNSZAINE UŽMUSZE 

KETURIS S0RANT0N0 
ANGLEKASIUŠ.

Hancock, N. Y. — Laike gir- 
tuokliszkos orgijos per Naujus 
Meti.<, mnnszaine nžtrucino 
szeszi? amxlekasius isz Scran-

Matyt kokia tai ne- 
inot ina

mnnszaine 
anglekasius

imi, Pa., kurie atvažiavo dirbti 
kirsti medžius kempeje arti 
Kerry vilios. Keturi isz juju mi
re, vienas apjako ir neteko pro
to o szesztas guli ligonbuteje. 
Mirusiu pravardes yra: Jonas 
Pond, 30 metu; Stepas Kurola, 
41 m., Ludvikas Malinoski 
m., M. Kilinoski 42 metu. Adol
fas Buržinskas at’beges in ofi
są kompanijos apsakė kas at
sitiko ir po tu žodžiu pats su
krito ant grindų.
800 ŽMONIŲ PRAŽUVO 

TVANUOSE MEKSIKE.
Los Angeles, Calif. — Dide

li tvanai užliejo visa Santiago 
Ixcuintla aplinkine, gubernijoi 
Nayarit, Meksike.

3 1

Badai vir
ažam ant keturi u milijonu pe
setų. Geležinkeliai visi randasi 
po vandeniu, todėl negalima 

glamonėdamas savo arkli o del davežti pageibos del žmonių
josios ne turi- ne kibirkszteles 
meiles. .• . .. •. , _

kurie neteko visko. Nuo tankiu 
lietu upe§ įszsįlįejo, _
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DU KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ.

JPrenumcrata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Laiszkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresai
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

W. I>. BOrZKOWMXI, Pre*. A Mgr
F. W. BOCZKOWNKI, KIlMr P 37 METAS

STRAIKIERIAI KASA SAVO ANGLIS IR PARDAVINĖJA, VlSll SZflllU . . .I
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DAUGELI NAMU 
SUGRIUVO NUO 

DREBEJIMO 
ŽEMES.

Aka
vusi na

i>X^

anglekasiu nedirba, bet 
operatoriais. Daugelis isz artimu kalnu ir senu brus-
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NORĖJO ISZRIST 
TRUKI NUO 

SZTANGU.
Vilnius. — Drožnikas gele

žinkelio apeinantis geležinkeli 
nakties laike terp Lidos ir 
Skrybovicu užtiko ant sZtangu 
auksztyn ratais užversta maža 
vagonėli! koki naudoja darbi
ninkai ant geležinkelio, tikslu 
iszritimo greitojo trūkio nuo 
sztangu. Trūkis ketino neužil
gio atbėgti. Drožnikas sulaiko 
truki ir perszkada nurito nuo 
sztangu. Piktadariu da nesu
sekta.

i 
f j

I

Norints streikas jau lest'si >z('szta menesi ir tukstaneziai 
Shamokin, Pa. nekuriu dirba ir pastojo 
tu iszkasa angli ne tik del savo parei/kalaviino, bet parduoda ir kitiems anglis po 10 ir dau- 

skyle isz kurios iszgauna anglis — vienas prikrau- 
kitas su virve iszt raukinėje. Badai (kompanijos sznipai surasze vardus tuju ku

rie' anglis iszkasa ir po streikui atsilygins su jais.

ISZ LIETUVOS.
ginu doleriu už tona. Paveikslas parodo 
na gurbą o

80 PROCENTAS ANGLE- 
KASIU PASIRENGIA 

SUGRYŽTI PRIE 
DARBO.

MEINTENANCL DARBININKUS 
KETINA ISZSZAUKTI ANT 

STRAIKO.
NIEKO NENUVEIKTA ANT 

NEDELINIO POSĖDŽIO.
Pa.

visa
ne

I ‘askalai 
aplinkine, 

bus su- 
paskut inio

labai’ (‘ina tarp

aszt uones-desziinlas 
k etinaangle kas i u

Serą n t on, 
apibegineja po 
kad jaigu straikas 
taikintas ant szio 
posėdžio kuris <
operatorių ir anglekasiu New 
Yorke, tai kasyklos bus atida
lytos ir t 
procentas
sngryžti prie* darbo ant tu pa
ežiu iszlygu kokios buvo priesz 
straika.

Isz visur pilasi skundai nuo 
, kad

iszlaik v t i
a n gi e k as i u
ilgia us
kokios užėjo per straika ir kad 
didesne dalis straikieriu ket ina 

darbo už keliu

jau negalima 
sunkenybių ♦

sugryžti prie 
dienu.

Jaigu anglckasiai taip pada
rytu, tai unije patys suardytu, 
bet turėkime vilti kad to nepa
darys nes patys sau Imtu nevi
donais.

\\ ilkes Barre, Pa. — Gener
al Grievance komitetas isz pir
mo distrikto, ant susirinkimo 
praeita Subata nutarė idant 
iszszaukt ant st raiko

1

kompanieznus darbininkus va
dinamus “meiteinancc men,”

visus

meiteinance men 
kurie stato propus, varo įmin

kit okius užsiemi- 
•Bet ar ant to pavėlins

pas ir turi 
mus.
Lewis’as tai nežino.

New York. — Ant posėdžio 
laikyto ezionais Nedėliojo nie
ko nenutarta. Norints Markelis 
isz Hazletono pasiūlė angleka- 
siams arbitracije bet angleka- 
slai ta ji pasiulinima atmetė. 
Posėdis prasidėjo isz naujo Pa- 
nedolio ryta.
(Paskalai apibegineja kad 

operatoriai susitaikins su an- 
glekasiais laiko szio posėdžio ir 
kasyklos pradės neužilgio divb-

■- - - * t ■ i 4 w,. C M1

Paskalai apibėgi ne ja

|ti. ...
M

VILKAI SUEDE
KŪDIKI

Visli 
ant

Vilnius.
žmones skundžiasi 
kurie užpuolineja ne tik 
gyvuliu bet ir žmonių.

kaim<‘ T 
inebgo du iszalkia 
grinezelia Jono Pazemko. 
griebė gulinti kūdiki dvieju 
metu, iszvilko laukan 
kvdami ant szmoleliu.

laike

gulint i

PANAIKINO LENKISZKAS 
PAMALDAS.

Musnikai, Ukmergės apskr.
sziam

prieszais jauna ir 
zokoninka

kalno ir

kor. — Ligi

daliu 
vilku 

ant 
Dienos 

l’nrovszgyznoje 
vilkai in 

pa-

sudraš-

(“V-bes
laikui Mnsniku bažnyczioje 
pamaldos būdavo viena Nede- 

, antra Len- 
Sziais metais Lenkai 

Lietuviszku pamaldų

M tisui ku

lia Lietuviszkai 
k isz kai. 
laiko 
pradėjo triukszma kelti bažny-
cxioje. Už toki Lenku elgimąsi, 
klebonas visai panaikino Len- 
kiszkas pamaldas. Lapkricaib

d. Szis invykis padare daug 
linksmvbes Mimikų Lietu- V 
v i am s.

Mimikų

Paskutines Zinutės.

s

“JUDOSZIUS” 
ZOKONINKAS.

San Giovani Rotondo, Itali- 
je. — Aplinkiniai gyventojai 
persiėmė tikejimiszku upu, ap
guldami mynioms czionaitini 
kliosztoriu, dekavodami Die
vui kad praszalino “Judoszisz- 
ka smūgi”
dievobaiminga
Pietralcina kuri visi praminė 
‘ ‘ szventuoju. ’ ’

Zokoninkas Pietralcina darė 
visokius stebuklus ir gydė 
žmonis pasekmingai su pagel
iai maldų ir guldymu ranku 
ant ligoniu. Tukstancziai žmo
nių ateidavo in kliosztori mels
ti pageibos tojo dievobaimingo 
zokoninko, apdovanodami ji 
visokioms aukomis. Dagirdes 
kitas zokoninkas vardu Miscio 
apie garl>e Riet rakino, užvyde- 
jo jam baisiai ir pradėjo viso
kiais budais ji šmeižti ir leidi
nėt tarp žmonių bjaurius pas
kalas, bet viskas iszsidave ir 
Miscio likos a-resztavotas.

Žmonis labai inirszo ant 
dosziszko zokoninko”
pasielgimą prieszais savo bro
li ir butu ji užmusZe. Zokonin
kas Pietralcina nuo to pavojin
gai apsirgo ir žmonis dabar 
meldžesi už jojo sveikata.

'i 1

“ju- 
už toki

PAGIMDĖ KŪDIKI 
GATVĖJE.

- Sziomis dieno-
va-

O 
Kaunas.

siaurajam
žiuojant in Szanezius, viena 
moteriszke pasijuto blogai ir ji 
buvo inneszta in geležkelio bu
dele, kur ji tuoj pagimdė kū
diki. Motina su vaiku tapo 
gabentu in savo būti 
ežiuose.

11H S gelžkel v 
Szanuzius,

savo
llll-

Szan-

50,000 LITU VAGYSTE.
Kaunas. — Nakti isz Gruo- 

piktadariu'i 
Vaitekevieziaus

džio 8 in 9 diena 
apiplesze p. 
komiso sandeli, Laisves Al. 58. 
Lzvogta brilianto ir aukso 
daiktu apie 50,000 litu vertes.

RUDUO LABAI SZLĄPES.
Lekecziai, Szakiu aps. (V. k. 

— Pas mus visa Rudens laika 
buvo baisiai zlapia; kuone. k as

ilei sz- 
neiszvažiuojami; 

malku nes kur gaut. Žmones 
sodu medžius kerta ir kūrina, 
nes Rudenimis kuodaugiausiai 
kuro reikia...
NETINKAMAS VIRSZAITIS

Jūžintai, Rokiszkio aps. (V. 
kor.)
tas Butkys prispirtas Vals. Ta
rybos, pasaizkinti už nejinia 
tinkamai virszaiczio pareigu ir 
apie neteisėtus jo darbus, ne
pajėgdamas atsakyti ir pasi
teisinti, ir bijodamas, kad ta
ryba neiszreiksztu nepasitikė
jimo, pasiskube pats atsisakyti 
nuo pareigu ėjimo, — ko pilie 
ežiai senai ir lauke, nes dauge
liui jis inky rojo. Spalio 10 d. 
V. Taryba iszrinko 3 kandida
tus: J. Vainiumi, A. Pakni ir 
A. Rcpszi isz kuriu apskr. vir- 
szininkas patvirtino A. Pakni 
virszaicziu, Dabar Južtiniszkai 
žiuri, kokiu vaisiu susilauks 
szi naujo virszaiczio*

ir

diena lijo; keliai buvo 
bren.dami ir

Valscz. Virszaitis Ma-

UCyNIS padare bledes
ANT 200,000 DOLERIU.
Carbondale, Pa. — Keli ug- 

nagesiai likos sužeisti o ugnis 
padare ezionais bledes ant 200 
tukstaneziu bledes, kada lieps
na kilo Yoder Motor Co. krau
tuvėje ir gavosi ant artimųjų 

viso sudege penki na
mai. l’gnagcsiai pribuvo in pa
gini ba isz artimu miestu ir

namu

isz
Skrantu.

ISZPANIJOS KARALIUS 
ATLANKYS AMERIKA.

Madrid. — Karalius Alfon
sas ir karaliene Viktoria, jojo 
pati, ketina atsilankyt in Suv. 
Vaisi.- kada užbaigs kelione po 
Pietine Amerika ateinanti me
ta. Taip pranesze Amerikonisz- 
kas ambasadorius Aleksandras 
Moore,
dinsta Iszpanijoi ir pribuvo 
ana diena in New Yorka.

kuris užbaigė savo

11 Leningrad, Rosije. 
ezionais iszplauks profesoriai 
ant isztyrinejimo žiemine sala 
900 myliu nuo Poliaus, kuria 
atrado 1-913 mete ir užvardino 
Nikolas II žeme, bet perkriksz- 
tyta vėliaus ant LeniiLŽemcĮS.

i’Penhs^L 
vanijos ir Readingo gelezinkc-į 
liai užprotestavojo sūdo idant 
nepavėlintu Eastern) Pennsyl
vania Motor Bus kompanijai 
varyti automobilius su pasa
žieriais isz ezionais in Scran
ton, Pa., nes jiems daug paga- 
dytu biziiii

U Philadelphia.

rj

NUILSĖS.
Na kelkio tu tingini, jau de- 

szimta adyna!
— Nu-gi kelt kelsiu, nes 

jau sziadien nieko nedirbsiu 
kaip tik pavalgysiu.

klebo-
Muszei-

Rymas. — Smarkus drebėji
mas žemes kuris tęsęsi per 12 
sekundų, smarkiai sukrato Tu- 
shana, nuo ko sugriuvo ir su
truko daugeli namu, padaryda
mas milžini/zkas bledes 
dijoi ir San Salvatore
mai nnkente. Kalnas Vesuviu- ' • * • szas atsigaivino ir leidže isz sa
vos smala su akmenais, ker- 
szindamas užliejimu artimiau
sius miestelius ir kaimus. Žmo
nis apleido savo gyvenimus. 
TIK STEBUKLU MIESTE

LIS APSISAUGOJO NUO 
BAISIOS NELAIMES.

Geneva. — Tik per stebuklą 
gyventojai miestelio Schimber- 
go likos iszgelbetais nuo už- 
griuvimo gyvais, kada milijo
nai tonu žemes nuslydo nuo 

sustojo szimta pėdu
nuo miesto. In laika užtemino 
nelaime gyventojai ir persi
krausto in saugesne vieta. Ati
džios inžinieriai apsergsti gy
ventojus idant prie kalno nesi- 
artytu, nes žeme nuslinks nuo 
kalno už keliu dienu.

Žmonis už stebuklinga isz- 
gelbejima nuo baisios mirtie
suklupo ant ulycziu ir karsztai 
meldėsi, dekavodami Dievui už 
iszgelbejima gyvaseziu.

MOTERES BAISEI 
SUMUSZE KUNIGĄ KURIS 
NEVOS BUVO APSĖSTAS 

PIKTA DVASIA.
Paryžius. — Kad Erancijos 

kaimuose kaip kur vieszpatau- 
ja dar viduramžiu tamsumas, 
pavyzdžiu gali but atsitikimas 
invykes dabar bažnytkaimy 
Bombon, vos apie trisdeszimt 
myliu nuo Paryžiaus, kame fa
natikes moterys ir vvrai bai- V
šiai sumusze savo sena 
na, kunigą Lenoyera.
ku vadai tvirtina, kad kunigas 
reikėjo muszti, idant tuo bndu 
iszvarius isz jo pikta dvasia.

Misziorns pasibaigus, kaip 
visi kiti parapijiecziai iszsi- 
skirste isz bažnyczios, deszimt 
bobų ir du vyrai nuseko paskui 
kunigą in zakristija, parmetė 
ten ji ant grindų, nuplesze nuo 
jo rubus ir ome sena kunigą 
plikti marguotomis virvėmis.

Bažnytkaimio policininkas, 
kurs lyg tyczia tuo tarpu ėjo 
pas kunigą savais reikalais 
žvilgterėjo zakristijon ir 
stebo, iszvydes, kas ten dejos.

Jis tuojau visas bobas ir vy
rus arosztavo, o kunigą, 
gulėjo jau be sąmones, 
beno in ligonine, kame gydyto
jai sako, kad pralinks mažiau
siai menesis laiko, kol moterių 
tamsumo auka pasveiks.

Tu tamsiu, prietaringu ir fa- 
natingu moterių vadai aiszki- 
nsi teismo, kad plakti kunigas 
būtinai reikėjo, nes tik tuo bū
du buvo galima paliuosuoti 
ji nuo velnio, kurs ne tik jam 
paežiam Lenkes, bet ir visiems 
kitiems žmonoms, kurio tik su 
kunigu susidurdavo. Nes, gir
di, kas tik prisiartindavęs prie 
kunigo, taii arba mirdavo, arba 
susirgdavo, arba sziaip kokios žiemiai, 
žalos turėdavo. Mes, sako, no
rėjome padalyti kogeriausiai,

savais

PRIDŪRĖ MIRUSIO 
ŽMOGAUS KAULA DEL 

GYVOS MOTERES.
Leningradas, Rosije. — Ru- 

siszki daktarai dabar užsiimi
nėja cziepinimu numirėliu 
kaulus del gyvųjų. Profesoris 
Oppel nesenei padare nepa
prasta operacije ant moterisz- 
kes kurios koja sudžiūvo nuo 

1 kaulo džiovos, kurios joki dak-

cziepinimu

nu-

ktį rs 
nuga-

tarai negalėjo iszgydyt. Iszpjo- 
ve jisai kojos kaula isz numi
rėlio ir prieziepino prie sveiko 
kaulo. Motore dabar sveiksta 
ir vaikszczioja.

Neseniai tas pats profesoris 
padare panasze operacije ant 
lupos kitos moteres kuri turėjo 
veži. Nuo numirėlio nupjovė 
visa lupa, prisiuvo prie isz- 
pjautos ir motore sziadien svei
ka.

i

M,

ir esame tikri, kad kunigas bus 
mums už tai dėkingas.

Bet teisėjas buvo kitokios 
nuomones, ir visas tamsias pa- 
kvaiszeles ir pakvaiszelius nu-

. I siuntė in kalėjimu.

STEBUKLINGAS
ISZGELBEJIMAS 

KŪDIKIO.
Parvžius. — Tula moterc in- 

lipo in vagonu su septyniais 
vaikais, kuris ėjo in Lillie. Ka
da trūkis prisiartinejo prie 
stoties Marą, greitumu 80 my
liu ant valandos, septynių,me
tu vaikas atidaręs perskyros 
duris iszpuole ant geležinkelio. 
Motina norėjo iszszokti isz va
gono, bet jaja sulaikė kiti paša-

Truki nulaikė, kunduktoris 
su pasažieriais iszbegMsz trū
kio tikėdamiesi regeti sumalta 
kūdiki, bot szimta mastu adga- 
lios surado kūdiki kalbanti su 
drožniku. Kūdikiui nieko ne
atsitiko tik vaidelis likos tru
puti apdraskytas.
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Szimet rtiokslainiu studentai 
turės mažiau szveneziu ne kaip 
praeita meta,' nes daugelis 
szveneziu pripuola szimet Bu
ba tom is ar Ncdeliomis. Kalė
dos bus Subatoje kaipo ir Nau
ji Metai, Armistice Day Ket
verge, Kolumbo diena Utarnin- 
Ke, Labor Day Panedclije. Ve
lykos 4 Apriliaus, Pelenu die
na arba pirma diena Gavėnios 

Szimet lengvatikiai
tiktai viena Petnvezia 

kuri pripuola 13 diena o perei
ta meta buvo juju net t rys.

nimo ant senatvės, yra netei- 
singysta ir vagysta.

Daugybe davadu parodo, o 
ypatingai sūdo užraszai, priesz 
kuriuos stojo tieji isznaudoto- 
jai svetimo turto, kad lengvai 
surinkti turtai neiszcina ant 
gero.

Skaitome laikraszcziuose la
bai tankiai, jog ten ir ten, ban
ditai apiplesze banka, geležin
keli ir 1.1. (»al m4 vienas sau

n

M

C■
į

I.

1 I
J '■' 
r

<

i'“ ‘ i-i

' *
1
į
! *
i ■

n ' Ill'f

I '
Ii i

K-

h

J

neiszeina

17 Febr. 
t u re s

Amerike atsi- 
Eueha ristiszkas 

Kongresas (’hieage nuo 20 lyg 
24 Juniaus ant kurio suvažiuos 
daug pralotu, visknpu, kunigu 
ir apie milijonas žmonių. Viso
se 37)0 bažnycziose (’hieage bus 
laikomos pamaldos.

Rymo laikys 
Marijos 

Mundelein, III.
Eucharist iszkas

Pirma karta 
bus szimet

las isz
Szv. P.

Kardino- 
miszes 

seminarijoi,

Kongresas 
alsibuna ant garbinimo Sz.ven- 
eziaiisio Sakramento. Yra tai 
pirmutini." kongresas kokis ka
da buvo laikomas Amerike, nes
VISI Europoje, 

t ’hieaga ket ina 
snvažiuot apie milijonas ku
riuos miestas priims svetingai.

buv<» laikomi 
Pelegrimu in 

apie

matvažiuot i 
»kaaržios ypa-

Szimet gale" 
Amerika lik sc 
tos: 1) Vai kai lyg 18 metu, ku
riu tėvai tandasi Amerike. Tik 
tėvas turinti" ukcsiszkas j>o- 
pieras gali tokius vaikus atsi
imti isz Lietuvos. 2) Tieji, ku
rie iszkeliavo
paskirto laiko ir 
stigryžti. 3) Dvasiszkieji ir 
profesoriai universitetu, kurie 
mano darbuotis savo užsiėmi
muose. 4) Mokiniai kurie atva
žiuoja iii Amerika mokytis, 
neturinti da 15 metu.

isz Ameriko ant 
vela geidže

3)

Dr. Mikola Hainiseb.
(lentas republikos
pasakė korespondentui Ameri- 
koniszko laikraszezio, buk 
Lenkija ne ilgai g\ vuos, nes 
kaip tik boLzevikai atsigai-

laikraszezio, 
ilgai

r
M'-'-
’•I

i
P į

vins ir pastos drueziai ant ko
jų, tai ant josios užklups ir ve- 

po savo \ aidžia. —la paims sa v< >
Nesmagi ateitis del Lenkijos.

fe

i
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Tula" iužinieriii" Rosijoi, 
laike "talymo geležinkelio, pri(4 
kurio dirbo tik Kinczikai, už- 
ternino kad tūlas darbininkas 
pritaisė prie savo karuko žėg
lius. Patiko jam tokis užmany
mą." ir nutarė užvesti ant visu 
karuku tokius žėglius 
lengviau butu >tumti darbinin
kui >ii

inžinieri ii"

idant
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Laikinis Komitetas
u Sesqui-Centennia!

PASAULINES PARODOS 
PHILADELPHI JOJE.

ii
siūlyti szinos budus: (1) ifbve-jSSS

Lietuviszkos Pasakos.

(lai m4 
perstatų, jog tokis banditas ar
ba kokis bankinis vagis, užtik
rino sau ateiti ant senatvės isz 
t uju pinigu .’

O bet taip ne \ ra.
atėjo ir da lengviau miejo. Pa- 
nasziai atsitinka ir su 
šoriais svetimo turlo;

Gerbiamasai Tamista: —
Artinasi laikas, kuriame 

lyg pa.skiicziaii.siu žinių neabe
jotinai prasidės Pasauline Pa
roda 
N LA L

SU-

Lengvai

profc- 
pinigus 

gautus neteisingu būdu pralei- 
dže ant visokiu smagumu ir 

ant galo už
baigė gyvenimą kalėjime jaigu 
greieziau nedingsta nuo palici- 
.janlo kiliko".

Sztai davadas kad tokis ne
teisingas būdas surinkimo tur
to neužsimoka: Garsus bandi
tas Pat Crow isz Chicagos, ku
ri tomis dienomis palicije 
aresztavojo New Yorke už uba
gavimu ant ulycziu, 
pavyzdžiu:

Ant tojo bandito galvos buto 
dovana $20.000 

negyvo, 
arti St. 

ant $92,000. Dvide- 
szimts penki metai adgal pavo
gė jisai siiiK'li milijonieriaus 

gavo

v Lok i u 
girtuoklystes ir

4 4

> *

yra geru

paženklinta 
pristatymo gyvo 
kuris apiplesze truki 
Joseph, ant $92,00(1.

ar

Cudahy, už kuri gavo 50,000 
doleriu kada kūdiki sugražino 
tėvams.

(> norint." l urejo I iek 
ir da daugiau,‘bet ant galo pa
siliko ubagu.

Kada jojo palicije užklaus*4, 
kur praleido tiek pinigu, atsa
ke4 kad viską praszvilpe 
“moterių, vyno ir 
Priek tam dadave, 
ubagaut ne kaip vogt.

pinigu

viską ant 
kazvru.

kad veluk
»»

PAJESZK0JIMA1.
Pajeszkau savo pusbroln 

Juozą Birsiena ir jo broli, var
do neatsimenu, ir 
Ancles Bir.sieniutes, 
visi gyveno Illinois Steite, da- 

Paeinn isz 
Kauno Red., Butkiszkio Para., 
Ariogalvos Vals., gyveno Pa
kinei. Taipgi Aleksandras Bag
donas isz Kauno Red, Perna 
ra vos Para., Ariogalos Valscz., 
pirmiau gyveno Montreal, Ca
nada, dabar nežinau kur. Ar 
jie patys ar kas kitas meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkingas.

Jonas Zurauskas 
32(1 Pine Si., 

Minersville, Pa.

savo »

ju sesers
pirmiaiis

bar nežinau kur.

ATSAKIMAI.

-CENTEN-
(Amerikos Suvienytu 

mi'tu Nepri- 
pnminejimo)

linu pabaigos Sausio ar pra
džios Vasario menesio su- 
szaukti sziuo tikslu konferen
cija; (2) arba esainnji Laiki
naji Komitetą papildyti nau
jais Centro Qrganizacijn— 
stovais.

Priezs inyykima mass-mitin
go 19 diena Gruodžio, 1925 m., 
Philadelphijon buvo privaeziai 
atvykęs UętuYOs Ingaliotas

Ponas

džios
• ar 

menesio

at-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.
■»*W**»^*W***«»*A**S*>**w^«hM<^«Mm iMf» * nnM i-i iii i * whim
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Valstybių 150 
klaUMomybes 
Plliladelphijoje.

Philadelphijos
Lietuviai suprasdami szios pa
rodos reikszme ir Lietuviu 
tautos dalvvavinio reikalingu
mą, kaipo vietiniai, pas ku
riuos toji paroda iiivyks ir ku
riems ueatbūtinai jos .suruoszi- 
miu teks ’ didžiausioji -darbo 
naszta, pasiryžo pirmutiniai 
sziuo svarbiu klausymu alsi- 
szaukti in Amerikos 
ne ir kviesti visus,
szirdyje neužgeso Tevyns mei
le neatsakyti dabar teip gerai 
progai pasitaikius padėti savo 
tautai pasirodyti visam pasau
liui josios menu, daile, invai- 
riais iszdirbiniais, ir lt.; ir tuo- 
mi kelti savo Tevvnes vardu, 
blaszkyti musu prieszu užtrau
kiamus ant brangios musu sza- 

podraug ir
Amerikieezio Lietinio garbi4 
didinti ir jo szirdyje karszte;- 
■' Tev\nes meile
Mums r<»gesi kad vienai Lietu
vos vvriausvbei dabartiniam • •
laike minėtoji paroda suruosz 
t i gal butu per sunku ir 
to gal teip ilgai 
nusistatvnio sziuo 
Todėl musu

v i širome- 
kuriu tik

lies tamsumus, o

ne

delei 
nesigirdi jos 

k lausymu.
Amerikos Lietu

viai, kurie teip daugel prisidė
jome prie brangios r” 
atgaivinimo, vi.-us jos 
sius reikalus 
sulyg galėjimo visuomet gel- 
bejome hivo skaitlingomis au
komis, teip ir dabar privalome 
neatsisakyti sziame teip daug 
musu Tėvynei politiniame ir 
ekonominiame gyvavime rcik- 

nždavinije, 
at rodo 

valstybe, 
rali ima i

sulyi

l'evvnes 
opiau- 

at jausdavome, 
visuomet

gražiai 
os

teip

szmes turineziame 
parodyti kaip 
toji jauna Lietuv 
kurios pasaulio 
ilgai nenorėjo pripižinti.

Philadelphiecziai apsvar? te 
tai savo mass-mitinge 20ta die
na Gruodžio, 1927) m. iszrinko 
Laikinaji Komitetą kuris ir tu 
ri garbei- sziuos kreiptis prie 

rp(?
vyne mylineziu Phihblelphie- 
cziu, pasiryžimus ir 
ju ingyvendimui.

L Philadelphiecziai
tai nusistatė už Lietuviu Tait
is dalyvavimu Pasaulinėje Pa
rodoje ir remti Lietuvos 
riausybe jei to bus reikalinga:

2. .Jei Lietuvos vvriausvbe ir 
Parodoje

J asu praneszdanuŲs Jums

nuomone

griei-z-

v v-

M misteris Amerikoje 
Bizauskas ir nors diplomat ines 
apystovos verte 
Wiushingtonon ir

gryžt i

pasikalbėjime
na

Lietuvos Vv- 
ol’icialiai

Ji 
neleido lik- 

ties rytojaus nia>s-mitinge da
lyvauti, jis nors privaeziai pa
siryžo pasidalyti minui imis su 
dalyvavusiais
(hganizacijiiiio Komiteto 
riais ir tame pasikalbėjime pa
remk e:

1. Reikalingumą Anicrikie- 
cziu Lmtuviu dalyvavimo Pa
rodoje nors ir
riausybe negalėtu 
dalyvaut i;

2. Pasiždaejo skubiai susiži
noti sziuo reikalu su Lietuvos 
Vyriausybe;

3. Jei Lietuvos Vvriausvbe 
negalėtu oficialiai dalyvauti, 
jis parciszke (virta savo pasi
žadėjimu padėti Amerikos Lie 
tuviams ir pasirupinti, kad isz 
Lietuvos butu atgabenti koin- 
plekaic eksponatu, kurie buvo 
Italijos, Anglij 
Parodosi4.

Isz pasikalbėjimo su 
Ministeriu matyti buvojo 
delis noras kad Lietuviu Tau
ta dalyvautu Parodoje.

Liaudies upas priklauso nuo 
jos vadovu. Taigi neabejotinai 

tars;

os ir kitu szalin

Ponu 
di

musu visuomene ta |ial i 
kg tarsite jus.
Centraliniu (trganizacijn 
sroviu vadovai, bei
ežiu Redaktoriai ir 1<it i

s
kolite-

Gerbiamieji, 
ir 

laikrtisz- 
visuo

menes veiekjai. Kadangi kiek
viena valanda vra brangi: rei
kalinga skubiai pradėti dnrba 
nelaukiant iki invvks
rencija, jeigu ji ir butu galima, 
arba susituri4! i nuo bereikalin
gu iszlaidu, mos praszome jusu 
skubiai pareikszti savo nuo
mone, kuria 
mes tolimesniuose 
gilios!4.

PAS Al LINES

mes
šavo 

vaduot univ-
miisu ZV-

Dr. A. Danį-

Pirmininkas; A. Ižu-

PA RODI )S 
LIETl’VIl’ SKYRIAI S 

LAIKINIS KOMITETAS. 
Pirmininkas: 

brauskas.
Mice— 

nieckas.
Vice—Pirmininkas: Adv. S. 

Pauksztis.
Iždininkas: B. 'Tribulas.
Finansu- 

Czeledinas.
N ariau:

Sekreto! ills: K.

Kitados gyveno to'kis karu 
liūs kuris turėjo tris omus, isz 
kuriu du labai mylėjo, o tre- 
czio neapkentė. Atokaitos to- 
dpl tris szimtus raudonųjų ta- 

“eik 
s pa

re neužkeneziamui sunui: 
m DZ1 

kur asz turiu eit i ? ” 
T<»vas pamojęs su ranka atsa
ke: ” 
vargszas, pasiėmęs atskaitytus 
savo pinigus, atsisveikinęs su 
broliais ir gentims, iszvyko, o 
nelenkdamas ne giriu, ne pei
kiu ėjo tiesiog in ta szali, in ku
ria tėvas pamdjo. Beeidamas 
užėjo kapus, kuriuose atrado 
kelis vyrus bekasanezius duo
be. Szis paklausė: ” 
czia dirbate? 
sake: “ 
dotas žmogus, kuris mums in- 
siskolino tris szimtus raudo 
nuju, o kad mirdamas noiszsi- 
mokejo, dabar iszkase jojo ku- 

Karalaitis 
kad to nedarytu, 

bei szie ne klausyti nenorėjo;
neveikes

sau, kur tinkamas, 
klauso: “

eik ten!” Nemitęs musu

o ka jus 
” Duobkasiai at

loję vietoje yra palai-

na
prasze anų.

sudeginsime.”

Nieką
iszmokejo • aniems 

ir uždraudė

ges ir iszalkes

■■■z-
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pagelba veju.
prie Kincziko užklaii>e jojo, ar 
negalei n jam padaryt i 
karukiC Kinczikas >utiko 
c
rilis >iitiko ant to ir paliepė 
Kiiiczikui padirbti 3o tokiu ka- 
rukii, bet Kinczika
kad tiek daug negali padaryti 
po rubli, nes
karukas po tri> rublius.
del, juk kuom daugiau tai pi
giau,”
nusistebėjas
greitai atsake:
ta, del padirbimo
medi galiu pavogti, bet ant pa
dirbimo 7)0, turiu medi pirkti.

buvo tokiu 
inžinierius

A t ėja s

tokiu 
pi‘- 

laryti už viena rubli. Inžinie- 
ant to

pasakė

kii"Ztuo> kožnas
“Ko-

atsiliepe
\ 111 ko Kinczikas 
“Blusti lamis- 

vieno karuko

i nžinieiius

♦ >

Kinczikas 
kvailiu kaip 
roam4.

ne
>a u

Prie t ui to, laimes 
veda tik vienas k e les, 
kėlės yra tiesus, kėlės 
gystes ir savžiningas. 
sukrautas su pagelba apgavy

ir garbes 
o tasai 
teisin- 
Turtas

S- 
tęs, vagysta, apipleszimu arba 
žudinsta, da niekam neatnesze 
laimes, kokia turi tieji, kurie 
surinko turtus teisingu bildu ir 
sunkiu darbu savo ranku.

Yra tai teisybe sena kaip 
svietas, o bet randasi milijonai 
žmonių, kuriems nuduoda, jog 
lengviausiu keliu dastojimo 
turtu ir užtikrinimo sau gyve-

(k

Mete 1922 angleka- 
siai užstraikavo pirma diena 
Apriliaus, tada straikas tęsęsi 
iki 11 Septemberio. Mete 1923 
vėl buvo straikas kuris prasi
dėjo pirma diena Septemberio 
ir pasibaigė 19 Septemberio, 
szilame st raikė mainicriai isz- 
laimejo straika ir gavo padi
dinta inokesti ant 10 procento.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSULATAS PAJESZKO:

•>•>

Senute

1) Marcziukaitis, Juozas, 19- 
inetais gvveno Fitchburg,

Mass.
2) Miscvicziai, Justinas ir 

Saliamonas, atvyko Amerikon 
1909 melais, link tarnavę Ame
rikos kariuomeneje.
motina ju likimu susirūpinusi.

3) Vitkauskai, Bronius, Jo
nas ir Juozas.

4) Pocius, Martinas, gyvenęs 
Brodgeporte, 
ford, Conn,

Jeszkomieji arba kas 
juos žinantis praszoma atsi
liepti sziuo antraszu:

Lithuanian Consulate

o vėliau Stanį-

apie

38 Park Row, 
New York, N. Y.

Skaitykite “Saule
v Y4' ♦ ■ui į

f

v

negales dalyvauti
vienok Amerikiecziai Lietuviai 
pasikvietė Lietuvos meninin
kus privalėtu joje dalyvauti;

3. Kadangi tai visos 'Pantos 
reikalas, darbas sunkiu, reika- 

iszlaidu; jo
nuo

lauja gan daug 
sėkmingumas pri klauso 
visu Amerikos Lietuviu ben-

Taigi sau gar
džiau

tautie-

d ruda rba v imo.
be ir pareiga skaitome 
darban kviesti visus be .skirtu
mo partijų ir pažiūru 
ežius;

4. Philadelphiecziai matyda
mi kad jau ir teip maža laiko 
tinkamam pasiruoszimui liko, 
ir kad tolimesnis atidėliojimas 
nebūtu Parodoje dalyvavimo 
kliūtis, bet antra vertus, neno- 
aedami be sužinojimo su Ame

• r| f M- t . • • *ri'kos Lietuviais ar bent Cen- 
traiinemis Organizacijomis Un
tie vadovavimo sziame svarbu
me ir sunkiame reikale, 
rinko Laikini Komitetą, kuris 
pradėtu susižinojimus ir Paro
dai pasiruosziamuosim; darbus 
ir kreiptis in visa 
Lietuviu visuomene kad:

(a) Kviesti Ameri kos I dot u 
vius prie dalyvavimo Parodo
je.

(b) Ir

iszsi-

Amerikos

sudaryti, nuolatini 
Komitetą, kuris tinkamai 
ruosztu Pasaulines Parodos

Kini. S. Draugelis. 
Dre. E. Mieldažyte. 
Z. Jankauskas.
S. Bajorūnas.

Sekretorius:
M. Grigaliūniene,

324 Wharton St., 
Philadelphia, Pa.

Lietuvi»xk«« Graboriua

K. RĖKLAITIS
e« -

J ■ ■ . .......................... ....... ...................

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

J PROFITS $623,358.62 J 
> __— ( >
< Mokame 3-czia procentą ant J
> žadėtu pinigu. Procentą pride- J 
c dam prie jueu pinigu 1 .Sausio < 
f ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
f jus turėtumėt reikalą su mueu < 
J banka nepaisant ar mažas ar 1
> didelis. <

I H* BALL, Prezidentai
»J

Lietuviu Skyrių, o todelei Jpa-

su G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Km. ahk

1 . <• . ' ■ >. '■.

daro savaip, 
jauni'kail is 
numirėlio skola 
užkabinti jo kuna. *Ta padaręs 
ėjo tolinu ir atkilo in nelabai 
dideli soda; o būdamas pavar- 

be savo galo
užėjo pas viena moteriszke ir 
pasiprasze ka norints pasival
gyt, i ir pasisa'ke neturįs kuom 
mokėti. Szi in peistas paszoku 
si tarė, kaip tai 
tu toks 
kuomi!” 
vakarti pasisakė pamote 
teriszke ta iszgirdusi neijisten- 
ge, 
sūrio žmogiszkai pavaiszino, ir 
dar tarė: jai nori, asz tave pri
rūdysi u prie savo pažinstamo 
kupeziaus už tarna. Szi.s nesi
baidė ir ryžosi eiti tarnauti. 
Pas kupeziu viskas jam gerai 
sekėsi, nes szis ne vien brange 
alga mokėjo, bet dar dovanojo 
ne mažai senoviszku ir nepade- 
vamuju drabužiu; o tat nemen
ka buvo lėta: jaunikaitis isz- 

daug pinigu užsi
dirbo. Senis pagalinus kup- 
czius, būdamas naszliu ir be
vaikiu, mirdamas užrasze jam 
visa savo turtą ir namus 
tatai tas musu jaunikaitis at
gal paszoko in didumene ir pa
siliko didžiu kupezium. Viena 
karta anas leidosi už juriu ma
riu insiteikti invairiu be invai- 
riausiu pirkiniu. Bet jam beva
žiuojant pakilo didele audra, 
susijudino vandenys, ir nuvarė 
laiva prie kažin kokios salos 
ant kurios jaunikaitis rado tris 
karalaites taip jiat audros ir 
vėjo iszmostas in tos salos tyr
laukius. Karalaitis, vėtrai nu- 
stoji^s, pasiskyrė viena isz anų, 
nuvažiavo kur buvo ketines, ir 
prisipirkęs 
pirkiniu sugryžo namon.
parvežtąja karalaite ome sau 
už paczia. Tuo tarpu karalius, 
tėvas prapuolusiu dukterų isz- 
leido in visas puses siuntinius 
jeszkoti. Anuos si misdamas pa
sako: kuris isz jusu ras mano 
dukteres, tas pasiims tinkamą
ja už paczia ir gaus ketvirta 
dali karalystes. Atsitiko, kad 
vienas isz vyresniųjų karaliaus 
siuntiniu pakliuvo in ta pati 
miestą, kuriame gyveno musu 
kupezius-karaiaitis, o, inejes in 
ano rūmus, 
jo paczia ir
dukterimi karaliaus. Pargry- 
žes prie karaliaus pasisakė ga
lės pavogti viena isz ano duk
terų. Szis pradžiugo, davė gera 
gniužulą pinigu ir prasze, kad 
anas važiuotu jeszkoti. Vyres
nysis tuojaus iszkeliavo ir, .at
vykęs pas pažinstama kupežiu, 
pirko daugeli visokiu, nors ne
reikalingu d^igtu, tik norėda
mas dar geriaus prisistebėti jo 
paczia, pakvietė anuodu abudu 
ant pietų pps save ant laivo,

*

gali but i, kad 
ge 1 u m be t s lietu re t u m 
Jaunikaitis visa savo 

‘s. Slo

inneszusi pieno, sviesto ir

pardavė ir

ja už paczia

lai pr I

g ra žiu-graži a u si u 
Czia

in ta pati

netikėtai pamate 
pažino ana esant

f

no savo vyra. Daug ko neszile- 
k ėdama, 
prisakė ant paskirtos dienos 
būti sotie. Atėjus veseilios die
nai, isz visu pusiu suvažiavo 
svecziai ir jau ketino važiuoti 
in bažnycze, kame kunigas tu
rėjo suvienyti karalaite su ne
doru vyresniuoju; kad tuo tar
pu i nėjusi karalaite tarė: ”sve- 

j lėliai mano, kokia tai naujie- 
j asz pamecziau 

savo

kad kas neiszvystu.

I

na! ana diena 
rakta nuo 
kuria, būdama vergybej, dėda
vau visu-brangiausius daigtus; 
bet sziadiena netikėtai vėl Til
dau. Todėl neinmanydama, ka 
daryti, asz klausiu tamistu, 

Į kaip asz dabar turiu elgtis: ar 
| man reike senaji rakta dėvėti, 
! p.r na u ja ji, kuri in pirmojo vie
ta buvau pasidirbusi?” Visi 
atsake, kad pirmąjį. Tada ka- 
ralaite, rodydama pro Įauga 
tarė: “ 
ras, o >ztai,

skryneles, in

MAJORAS MIESTO 
PRASZALINTAS.

Majoia." 
mie."l o 
kuri*
kart u ant I

E. J. 
Seal 1 le, 

11 k * o 
(>

szalinlas nuo dinslo už nepa
doru pa."ielgima 'ir pasiniiszk.i 

"ii svetimom molegy vbnima 
rim.

Brown i>z 
Washing!

i iszrinktas
jo dilinto, likos pra-

"n.
ant ru

Jiedu pa kiauše. Vyresnysis ge 
ra i i nsi.st i ga vojes ir iszvvdes, 
kad knprziene yra tikrai pra 
puolusioji karalaite, liepe pa
varyti nuo kraszto laivo, 
jau buvo tolei,’ pajutęs
ęzius szoko prie duriu pavei 
zeti, kas dedasi. Tuo tarpu pa- 
t Pakelis siuntinys, priszokes 
isz užpakalio, nustūmė 
vandeni, o

Kad 
kuj>-

priszoki 
ana in 

jo paczia prisiegdi 
no kad niekam nesakvtu esatį 
t i isztekeju*.

rodydama *
ten mano pirmasis vy- 

rodvdama in vy
resnįjį, antras,” ir iszpasakojo 
viską, kas ir kaip atsitiko. Ka 
ralius, supratęs visa nedorybe 

isZdave a.n a 
teisingam jauni

kei v irta dali 
karal\."te>, patvirtino jo mote- 

dukten*, paskyrė in 
linius ir ant galo isz-

11

savo vyresniojo, 
ant smerl, o 
kaieziui pavede

Szi nusigandusi 
ir bijodama, kad ir jos neini-’ 
.^kandytu, prižadėjo viską, 

prie i
. Ir 
tėvo 

nelaimes 
tekt a buvo prižadėjusi. Kara 
lius-tevas džiaugėsi savo duk
terį sulaukės
pavedė neteisingam vyresniuo- 

>s, 
pakelti 

daugybe 
na- 

inmanvdami

iszt ieso pargryžusi 
kaipužslėpė viską.

radybų vietoji4

y

I

rvste su
savo inpfi
kele dideli balių, ir asz ten bu 
vau. midų ir alų geriau, per 
smakra varvejo^bet dantys ne
regi4 jo.

Tolinus bus.

$1,000 TIK UŽ 60c.

ju ketvii-la dali savo žemi 
ketino 
vesei le, 
svecziu suprasze, ir prilakė 
rniszkiems 
leikt.is.

Bet mii.'ii kupeziu." 
skendo juriu seituvuosv. 
anam nustumtam in vandeni 
netikėtai priplaukė valtije ka- 

ir iszgelbejo
< Tas žmogus pa

sisuku4, buk e.".ns d vase ano kū
no. kuri karalaitis iszpirko už 
tris szi-ntus raudonujii. Ir da
bar, už gera geru mokėdamas, 
isztrauke karalaiti isz pavo
jaus, iszveže ant skardže, pa
sakė, kur nuvažiavo ano pati 
ir pamokino, kaip gali

“važiuok

nenžilgio -jau 
ant kurios

kiek

m u.-u iieiiu-
Nes

>

žiu koks žmogus 
nuo prapultie-

•aky damas:
.ja su-

Atsiunsk mum» 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanciio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui rciszkia, 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-

ir 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, nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai 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 Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y.

patrūkimo.

N

i

sodną, kame 
a'pie rūmus,

vogti, 
staeziai in ta ir ta miestą, o nu
važiavęs kaip norints insipra- 
szy’k in karaliaus sodną, kuria
me v ra rūmai. Tuose atrasi sa
vo paczia. Papasakojęs valti
ninkas nuvažiavo. Szis tikėda
mas tiems žodžiams ant rvto- 
jaus leidosi in miestą, valtinin
ko nurodyta. Atvykęs insipir- 
ko iii karaliaus 
vaikszcziodamas
džiaugėsi keskole padirbtu nuo 
ano buvusios paezios. Pama- 
cziusi ta karalaite, o netikėda
ma, kad tas yra anos vyras, 
sanprotavo kad anam nusken
dus, keskele kas norints atrado 
ant kraszto. 'Tuojaus iszsiuute 
savo tarnaite, kuri sziam ap- 
reiszke,<kad karalaite labai no
rinti tos keskeles. Bet szis at
sake kad ne už kažikokius pi
nigus neduos, lyg pati karaku
te neiszeis. Karalaite norėda
ma turėti paminklą ir pamina- 
vone savo vyro, iszejo pati ir 
su didžiausiu džiaugsmu paži •'

**r 
MM

f

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mabanoy City. Pa.

DIDYSIS SZALTINIS, ! 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $--------
S caias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo 
pinigps in ssita Banka o persitikrinsite irmatysite..

4 H ogaus kuris dirba ir csediua.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
__________________________... _____________________________ ,1 »  ....................................................... .............._ • 
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Vargszu Karaliene
I (Parasze Vejas-Am. Lietuvy*.)
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DUKTERŲ MEILE PRIE TĖVO.
RYTOS ATSTŪMIMAS UŽ 

MAŽUS PRIŽADUS.

Kur juros amžinai banguoja, 
kur žalios vilnys putuodamos 
gula ant kraszto, ant smėlyno, 
vis in savo glebi apimdamos 
smiltis ir nusineszdamos jas in 
juras, — ten, netoli kraszto, 
gyveno Laimingas Žvejys — 
tokiu vardu ji praminė kaimy
nai, matydami jo pasisekimą 
žuvininkystėj, ir tankiai jie 
teiraudavosi jo inmonemis pri° 
gero žūva v i mo.

Szitas Laimingas žvejys bu
vo dabar naszlys: jo moteris, 
daili jo laiku Naste, mirė pen
ki metai pirmiau, palikdama 
jam globoti tris dukteris, ku 
riu jauniausia dabar buvo 
sziolikos metu 
trimis savo
tesidžiaugė, nes 
neturėjo.

Viena puikia diena, 
.‘aule labai kait ino pajūri. Lai
mingas Žvejys su savo dukte
rimis tingiai isztniukinėdama.- 
isz tinklo prisivėlusius

sze-
Tik

senis
amžiaus.

dukterimis
jokio sunaus

kada

sziuk- 
szlius, palengva sau kalbėjo?i. 

senis sėdo ant galo 
dukters dar 

tin
ai

I nyna žiurėjo, o bangos niekad 
judėti nenustojo.

Tėvas paliepė kitoms dukte
rims pagamint Rytai maisto 
tik ant trijų dienu, tuoj ja in- 
sodino in valti, pastūmėjo val
tį nuo kraszto ir su piktumu 
nužengė in stubele; tik abi Ry
tos seservs ant kraszto stovė
damos verke ir akimi lydėjo 
besiirianezia mergaite.

Ryta, kurios valtelėje tik 
vienas irklas buvo, iresi ir ire- 
si vis tolyn nuo kraszto, norė
dama pasiekti placzius vande
nis, kur galėtu, atsidavus ban
goms, užmigti ju supama amži
nai. Nemielas jai bųyO gyveni
mas be jos branginamo senelio 
tėvo, dar labiau ja grauže tėvo 
iszs i žade j imas jos...

Valtele ir jame sėdinti Ryta 
galinus jau isznyko isz kraszte 
stovineziu merginu akiu, taigi 
jos nulindo nuėjo in vidų, o 
pamatęs jas tėvas, 
bueziavo ir karsztai džiaugėsi 
ju prisiriszimu prie jo.

RYTA PASIEKIA KITA ŽEME.

Vejas isz szio kraszto pute 
skersai in atviras juras, 
pamažu tesupdamas vilnis.

Teip tai ji sulaukė vakaro ir 
nakties, o po neilgai nakeziai 
varginga mergaite, nei kiek 
valtelėje nugalėjus prasnūsti, 
tuoj pamate prieszai save te- 
kanezia kaisezia saule, 
priminus Rytai

kalbėjo Ryta.

viena

t*

♦

>

4

-f i!n
7

vidu, 
apka bines

VOS

VIS

to kalbant apie valdovus, lai ir 
dabar labai norecziati nors vie
na matyti,

— Kodėl ne, gali pasilai
kyt: matysi ir tu juos savo aki
mi kaip mato kiti. Na, bet tiek 
to apie karalius; kada tu jau 
gerai pasilsėjus, asz norecziau 
paklaust tavęs, kas per
tu esi ir isz kur ir kaiip ežia pa
kliuvai ?

Simus visi irgi jau buvo 
reje nuo pajūrio, ir jie klausė 
si. Ryta kalbėjo:

— Keturios dienos atgal, 
priesz mano pribuvimą in szi 
juros kraszta, tėvas pasiszaukr 
mus tris dukteris prie saves ir 
paklausė: kuri iez musu la
biausia atsidavus ir ji myli ii 
kuri liks isztikimiausia įr glo 
bos ji iki mireziai. Neturėdama 
asz geresniu ir brangesniu žo 

jam savo 
> tėvo 

gali, likau jo praszalinta kaipo 
negera duktė, nes skyriau jam 
visa, kas yra pareiga linkui te 
vo. Vyresniu mano 
žodžiuose jisai pažino 
daug brangesne už mano, taigi 
pasodines mane valtelei! palei 
do in juras kad nei po akiu 
jam nesipainioezian. Maisto tik 
del trijų dienu man liepe duoti, 
ir jeigu ne szie gori vyrai butu 
mane suradę, jau bueziau gal 
žuvus kraszte ant uolu 
ta. Dabar .szirdingai asz 
padekuot i jums vi? iems už 
ra jusu jausma, ir jeigu ju? 
retit asz galecziau likti su ju 

k it ui

dzin iszreiszkimui 
meiles, negu vaikas prie

P3-

sesuczir
meile

užmes
turiu

< rp. 
no

sc-

dukreles, 
in mergi-

Nuilsės 
valties pasilsėt, o 
vis trusesi prie apvalymo 
klo. Ilgai seniui besėdint,
ėjo jam in galva mintis — jis 
užsinorėjo paklausti savo duk
terų ju meiles link jo, savo 
no tėvo: ar \ Los jos ji myli ir
kaip jis joms bus tada kada 
susilauks gilio? senatvės.

Brangios 
mostelėjo jis ranka
nas, vadindamas jas prie sa 
ves.

Dukterys greitai 
prie tėvo, manydamos jog 
nori ju pasitarnavimo, ne 
visos ji labai mylėjo.

— Neškite ežia 
ne, o asz sziandien noriu pa
klausti jusu: kuri isz jusu trijų 
liks man isztikimiausia iki ma
no mireziai, o ta asz pažinsiu 
isz jusu man isztartu žodžiu.

DukterVb susėdo ant smėlio 
many da

ba d a vvriau-

priszoki
)IS

JOS

s’zalia ma- 
noriu

susėdo ant 
prie tėvo kojų, ilgai 
mos k a atsakvt. 
šia tarė:

— Asz, brangiausis teveli, 
prižadu mylėt tave karsztai ir 
labai kaip iki sziolei, ir liksiu 
su tavim iki tavo mireziai!....

Antroji tarė:
— Asz tvirtai pasižadu bū

ti prie tavęs, teveli, visados ir 
visuose tavo žingsniuose, tau 
pasitarnauti iki tavo grabo...

— Na, gerai, judvi, du k re 
les: asz matau jusu meile ir di
deli atsidavima man; bet tu, 
ka turi pasakyti apie savo man 

tu jos 
turi? — paklausė tėvas jau
niausios dukters, Rvtos.

— Asz, brangiausis teveli, 
ko-

r n

skiriama meile ir kiek

visa dukters meile skiriu, 
kia pridera tėvui nuo ? avo vai
ko — tai viskas ka asz galiu....

neturėdama 
mei- 

nes jos 
neiszpasaky- 

atsidavi 
mas savo tėvui, nes ji ji labiau
sia mylėjo.

— Matau, — rustai prata 
re in ja tėvas, — jog tavo atsi 
davimas man menkas ir tu 
man nieko neprižadi mano se
natvėje: ne teip kaip tavo se
sers! Taigi po mano mireziai, 
visas mano sukrautas turtas ir 
savastis liks jom, o 
szioa dienos jau nebusi 
duktė. Eik tu sau in svietą — 
kur tau tinka, o vieta tavo bus 
ten kur tave kas priglaus!...

Isz dideles meiles ir tokiu 
piktu tėvo žodžiu Rytos lupos 
negalėjo in tęva kalbėti; o dar 
labiau, jai smirdi spav.de jos tė
vo nepažinojimas jos tikros 
meiles.

Ir ji pasitolino nuo savo tėvo 
ir seserų ir nuėjo linkui juru ir 
ant szlapiu smėliu stovėdama 
^Igęi įn nepermatoma vande-

•— kalbėjo R via, 
daugiau žodžiu iszreikszti 
lei senam savo tėvui, 
szirdyje jautėsi 
tas prisiriszimas ir

tu nuo
mano

kuri 
ankstyva va

kare kszczios dienos pradžia, 
dar prasziepe Rytos veidelis, 
bet ji tuoj persimaino, ir
lauke žūties juru bangose. Ne
žinojo kada prarys ja tos ind
žiu iszkos vilinys, kada su ja 

Bet kok> ii 
jos lauk i- 

ji

su
viskas pasibaigs, 
gus ir baisus buvo 
mas, o jis vis ilgiuosi ir 
nieko sulaukt negalėjo.

Diena po dienai slinko ir jau 
trys dienos praslinko nuo to 
kaip Ryta buvo isz tėvo namu 
praszalinta, ir visa jau maistu 
ji iszbaige; taigi dabar nors 
badu ji tikėjosi mirties prisi- 
szaukti, nes mane jog juros 
yra neperplaukiamos ir niekur 
kraszto nepasieks, o nuskęsti 
vis dar nenuskendo.

Vilnys vis mažiau ir mažiau 
pradėjo supti, o tai turbūt 
reiszke nepertolima buvimą 
kraszto. Bet nei vienoje puseje 
dar nieko nesimatė — tik jura 
ir dangus, bent retka rėžiai s ko
kis pauksztis-žuveda pasirody
davo virszuj,jos galvos.

Baigiantis ketvirtai dienai 
jos blaszkymusi, kada jau vi
sai buvo nualpus ir negalėjo 
matyt to kas aplinkui ja yra, 
tik sunkiai kvėpuodama gulė
jo valtyje, isz kur tai prie jos 
valties priplaukė kitas laivelis, 
kuriame buvo keturi vyrai — 
tai žvejai, kurie tuoj ja atgai- 

savim 
turėtu maistu, ir n u si i re in
krauta. Tas reiszke jog Ryta 
jau perplauko juras — jau at
sidūrė kitame kraszte....

Parsivedė jie ja in savo 
mus, davė gera pasilsi, 
biausia patiko tu keturiu žveju 
sunu motinai — ji labai džiau
gėsi isz mergaites, todėl kad ji 
savo gyvenime neturėjo dūk
tos pasidžiaugimui, o tik vai
kus — keturis silnus, ir vyra, 
kuris dabar jau buvo mires.

Kuomet Ryta jau buvo pil
nai atsilsėjus ir atsipeikėjus, 
už poros dienu ežia iszpuole di
dele szvente — buvo tai vestu
ves ir karūnavimas kuni- 
gaikszczio, tos szalies valdovo, 
ir per tris dienas po visa 
kraszta buvo dideles iszkilmes.

— Kas do szvente 
dien? — paklausė Ryta 
žveju motinos.

geroji mergaite, 
yra vestuves musu szalies val
dytojo, kunigaikszczio. *

— Ar tai szia szali valdo 
kunigaiksztist — vėl ji pa
klauso.

— Teip. Bet mus valdo du 
broliai kunigaikszeziai: tėvas

vino, pamaitindami su 
ir n u si i re

na-
Ji la

szian-
senos

Tai,

staiga mirdamas pilnai neper
vedė, taigi iki sutvarkymo rei-

mb už tarnaite, nes kur 
asz eisiu...

— Lik. lik su mumis! — 
siiszuko visi keturi broliai.‘Se
na motina apkabino Ryta gle
biu ir aszarodama džiaugėsi 
isz jos.

lik su

asza rodama

me t u.
ta

li y ta 
sena 

su-

# *

Praslinko puse 
jau teip apsiprato su 
moteriszke ir jos keturiais 
nais žvejais kad apie persisky
rimą su tuo nameliu amžinai 
nemane. Tankiai tik su gailos- 
ežiu minėjo savo teveliu nes jis 
ir dabar jai buvo brangiausiu 
pasaulyje. Bet tėvas turbūt to 
jos gailesezio ir meiles nejauto.

Skaistus ir gražus Rytos vei
das, jos jaunystes gražumas ir 
sielos tvrumas bei malonus 
apsiejimai labai tiko
riems žvejams-brol iams-jauni- 
kaieziams, ir visi jie ja labai 
mylėjo, o net norėjo kiekvie
nas paimt ja sau už paezia.

Viena diena jie po gero ^lai
mėjimo, nes žuvu daug sugavo, 
sugryže ir bejuokaudami links
mai, kalbėjosi apie 
Ryta.

ketu-

gražiąja

— pritarė

— Kuris isz musu privalo 
paimt ja už moteri? — paklau
sė vyriausi s.

— Mums moteries namuo
se vistiek reikes, nes moeziute 
sena neilgai juk galės gyventi 
ir mus žiūrėti 
antrasis.

— Traukime laime — kat-
— pridėjo t re

— Ne teip negerai, — pra
bilo jauniausias. — Jeigu vie
nas teip ja laimes, kiti galim 
pykti. Taigi, kaip mes iki szio
lei sutikime gyvenome, gyven
kime,, ir visados: lai ji nebus 
nei vieno nei Hito, bet visu: nei 
vienas ja už uoteri neprivalom 

gales būti musu
valdytoja, i lotina ir sesuo.

— Lai teip buna! — suszu- 
ko kiti.

Visi jie linksmi nuėjo in šlu
bele ant vakarienes, ir atrado 
motina ir Ryta jau
szianezias apie stala. Ryta isz
rode tokia linksma kad kiek
vienam buvo malonu in ja žiu- 

vyrai užmirszo 
dienos sunku darba.

Teip jie visi ir gyveno 
ledami Ryta kaipo savo 
nintele sesute.
BRQLIA1 ŽVEJAI ŽŪSTA JUROSE.

Buvo tai Pavasaris. Vejas 
hz pat ryto buvo gana didelis. 
Moeziute ju ir Ryta lydėjo vi-

ra m ji turi tekt i! 
ežias.

imti, bet d

bosinio-

reti, ir savo
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PADOVANOJO FORDUI SENA MALUNA.
Sztai paveikslas seno vandeninio malūno arti 

Alberta Harrows padovanojo Lordui.
josios taji 

, • Lordas ant tosios
lidele lentų pjovykla k u rioje^ p jaus medi isz

Bepoi, N. H., kuri Mrs
Per kelis metus Lordo agimlai norėjo pirkti nuo 
malimu ir aplinkui laukus bid nepardavė, 
vielos pa>lalys d 
ari imu virriu.

iszplaukus Josžimo, ir jiems
gryžo atgal in st u bele. .Jie isz- 
plaukdami jautėsi linksmais, 
ir žadėjo gryždami daug 
vies parvežti.

Nenujauto nabagai 
jiems ta diena buvo lemta, 
vis tolyn in .jfiras juos 
nesze, vilnys

t; 
» t

ZU-

Io kas
nes

vejas 
nein ielaszird in

gai blaszke ir teip juos pailsi
no kad priesz audra 
laikytis, o audra \ is 
ir smaVkvn kilo.

Kąd tik kokia 
ju neisztiktu.... 
kalbėjo Ryta. — 
audra ir vet ra siaiiczia, 
lis vejai lyg debesis 
nesZioje... Su juros \ ilnimis ir 
gi teip yra... Jos supa nemiela- 
szirdingai, o vejas pmsimaine 

prieszinga

nebandė 
smarkvn

i nelaime 
baimingai

Alkinson

I

liautu per juras in kita krasz

prisiglaus. Nebijojo jis
nes

ta, ka ten ras, ka matvs.
' in

my- 
vie-

kalu, abu jio viską žiuri ir sus keturis žvejus linkui pajų-

negalecziau

ir nežinia kur

S 
į įl

■I

I

I

■I

fl

jos keturis sūnūs toli pajūryje 
in pietus nuo czionai, gyveno 
daili mergaite, kuri panasziai 
apie savo tęva pasakojosi.

— O kur ji, ar žinai ka apie 
ja dabar? — užklausė senis, 
pripuldamas prie jo.

— Nežinau,
daugiau nieko apie ja pasaky
ti. Kuomet audrai isztikus tie 
keturi senoles sūnūs prigėrė, ji 
a plekk (a s riti 
iszejo.

Szis vyras'buvo buvęs tame 
kaime kur Ryta apsigyveno, ir 
atsiminė apie ja kalbant.

Senelio akys nuszvito iszgir- 
ius pirmus gandus apie savo 
jeszkoma (lukteri, ir tikėjo su
seksiąs jos pėdas. Keletas žo
džiu apie jo dukterį sustiprino 
ji, ir dabar jis pilnai tikėjo 
kad ji nežuvo jurose, bet yra 
gyva ir kur nors buvineja

-.. O kur galecziau rasti ta
ju sena motina, gal ji man k a 
pasakytu kur Ryta iszkeliavo.

— Asz esu ta senele! — 
sunkiu balsu prakalbėjo krū
voje žmonių stovinti sena mo
teris, kuri iszrode lyg

su n u žuvimo 
rieveike. Ji

Jau vyrueziai gana, 
Su tokia mada, 

Vaikinai kvailiai, 
Kaip negeliai.

Vienoje apygardoje Skulki- 
no paviete, kaip dagirdau, ran
dasi gana Liotuviszku mergai
eziu, bet musu vaikinai kimba 
prie žaliabli'kiueziu, ungarku 
ir protestonku.

Ba mat, tai dideles panaites, 
Ne Lietuvaites, 
O jus k valiukai.

Kiaules niekas nobalnoja, 
Ir niekas ant kiaules nejoja.
Ne senei kokis tai sportelis 

paėmė sau už paezia mergina 
pa t riki nes veisles, bet

Iii ta trumpa laika.
Jau invyko nesutaika, 
Kožna diena raujesi, 

Visaip p ra v a rd ži o j esi.
Poni patrikine savo gera vy- 

da bar vadina
” ir isz to vargingo jauno 

žmogelio padare sau nevalain- 
ka. Ne senei parėjo žmogelis 
namo, o tai buvo pedes diena. 
Mat jisai dirba kompaniezna 
darba arba kaip juos ten vadi
na ‘ ‘
straika dirba.

Prasze Airi?zes pavalgyt, 
O ji norėjo pirma pede gaut. 
Paszauke: “

Den j u get som liver vorszt.
Vyrelis iszdryses,

Spyrė Bridžiai in užpakali, 
Toji sucypė kiek gali, 

Iszbego ant ulyczios kaip 
pasiutus spiegdama, 

Palicnionus szaukdama.
Ir kas isz to visko iszvyko 
Žmogelis nubaustas liko,

Ba pas vai t a stojo, 
Keliolika doleriu paklojo

kur 
to

kia kelione leistis, nes vistiek 
jo gyvenimas turi baigti?, 
del ar juroj liks amžinai 
migdytas, ar ežia badu 
vistiek, —

Taeziau
grabu —
gai perplaukti in rytini jurAi 
kraszta, kadangi plaukiant ve 
jas visada in ta viena puse pu
ti* — tiesiog ir isznesze anl

Rvta
ne 

t oliau 
gandu 
K *

to
li Z 

mirs, 
ir sėdo laiveliu.
jura nebuvo jam 

pasisekė jam laimiu 
rvlin i

isznesze
to paties kranto kur ir

Matot kokia buvo sustojus, tik žinoma.

umu laiku in visai 
puse....

— T 
mane, brangioji-, 
audromis juoku 
motina, per Įauga 
in juras.

pami-

o une- 
pa jūrinis

l’avo žodžiai gąsdiną 
su jura 

nėra, —
li

tą re 
žiūrėdama

Ir kam mes juos in 
kia audra iszleidom... 
uosi Rvta.

Bet dabar jau jie juroje, 
apie sulaikymu kalbėt po lai- 

negalima....  — atsiduso
mot ina.

Atėjo va karu h
— ir praėjo kita diena —- o vy

t<»-
-- rupi-

kui

ru vis nesulaukta 
J ie žuvo.

i

- atėjo rytas

RYTOS IEVAS.

senejo 
savo

ir
ge

nau- 
vedusios

Rvtos lovelis vL 
senejo; jau jis skaito 
v'enimo dienas. Kada jau sveik
ti nieko negalėjo, tada jo duktė 
rys, kurias jis paskaito geriau
siom ir kuriom savo visa 
da pavede. būdamos
ir turėdamos savo vyrus, neno
rėjo in tęva nei žiūrėti, ir eme 
ji nekošti. Pabuvos pas viena, 
tapo iszvarytas, turėjo eiti pas 
kita prisiglausti, bot tuoj ir jai 
atsibodo, ir buvo isz namu isz
varytas. Vargas ir skurdas pa
žiurėjo tam seneliui 
bet jodvi be jokios pagailo 
laikvdamos seni tik užmauda 
sau, praszalino ji isz savo na
mu.... 

r

jis pats galėjo sau pragyveni
mą daryti, bet kada apsilpo ir 
negalėjo tinkliu inveikti, 
dukterų ueapkeneziamas. 
senatvės susigraudimas ir gai
lestis bei sujudinti jausmai 
verte ji pranykti isz akiu savo 
dukterų, sti vilczia rasti

in akis,
s.■,

savo

Feip, jos mylėjo ji tolei kolei

liko- 
Jo

n u ■ r-

toj paezioj vietoj: daug 
juro> pakrasztyje, kur 
apie Ryta arba apie kada nors 
isz kur nors atplaukusia 
gai t e negirdėjo.

Ramate atplaukusi isz už ju
ru seneli, žmones pagailėjo jo 
— pavalgydino ir priglaudę. 
Tuoj visi panorėjo sužinoti kas 

ko jis ežiajis per vienas ir 
jieszko — klausinėjo jo su ati
da.

Asz jieszkau savo duk- 
— prabilo atsidusęs sime- 
-Aszluoni molai aitrai, asz 

dirb-
dukteri-

terš 
lis.
dar būdamas tvirtesniu, 
damas su trintis savo
mis, užklausiau ju kuri isz ju 
labiausia mane mvli. 
resnos pasirodo labiau

Dvi v v- 
mvlin- 

ezios, o jauniausia tik savo pa
reiga linkui manes Lzreiszke. 
Dėlto pirmąsias dvi asz pali
kau prie saves, o trecziaji isz- 
variau in platu pasauli isz po 
savo akim... Nežinau ar ji dal
gy va ar ne... Dabar ir asz pats 
turėjau plaukti per szias juras, 
tuo paežiu veju keliu kad kur 
nors ja^uradus. Tikiu kad ji 
priglaus mane, nes ji prižadėjo 
mylėt mane ta paezia meile vi
sados. Pirmosios dvi savo pri- 

— mane pase
nusi isz namu iszvare...
TĖVAS IR SENELE SUSITINKA.

Klausant jo kalbos, žmones 
vienas in kita pasižvalgė, bet 
nei vienos rodėsi negalėjo pa
sakyti nieko apie jo dukterį, 
nes nei vienas nebuvo girdėjo 
apie kokios nors mergaites bu
vimą ju kaimelyje.

Bet sztai 'isz toliau priėjo 
vienas vyras ir prakalbėjo:

— Asz atsimenu: ilgas lai
kas atgal, pas viena senele ir

žadu neiszlaike

szus, nes nuo jos 
jos protas gerai 
vaiksztinejo isz vieno kaimelio 

• in kita. — Ta mergaite, Ryta, 
buvo su manimi ir ji buvo ma
no mylimiausia pasaulyje mer-

<> kur ji dabar yra t

'įeiszpasakytai nudžiugęs senis 
užk'lause moteriszkes, 

apie
tėvas 
laba r tikrai tikėdamas 
Ryta daug ko iszgirsti.

manLiūdniausia buvo 
ta diena kada mudvi persisky- 
rem... Viena rvta mudvi iszloi- 
de mano sūnūs žvejus in juras, 
pajutom vis labyn kilanezia 
audra... Ir musu žvejai iki sziai 
dienai negryžo... Reikėjo man 
ir su Ryta persiskirt, nes asz 
nenorėjau su savimi ja vargint, 
asz geidžiau kad ji rastu sau

nuolaime pasaulyje... Ji iszejo 
manos...

— O in kur ji o jo, apie k a
gal norsiszeidama kalbėjo 

tas pagelbės man ja surasti...
— To pasakyt negaliu, ne

atmenu... Ji tik tankiai su ma
nim kalbėdavo apie karalius, 
kunigąikszczius ir kitokius di
džiūnus, vis troszko juos ma
tyt, tai gal jos svajones ir nu
vedė ja kur in sostą pyle, gal 
ten ji ir vargsta...

— Sakai, ji tau buvo gera 
ir mylėjai tu ja? 
tos tėvas senelei.
mudu abu jos jeszkoti, o sura
dę laimingai numirsime su jos 
rankom ant musu žilu gaivu....

[TOL1AUS. BUS]

— Tarė Ry-
— Tai eiva

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei^ apdarais. Pre
ke tiktai , . . . $1.50ke tiktai , .

W. D. BOCZKOWSKI CO 
MAHANOY CITY, PA.
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i 4 Stinking

maintenance man” tai per

gimi peidi first, 
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Tai tau Airiszine Bridže.

O jus kvailiai avingalviai, 
Nelaimingi vaikineliai.

Juk ne stokas musu Lie- 
tuvaieziu,

Kaip lelijų mergaieziu.
Juk žalablekes 

Tai ne kas,

i

<1
įį Skurdoje užaugintos, 

Lapiene iszmaitytos.
Jaigu vaikine apsipaeziavai 
Tai ir ko norėjai — gavai,
Baudžiauninku ant visados 

busi, 
Lyg smert dejuosi.

Smirdancziu “honksu” tave 
vadys,

Ir da su kitu in svietą iszrunys.
Ka norėjai tai gavai, 
O tai tau dabar gerai.

Ne turėjo boba Vedos, nu
sipirko kiaulaite, 

Taip ir tu vaikine, gavai 
Airiszine panaite. 
• • •

Tai jau dabar po szveneziu 
visu, 

Pradesime laukti nauju bedu, 
Bet gal Dievulis ant nekuriu 

1 susimylės, 
Jog bjauru gyvenimą pames,

Nes tas daugiaaše Lietuvius 
vargina, 

In visokes nelaimes 'klampina.
Tiek to, kaip protą gaus, 

Tai pasiliaus, 
Arba nekurie gala gaus.

Vienas Džerardville norint 
pinigu turėjo, 

Munszaines labai gerti norėjo,

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGtJLDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5^4 col. ploczio
1 !! *"~~*-~*’*-

prie
is sve- 

knrdo pa-
glauda kur kitur, gal nor 
timi jo seiiatves ir s

>s... Maustė sau apie Ryta 
ir jos žadėta dukters meile ku
ri tėvui priklauso. Norėjo su
rasti ja ir perpraszyt už 
skriauda kuria amžinai jos ne- 
kalton sielon indejo... norėjo 
po to visko ramiai jos rankose 
numirti.... Jam vis prisimline 
Rytos isztarti tėvui pareigos

gailės
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per so-
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į novos ir szos gadynas astro- 
loguą ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena snpna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu.

Knyga puikiai, drupziai
I «

O kaip už dyka gavo, 
Takgere kol svaiguli gavo.

. 1 JI

Baisiai stenėjo.
Jaigu kas ir duoda už dyka 

gerti,
Tai vyrueziai ne reike taip 

pasigerti,
Bet girtuokliai i-sz progos

pasinaudoja,
Trauke už svetima, kol 

nesusiduduoja,

B 
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• S/; L Iszejus laukan, purvine gulėja,
Mil
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is&žodžiai ir jis suprato jog tokia 
kūdikio pareiga linkui tėvo 
baigtis negali.

Atsiminė senis kaip paleido 
ja Valtelėje in juras, žftnojo in 

— taigi

ros kloties ir laimingo sugry-1 vejas pradės pusti/' Mane ko-

rio prie laiveliu, nes jie nesze- 
Pas mu^ musu szali vaL si tinklus ir reugesi plaukti kur tada vejas pute, <• y i?* i i- • I •• • i i i i i

tvarko.
— 7 - ■ -

do karalius....
ma asz girdėjau mano moeziu-

Dar maža būda- žvejot; jos linkėjo vyrams go-! jis ir lauko kada vol ton pusėn
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apdaryta kiętąis aųdeklineis 
apdarais. p
W. D. Bocikauskas - Co
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i ŽINIOS VIETINES
7 — Subatos 
apie pėda sniego.

ryta nupuolė

Mažu Vaiku 
Mokykla
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—• Pirmo Vordo ugnagesiai 
pirko lota ant kampo I) ir W. 
Centre ulycziu ant kurio pasta
tys savo narna. Galima sakyti 
jog tai Lietuviszka kompanije 
kuri sunkiai darbuojasi idant 
pastatyt narna ir 
gesinimo aparatus.r

pirkti savo

k

t

i

— daigu ir užbaigtu st rai
ką už keliu dienu, tai visos ka
syklos szioje aplinkinėje yra 
geram padėjime ir galėtu pra 
dėti dirbti kita diena. Kompa
nijos privežė daug propn, už
kalbino dinamito ir 
reikalingu <
mo darbo, kas parodo, 
ratoriai sutiks antl 

t'L ’
IH
I

I ■
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kitokiu 
lalyku ant pradeji 

kad ope- 
sutiks ant nekuriu 

punktu ir vela užeis geri laikai.

Arciviskupas ('ieplakas

į

isz Vilniaus Hucejo puiku pri
ėmimą Mahanojui praeita Ket- 
verga. Taipgi atlankė ir Lietu 
viszka parapija, pasikalbėda
mas su kun. Czesna. Arcivisku- 
pas Cieplakas kalba 
viszkai.

ir Lietu-

II

SHENANDOAH, PA.
J uze.
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menesio
Juozo

5191-, W. New York uli., likos 
surasta negyva lovoje, kuri už- 
troszko. Kokiu bildu kūdikis 
užtroszko tai nesusekta.

— Juozas Kaczergis 
vede su p. Violeta

dukrele
senumo

Jankaueku,

apsi 
Ruszkaiic- 

kaite paimdami szliuba Kasto 
ne. kuriuos suriszo kun. Nor- 

buvusis vikaras ezio-butas, 
nais.

vi karas

bas laike savo

nau-
sekaneziu: M.

; (). Ru>z-
T. M a-

Lietiniu Moterių Kliu- 
metini susirin

kimą pas p. Katro Znjankaue- 
kiene, ant kurio i? zrinko 
ja komitetą isz
\’alait iene pimised 
kieme viee-pirmininke, 
laszauckiene raszt ininke; 
Karpa uck iene kasi jerk a. 
moterių draugavę
padaro del pavargėliu 
ir nenuilstancziai 
del labo 1 sietuvos ir 
inu. Po siisirinkiiiini

pa vieszi 110 

puikei su skaniai* užkandalai>.
Ant paskutinio susirin

kimo kon? iilnionu liko- 
vi>u
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Rauckiene

Toji 
daug gero 

mieste 
larbuojasi
>a\ (> art y 

p. Zajan 
\ ii ^z:ie>

rinktas visu gi-rai 
daktaras Ausztra 
ir kasieriuni mie>P».
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mokinasi.
sake, jog

mok v kla

pradeda lankyti 
Veiklus pirsztukai

plaktukus ir 1.1. Kuomet

ir todėl

Jauni vaikai, ypatingai, isz- 
moksta vartojant jausmus. Idė
jos reikalingos suprasti kny
gas, ir idėjos ingy tos ežiu pi lie
jant daigius, regėdami ir pra- 
szydami paaiszkinimu. Pirm 
negu vaikai pradeda lankyti 
mokyklas, jau kas minu t a ne
miegojimo laiko 
Garsus mokytojas
\ ai kas isz mok st a dauginus per 
pirmus tris metus savo gyveni
mo negu bile kitus tris metus. 
Ir tas todėl, jog vaikai tada 
vartoja gamtos isztlestytns bu
dus, kurie per szinitus metu 
pasekmingai vartoti.

Mažuliu vaiku
(Kindergarten) tiki, kad toks 
mokslas neturi užsibaigti kuo
met vaikai 
mok\ kla.>
turėtu cziupineti pieskas, žirk
les,
normaliszkas vaikas užklausia 
k a nors, visuomet jam reikia 
atsakyti. Žingeidumą reikia 
maitinline marinti. Vaikai mo
kinasi vaikszczioti vaikszczio- 
jant, kalbėti kalbant,
sunku suprasti kodėl sznabž- 
dejimas arsziauses griekas 
mokykloje.

Mažuliu vaiku mokvkla yra 
del mažu vaiku; czion vaikai 
nepermainyli del augsztesnes 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo
kykla tik (repas nuo namu iki 
mokvklos. Mažuliu vaiku mo
kykla mokina vaikus per dar
bą ir pasibovinima svarbus ko
operacijos ir susivaldymo pri
pratimus. Mažu vaiku susine- 
szimas su mažuliu vaiku mo
kyklos mokytoja yra apszvie
timo svarbus faktorius. Kuo-

arsziauses

■«.
t .Ū
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UŽBAIGTAS KANALAS.
Per 14 metu kasė kanalai 

tarp Manaquin upe ir Barna- 
gat inlunkes arti Point Plea
sant, N. J. Tomis dienomis li
kos iszkasta paskutine sziupe- 
le žemes ir vanduo suėjo in 
viena.
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MOTIEJAUS
SPA VIEDNIS
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— Kada tu manai eiti in 
spaviedni ? Už nedėlios baigėsi 
Ve ly k i n e s pa v i ed n i s, 
savo
szanke in savo 
ne.
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szalczio betXekurie žmonis negali nu kenst i mažiausio
Ethela ('ales ir Marlina Reinrn idler isz ('bicagos visai nebijo 
szalczio. O kad taja diena ežeras buvo 
plaukti, merginos atsisėdo ant sniego ir mete 
Xet mums szalta pasidarė raszant apie jaises.

užszales 
viena

ir negalėjo 
in kita.

tyfi draugus, valdyti nelavinta visi vartoja jam nesuprantama 
ir paežiu laiku suprasti 

jo ypatiszkuma, turi prižiūrėti 
jog vaikai ingyja gerus pripra
timus nuo pat mažens.

Mažuliu vaiku mokykla pa
stiprina vaiko fiziszka iszsi- 
pletojima per cncrgiszka lauke 
miklinima, ar in didelius, sau
lėtus, gerai vedintus, mokyklos 
kambarius. Kuriuose mokyklo
se vaikai turi imti fizi'szkus ir 
protiszkus mėginimus. Tas 
laikas yra geriausias laikas su- 

met vaikas sulaukia ketvirtus sipažinti su vaiko stiprumu ar 
arba penktus metus, jau laikas 
susidurti su kitiems apart savo 
szeimvnos nariais. Mažuliu 
vaiku mokyklos mokytoja, 
protinga ir meilinga, kaip mo
tinos, tik truputi neypatiszkos, 
nes turi aiszkiai vaikui paro
dyti mokyklos gyvenimo rei
kalavimus. Ji turi jam prista- -  — —       , .,.4... ......... ,lt.

valia 1

mėginimus.

silpnumu, ir kaip geriausia 
praszalinti silpnumus.

Musu miestuose, kur apsigy
veno ateiviu, 
mokyklos neiszpasakytai svar
bios. Kuomet nedrąsus sveti
mas vaikas pradeda lankyti 
mokyklos pirma kliasa, jis jau 

vietoj kur

kaip geriausia

mažuliu vaiku

randasi svetimojo

o tu da 
privalumo neatlikai,—pa

vyra Motiejie-

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Saint Clair, Pa. — 
iszrei.szkeme szirdinga pade- 
kavones žodžius, kurie mums 
prigelbejo laike ligos, mirties 
ir paskutini palarnavima, pa

pijos reikalai eina gerai nuo 
kada aplaikem gera vadovu ku 
niga K. Biczkaucka.
devynių menesiu, sj 
rupijos reikalus ir pastate nau- 

senei buvo

gerai

In laika 
iiitvarke pa-

kalba, ir kuriuos mokina visai 
svetima moleriszkc. Ta pra
džia yra baisiai sunki, 
pasekmes apgailėtinos.

Mažuliu vaiku mokyklos vei
kimo naturaliszkuimas, varto
jami pasibovinimai kuriuos vi
su 'tautu vaikai žino, praszali- 
na svetimumą. Czion svetimi 
vaikai izsimokina angliszkai 
kalbėti, ir iszsimokina skaity
ti. Tos mokyklos mokytoja 
ypatiszkai užkvieczia vaiku 
motinas lankyti motinu susi
rinkimus, kurie laikyti mokyk
los ^kambariuose, ir pakvieczia 
motina ateiti in mokykla pasi
žiūrėti. Tos mokyklos darbas 
yra puikiausias darnas A įnori-

ir jos

jau ture-
, , ........ ima loke

baime — at.siliepe Motiejus.
— Kogi Iu kvaili bijai ? Juk 

kunigas tau galvos nenutrauks.
— Žinau kad ne, bet baisiai 

reke, kad net po visa bažnyczia 
girdei.

K, kur tau reke? Ant ma
nes da nereke.

— Ba tu neturi tiek grieku 
kiek asz.

— Tai kodėl liek griesziui ? 
Jaigu negrieszintumei, tai ne
rėktu kunigėlis auk-tavęs. Ge
rai tau padla!

— Tu taip kalbi, bet žmogui 
sarmata daro, 
iszvadina prie spaviednes, kad 
net visi bažnyczioje girdi.

— Neklausyk kunigo. Jaigu 
kiti girdės kaip ant tavęs ba
rasi, tai ir tu girdėsi kaip ant 
j uju barsis.

— T’uri teisybe dusziuk! Jau 
mane truputi suraminai.

— Tai kada eisi in spavied- 
ni ?

rili eiti
Tyldk, tylėk 

bet inline
>

kaip kunigai

kuom g re i-

puikiausias darnas Ameri
kos vaikams ir stiprinus suri- 
sza vaikus su szeimynoms.

Leiskite vaikus lankyti ma
žuliu vaiikn mokyklas.

I n n i

tiejus, bet duszioje mislino — 
kad tu mane bartum kas mene
si, nėr kvailiu, nesukurkimas 
tavo. \’el ateisiu užmėto laiko!

Po tam spaviedojosi toliau. 
Ant kožno pasakyto grieko ku
nigas bardavo Motiejų nemie- 
laszirdi ngai. Žmones viską 
girdėjo.

Ant g;
— Vogiau.
— Ka, ar

kad dabar streikas ir augliu 
mažai turiu ir tu drysai vogti 
nuo manės.’ 'Puri sugražvt vis
ką.

Žmones

galo Motiejus iszpažino:

Kiši u rytoj — 
czian, tuos geriau!

Ant rytojaus Motiejus ėjo 
prie spaviednes. Persižegnojas 
pradėjo:

— Buvau spaviedni praeita 
meta.

— O (u bolszevi'ke, cicilikai, 
bimbaze — suszuko kunigas — 
tai tu tiktai karta ant meto ei
ni in spaviedni, 
Jaigu nereikėtų, 
eitai!

ba turi eiti, 
tai visai ne 

Otų eretike, ar tai taip 
myli Poną Jezusa, kuris nž ta
ve tiek nukentėjo ir mirė ant 
kryžiaus? Nuo szio laiko eisi 
in spaviedni ’kas menesis, su
pranti tu bedievi ?

— Suprantu! — atsake Mo-

tu drysai vogti, 
prisisavinet kito locnasti?! Ar 
nežinai kad tai griekas? Ar už- 
mirszai apie septinta prisaky- 

Pats Dievas 
o tu juos

- Ne sugrąžysiu!
K<»del ne ?

- Ba jau sudeginau!
lai turi užmokėt.

- Kad neturiu pinigu.
Daryk ka nori, bet turi 

tnan snirražyt, o jaigu ne, tai 
neduosiu iszriszimo. Ar priža
di ?

Ne vogk.ma: “
davė prisakymus, 
laužai ?

—Vogiau isz bėdos — tarė 
Motiejus, apsigindamas save.

— Otų raikali, ar nežinai 
kad ir bedoje nevalo vogt. Tai 
yra griekas. Galėjai ateiti pas 
mane, tai tau paskolintam

— O tu skupuoli! Tu man pa
skolintum?! — pamislino sau 
Motiejus.

— K a pavogei ir kam ?
Motiejus per ‘koki laika ty

lėjo ant galo tarė:
— Nuo kunigo.
— Ka? nuo manes vogei ? Ka 

tu pavogei?
— Kelis maiszus augliu.
— O tu bedievi, ar nežinaiJ i

J1

f

ar

negaliu ir nesugražy- 
turiu sze sz i s m a žus 

keneze

— A e,
siu, ba turiu szeszis 
vaikus kurie ir taip

o pinigu taipgi neturiu.
Tai mane tas neapeina. 

Pasakvk, ar atiduosi!
— Neat id uosi u ir

szalt i

gana, — 
u riko Motiejus ant viso balso.
— Tai neduosiu iszriszimo!
— Tai ne duok!
— l’a>kutini karta klausiu 

ar atiduosi ’ 
o ser, neatiduosiu!

-— Neduosiu iszriszimo.
— Tai ne duok, apsieisiu ir 

be jojo! — su tais žodžiais isz- 
ejo isz
kunigas gana mojo 
idant sugryžtu adgal.

Motiejus nuo 
ginu ne ėjo in 
rinls pati gana ji prispvrincjo.

—F. B.

tave?
1

spaviednyczios,
su ranka

norint s

to laiko dau- 
spaviedni, no-

’ f

nais draugiszki
ant kuriu sueina ir musu rūte
les, tarp kuriu randasi taip va
dinamos. “hissings bugs” ku- 

niyli '‘bucziuoti svetimus 
vyrus o saviszkiems neduoda 
ne vieno buczkio. Kurna Bal

ai važi uos pamokyt i 
bugs”

susirinkimai *—-rį
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i reikalinga. Parapijomis yra la 
bai užganadyli isz kunigo gas- ! truviene 

taisės “ 
bucziuoti snviszkius o ne sveti
mus.

A
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w jm a Ai k ,irt d

w:7 *
padorystes. Xkissing kaip M>■

ra zt i ninku
tai lydėdami in kapus mano myle- 

ma v\ ra i r mu>u te\'a a.a.
\ ’i r.i 

lidele garbe mn-u tautai kad k

m u ."U tautieti D r. A u-zl ra a p- ’mana Puiszi, k u ris mirė 22 die-
aplaike taji dilinta. Gal ateitije 
susilauksime daugiau 
kiu ant \ isokiu urėdu.

1111ISI? Z-

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorua, Mokslainea, Baž> 
nyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso elek- 
trikiniue prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mana jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
Ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecaiui pakol ejsite kur kitur.

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

X4

192.3 mete. Velio-na Gruodžio, 
uis paliko mane >u keturioms 
(

i n>tojus
lukterimis isz kuriu vvriause 

in Szv. Pranciszkaus 
klioszlori Pittsburge, ir du su
ims, taipgi paliko du broliu ir 
( Ivi seseris 
vienu Lietuvoje.

isz Marijampole
para.,

op >

I ’rien u 
kaimo,

viena ir 
pa-

iszgyveno

czionais 
\relionis

•s apskr.
J uodvaiszczio

Amerike
virsz 20 metu ir mirė turėda
mas vos .39 metus amžiaus. Ve
lionis prigulėjo prie Lietuvisz- 
kos Szv. Juozapo parapijos, 
paszelpines draugijos ir buvo 
per ilgus metus “Saules” skai
tytoju.

Sudeda szirdinga aeziu nasz- 
le Ona Puisziene su vaikais.

4 4 Saules”

JuozasMinersville, Pa. —
Szablinskas ( .’) važiuodamas 
automobiliam, apsivertė in pa
kalne, o žmonis kurie mate at
sitikima mane kad Szablinskas 
likos užmusztas. Kada gazoli
nas eksplodavojo ir liepsna 
apėmė visa inaszina, žmogelis 
iszvežliojo isz po maszinos gy
vas tik truputi apdraskytas. 
Maszina sudega visa.

Indiana Harbor, Ind. —Dar
bai czionai eina neblogiausia, 
bedarbiu randasi mažai. Szven 
tęs perleidom linksmai be jo
kiu nelaimiu.
riems vvrams reiketu 
Taradaikos
kaip gyvent ant svieto, para-

Tiktai neku- 
Dedes 

kad iszmokytu

Wcrcester, Mjss. - Pereita 
szeszt adienio 
vaikinai pavogė S. Kamaie^io 
automobiliu nuo Providenee ir 
Waverley Si. 
dieny, 
žiavo in kita automobiliu, .su
daužydami automobiliu, kuria
me jie va žuvo. Jie 
begi, bei polieistai dasivijo ii 
aresztavo juos 
do t r v.s esą 
do t rys esą .\iriai, o kiu irys 
Lietuviai: .L Kupstas, 18 m. 
22 Lafavette 
ežius 1.5 m.,

vakaru szeszi. i

K .<■ O

West Newton, Pa, — k i

kampo. Sekma- 
besi važinėdami, 

automobiliu,
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i£Kasy- 
blakle- 

traiklaužeis ku-
! klos pradėjo dirbti su
! gereis” arba straiklai 

inva- • riu atvežė czionais daugeli. Te- i

B

bandė pa-

j gul czionais niekas nevažiuoja,

• I

Lsz ju, pasiro- 
Airiai,okiti trys 
A i riai, o kit i t ry

nes nežino kaip tas viskas gali 
užsibaigti, nes Pittsburgh Coai 
Co., stengėsi niimuszti darbi
ninkams mokesezius, todėl uni-
ja apszauke slraika.

ANT PARDAVIMO

t

t 1
l

st., P. Zinkevi- 
11 Kovle St., V. 

Azgauskas 17 m., 15 Ward St. 
—A. AL

Gary, Indiana. —Kaip visur, 
taip ir czionais bobeles savo 
iszdaro ir kaip kada labai juo
kingai. Sztai 
bažnyczia Szi
jo girtas vargoninkas grajyti 
ant vargonų, bet vyrai užtemi- 
nejgirta bažnyczios tarna nu-

ana Nedelia in 
u Kazimiero ate-

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keficziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži* 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mnbanov City. Pa

mote nuo vargonų ir iszstume 
isz bažnyczios gerai apdaužo 
ausis ir kaili. O tai vis priežas
tis nekuriu bobelių kurios su 
vargoninku per dienas gero 
munszaine ir namini alų. Nu- 
girdia atima pinigus nuo jojo 
ir da aplaiko žmogelis sarmata 
ir nužeminimą. Baltruviene 
pribus padaryti slieetva o tada 
gud bai raugalines!

— Žmoneliai 
isz nuobodumo nežino ka dary
ti, kožnas su nekantrumu lau
ke pabaigos st raiko.

— Tankiai atsibundi czio-

Pittston, Pa.

n .

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON 3TS.,

ST. OLAIR, PA.
./ * t

Igzbalsamuoja (r laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Parsamdo automobiliui del 
, yeseliu, > kriksztyniu ir

1

Bell Telefonas 1878-M. 
■ I4

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

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

26c.
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VALDŽIOS LIGONBUTES JAU UŽBAIGTOS.
Szis paveikslas likos nutrauktas per aeroplanu valdiszku ligonbueziu kuriose randa

si szimtai sužeistųjų kareiviu. Ligonbutes randasi San Fernando, Kalifornijoj. Didelis bu- 
dinkas ant kaireses likos nescnei sugriautas per eksplozije kuri kilo isz nežinomos priežas
ties, bet nieką nesužeidė.

Ko Motinoms 
Nedaryti

Ne penek naujai gimusi kū
diki bile kokiu pienu. Motinos 
pienas geriauses. Bet visuomet 
reikia sekti gydytojo patari
mus.

Neduok kūdikiui visokiu si
rupu.

Nepenek kūdiki tarpe regu- 
lariszku valgio valandų.

Neduok kūdikiui arbatos 
kavos atba alaus. Kartais ir 
augusiems drausta tuos geri-
mus gerti,

Neduok kūdikiui per daug
valgyti.

Neduok kūdikiui czulpiko, 
nes baisus ligų nesziotojas.

Neleisk s kūdikiui cziulpti
Ipirsztukus. i

Neuždek palutes per anksz- 
tai.

Neaprong kūdiki per 'sziltai 
vasaroj ir per szaltai žiemoj.

Neleisk 
kūdikio.

Neimk kūdiki su savim mie
goti, tegu'l sau vienas guli.

Nesupk ‘kūdikio. Jaigų pra-

kitiems bucziuoti

kad, kūdikis

pats apsiversti.
Neužmirszk kad kūdikis ver

kia kaip jam per szilta arba 
per szalta.

Neužmirszk kad kūdikis ver
kia kuomet szlapias arba ne- 
sz v ar irs.

Neužmirszk
verkia kuomet nori gerti. Duok 

dėsi supti tai veikos ta visuo- jam atsigerti atvėsinto virinto 
vandens.

Neužmirszk kad kūdikis ver
kia kuomet miego nori, reikia 
ji paguldyti.

Neužmirszk

met daryti.
Nepaimk kūdiki in rankas 

kuomet pradeda verkti. Paban
dyk paguldyti ant kito szono.

Nemanyk kad kūdikis alka
nas kuomet pradeda verkti.

Nęuždenk kūdikio galva 
kuomet miega, nes jam reikia 
daug szviezio oro.

Neužmirszk kad dieglys gal

JI

V •

būti skilvio nemalimas.
Neužmirszk kad kūdikis ver

kia kaip pavargsta gulėti ant
vieno sapno, ir kad per silpnas

*

kad kūdikis 
verkia jai spilkute ji duria. 
Vartok tik užlenktas “safety” 
spilkutos. —F.L.I.S.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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