
B

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAUEE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY; ,

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.0QĮ 
Advertising Rates on Application,

, PUBLISHED BY
W. D. BOOZKOWSKI - CO 

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STS.,

1

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 26 BIRŽELIO 1028 (TUESDAY, JUNE 26,1928)ft

DJJ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIB “SAULE” 
. ISZEINA KAS JJTABNTNKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Ameriko ant.viso meto $3.00 
Paropojo ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lataku* ir Pinigu* visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - 00

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

No. 51 / JBNTB1UBD AT THJ MAHANOT O1TT. !»▲.. \M Ironomoi ab bioond olam mail kattbb./ W. B. BOCBKOWBKI, Pr«». A
B. W. BOClBOWBKIt Bflller 39 METAS

ISZ AMERIKOS — Prohibicijos 
laiva Heleyon 

radosi už szimta

AMERIKONISZKI KAREIVIAI
ISZPLAUKS IN KINUS

DVASE MOTERES

New York. — Laivu 
° ru L. Vycziu 

iszvažiavo
ria

DAUG LIETUVIU ISZVA- 
ŽIAVO IN LIETUVA.

“Esto- 
(‘kskursija

Lietuvon daug 
Amerikos Lietuviu, taq> kuriu 
ir kun. V. Dargis, Pažaislio 
vienuolyno kapelionas.

Taipgi Birželio 30 diena lai
vu “ Mauretania ° isz New Yor
ko iszplaukia Europon Lietu
vos Kataliku Motoru draugijos 
atstovo p. F. Pikczilingione.

NUŽEMINTOS PREKES 
ANT PACZTO.

Washington, D. C. — Pacz- 
tine valdžia apgarsino, buk 
nuo pirmo Julajaus pacztas ant 
siuntimo postkareziu (atviru- 
cziu) kasztuos dabar
viena centą, o ne du kaip tai po 
karei mokėdavusi. Už gromata 
sverenti pust' uncijos kuri yra 
siuneziama per eroplanus kasz
tuos dabar tiktai penki centai 
o ne deszimts.
NENORĖJO LIULIUOT

KŪDIKI, LIKOS UŽ TAI 
ARESZTAVOTAS.

.Jau kas 
Jaigu 

g savo
tai jau laikas padaryti

KONFISKAVO DAUG 
SZAMPANO.

New York, 
sznipai suome 
ant kurio
tukstaneziu doleriu vertes ge
ro Francuziszko
Kapitonas su laivoriais pabė
go kada pamato priplauken- 
ezius muito virszininkus.
POPAS DINGO ISZ NAMU.

Homestead, Pa. — Vietinis 
Rusnak u popas Re v. V. G. Va- 

namu 
jojo

dingo isz
adgal ir

tiktai

Camden, N. J. — 4 4

per daug, tai szelauk. 
mot eres spiresi už dau 
tiesu,
tame gala, o ypatingai, jaigu
moteres prispyrineja idant vy
rai liūliuotu vaikus, kada mo- 
teres iszeina ant pikczicriu.” 
Taip pasakė sudže Bernard del 
Mortos Cassady, 18 metu, ka
da jiji užvedę skunda priesz
savo vyra Juozą, 22 metu, kad 
jisai nenorėjo prižiūrėt kūdi
kio.

Motore aiszkino kad kūdi
kis priguli taip prie jos kaip ir 
prie vyro ir turėtu juom lygiai 
rūpintis, bet sudže turlijo kito
kia nuomone apie tai ir teismą 
iszmetc isz sūdo.
SUMUSZTAS, SUPJAUSTY

TAS IR PAKARTAS.
Altoona, Pa.

ta 'gerkle ir vėliaus 
ant medžio, lavonas

— Su baisiai 
sudaužytu pakausziu, perpjau- 

pa kart a s 
I talijono 

Natale Sangiorgio, 30 metu, li
kos surastas kabantis ant me
džio užmiestyje. Kokia buvo 
priežastis tokio baisaus atker- 
szinimo, tai palicije da neisz- 
tyrinejo.
MENKUTIS TĖVAS

SKUNDŽIA SAVO 
MILŽINĄ SŪNELI.

Boston, Mass. — Augustas 
Gužauckas, kuris svėrė tiktai 
135 svarus, apskundė savo mil
žiną sūneli, kuris turi szcszio- 
lika metu bet svėrė tiktai 242 
svarus. Sūnelis pabėgo isz 
mokslaines ir nuvažiavo in Ka- 
lifornia, kur dirbo prie kruta- 
inuju paveikslu, bet jam nubo
do tas darbas, prasze
idant jam prisiunstu pinigu su- 
gryžti namo. Kada sunkus sū
nelis sugryžo namo, 
dėjo daryt “funes,” 
jojo negalėjo suvaldyt ir pa
guldyt ant keliu idant užduot 
jam kelis blynus per sėdynė, 
todėl da'bar prašau sūdo idant 
ji suvaldytu.

s zanipano.

dvi 
lyg

sil ievas,
san vaitos
sziai dienai da nesurasta. Po- 

prabasz- 
Rusna ku

paezia ir kelis

Vasil ievas bu vo 
czionaitines 

parapijos per deszimts4 metu, 
paliko czionais 
vaikus. Gyveno padoriai ir ne
turėjo jokiu 'bdbiszku ergeliu.
PERKŪNAS PRITRENKE 

LIETUVI.
Mass.

pas 
ežiu m

Haverhill, Mass. — Laike 
szturmo czionais, perkūnas pa
taiko in daugeli 
riuos iszvertc arba suskaldo. 
Perkūnas palaike in medi ku
ris stovėjo prie 
linsko, 
mas 
mones per koki laika. 
SEPTYNI ŽUDINTOJAI

NUBAUSTI MIRCZIA.
Washington, D. C. — Trys 

žadintojai Ijcc, Moreno ir Proc
tor likos elektrikiuoti už nužu- 
dinima palicijanto 
Busch. Yra tai pirmut ine t mi
ce (žadintojų kurie likos nu
bausti mirezin už viena žudins- 
ta, - < ****

Florence, Ariz.

medžiu ku-

sztoro S. Zi- 
Bradforde, pritrcnkda- 

Ži.linska, kuris neteko sa-

Leo w.

Trvs Kin- 
ezikai Chin, liar ir King Long 
likos ĮMikarti czionaitiniain ka- 

7. lojime už nužudinima savo tau- 
g, kuris prigu

lėjo prie prieszingos draugo
vei.

ŽVERISZKA1S SŪNELIS.
('loveland, Ohio. — Vladas 

Sirkovski, 19 metu, likos užda
rytas kalėjimo, už 'bjauru pa
sielgimą su savo sena motinėlė 
Ona, kada toji ji iszbare 
praleidimu visus uždirbtus -pi
nigus, 
neduodavo.
budo sūnelis kirto motinai su 
kujnszczia iii veidą, 'kait net 
iszmusze kelis dantis ir pamė
lynavo jai akis. Už tai gavo ji
sai szeszis menesius in kalėji
mu. Ir tai tokia padėkavono 
motinai už pagimdymu tokio 
iszgainos!

NORĖJO BŪTI TURKAS.
Binghampton, N. Y. — Lau

ras Sroczinski norėjo sekti pė
doms Turku ir turėti daug 
ežiu bet per bobas paipuole in 
beda. Pirma motore Antanina 
vede Wyoming,

tiecžio Tom Kili

u z

o ant maisto nieko jai 
žveriszkoTasai

pa-
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Amorikoniszki mariniai karoivei ant laivo 
kuris yra pasirengi

PASIRODO ANT KALNELIO 
PUSIAU NAKTYJE, KURI 

GIEDA IR VEDASI 
SZUNIUKA.

4 4 PU t * 
iszplaukti isz Now Yorko in Kinus, pri- 

gelbet apsaugoti Amerikoniszkus 
pasikeleliu ir apsaugoti juju turtus.

?s
padonus nuo užk lupinio

GIRTA 100 KARTU, IN 
SZESZIS MENESIUS

Pa. — Gerald G. 
turt i ilgiausios

už

Scranton 
Fadden, suims 
sze i m v n os ezi on a i s 
cziule skundže ji 
jai ant maisto, pasako slidžiai 
bu k jojo szirdinga paeziule i u 
laika szesziu menesiu buvo gir
ta nemažiau kaip szimta kar
tumo kada paskutini karta bu
vo nesviet iszkai 
sugryžo
d a isz ryto 
per munszaine, kad iszkulc vi
sus langus isz pryszakio namo.

kurio pa- 
n ėda vi ui a

uzsigerus ir 
namo ketvirta valau- 

, taip buvo inkaitus

O kad Fadden yra turtingu 
(odei sudže paliepė jam mokė
ti savo paeziulei po 150 dole
riu ant menesio. — Na, dabar 
poniute Fadden turės 
gert!
TASAI ISZTIKRUJU

NULĖKĖ IN DANGŲ.
— Pasidėjus 
dinamito ipo

už k a

Akron, Ohio.
szmot us
Edwardas Gertcnsola-

szeszis
savim,
ger, 45 metu, iisz Wadsworth, 
uždege knatu, atsigulė ir lauke 
pabaigos savo gyvenimo. 
Szmoteliai jojo kūno likos su
rasti puse mylios nuo tosios

savo

nuo
vietos, o (Irutis eksplozijos su
krute visa kaimeli ar iszkulc 
visus langus.

9 O4 meti i vy- 
paeme 1926 mete Liepos 31 

V v tau to

Isz Visu Szaliu
PERKŪNAS SUNAIKINO 

VISA NAUGARDUKO 
MIESTELI.

— Vilniaus ir 
ubernijose siautė 
Jp, kuri sunaikino

Varszava.
Grodniaus
baisi perkūnijo, kuri sunaikino 

Naugarduko miesteli. Vie
šu perkūnija buvo taip 

smarki, kad nepasiliko ant vie
tos ne vienas namas. Daug trio- 
bu sudego nuo perkūno o vėtra 
dabaige savo baisu darba. So
dai ir medžiai 
szaknimis.
les.

Brudno kaime perkūnas už- 
muszc motore ir du vaikus. At
raki! kaime tvanas nunesze ke
turiolika g 
kai prigėrė kaipo ir dau 
valiu. Lietuvos paru'bežyjo 
t i Veliczkavos, 
ge didele 'girria 
iszdegc.

visa 
sula

<r

iszvartyti su 
Bledes labai dide-

rinc.ziu ir trys vai- 
g gy- 

, ar- 
perkunas užde-
, kuri visiszkai

GINDAMAS MOTINA, 
NUŽUDĖ TĘVA.

Chicago. — Stanislovas Pic- 
kut, 20 metu, nuszovc savo tę
va ant smert, kada tasai už- 

' klupo ant savo paezios Hele
nos su žirklėmis, norėdamas 
jaja nudurt. Matydamas moti
na pavojuj, sunūs iszeme re
volveri isz stalcziaus, szove in 
tęva du kartus, užmuszdamas 
ji ant vietos. Po tam nuėjo in 
palicijos stoti ir pasidavė in 

rankas teisingystes. ____

Pa., Luzernes 
paviete 1923 mete, o 1926 pri
buvo in Binghampton ir in ke
lis menesius po 'tam Sroczinski 
susinesze su Maskalka, Marija 
Stebela, su kuria paėmė szliu
ba pas skVajeri po tam cerk
vėje. Nuo tojo laiko gyveno su 
dviems moterems lyg
tui, o kada viskas iszejo iii vir- 
szu likos aresztavotas už daug- 
patysta ir uždarytas kalėjime. 
DEBESIS TRUKO, UŽLIEJO 

KELIS MIESTELIUS.
Pittsburgh. — Keli mieste

liai pakalnėje ‘Hartiers kaip, 
Oakdale, 
town ir Sturgeon likos užlieti 
per staigu trūkimą debesio, 
padarydamas daug bledes gy
ventojams. Daugelis szeimynu 
vos iszsigelbėjo nuo smert. Ke
liolika automobiliu likos pa
gauti per 'tvaną o locnininkai 
turėjo l)cgti in saugesnes vie
tas, taip vanduo juos greitai 
pagavo, ____ _____,____ ;

VYRAS AR ŽMONA 
KALTESNE?

Jonas Rugienis, 
ras, 
dien szliuba Kaune,
bažnyczioje su naszle Ona La
banauskiene. Lygiai po metu 
apie szias jungtuves sužinojo 
pil. Klementina Kisieliute-Ru- 
gieniene, kuri dar 1916 mete 
iszte'kejo Amerikoje už Jono 
Rugienio ir apie naująsias vy
ro jungtuves pranesze polici
jai. Kauno Metropolijos Tribu
nolas pirmąsias jungtuves pri- 

o antrąsias;
Jonas Rugienis 

prisipažino, kad jis, 
vedos, priėmė 
tik verte kalte 
žmonai, kad szi ėmusi girtaut
ir jis turėjos su ja skirtis. Skir
damasis esą palikes jai turto 
vertes 250 doleriu. Bet Kauno 
Apygardos Teismas vis dėlto 
paskyrė Rugieni ui bausmes 
viena menesi paprasto kalėji
mo ir eidamas dabartines musu 
Vyriausybes iszleistu Gegužes 
15 diena Amnestijos “instaty- 
muM bausme sumažino vienu 
ketvirtadaliu,

KIEK MASKOLIAI 
ISZGERE VODKOS.

Maskva. — “
3d.
apie
Rusijoje:

1924 metuose iszgerta vals
tybines 9,600,000 litru; 1925m. 
—.48,000,000; 1926 — 360,000r 
000, o 1927111.

Iii ta neinskaityta samogo- 
nas, kuri 'Sovietu žmones pasi
daro namie ir iszgeria. Valdžia 

girtuokliavimo 
surinkusi

’ Bir. 
prancsza sekamas žinos 

girtuokliavimą Sovietu

i

McDonald, Nobles-

pažino teisėtomis, 
neteisėtomis.

būdamas 
antra szliuba, 
savo pirmajai

bausme sumažino

Izviestia 
sekamas

f y

480,000,000.

isz savo žmonių
1927 metais surinkusi 1,200 
milijonu rubliu (600 milijonus 
doleriu). Ukrainoje sakoma 
viename dideliame kaime, kur 

11,000 ukiu, samogonas 
yra verdamas pas 9,000 gaspa- 
doriu.

v ra 
w

TRYS MILIJONAI ŽMONIŲ 
BE DARBO ROSIJOJ.

Aloskva. — Rosi joj sziadien 
randasi daugiau kaip trys mi
lijonai žmonių be jokiu darbu 
isz kuriu du milijonai yra žmo
nes kurie turi visokes profesi
jos — mokytesni žmones. No
rint s valdžia perserga t i, kad 
žmonos nevažiuotu isz kaimu 
in didesnius miestus, bet juju 
vis daugiau priibuna ir todėl 
užėjo tokia bedarbe. Tarp be
darbiu ir paliciijos Linkiai ky
la kruvini maiszacziai kuriuo- 

isę daug žmonių lįkgs sužeista.

K rėkavus. — Gyventojai 
Podguro priemiestyje, nuo ko
kio tai laiko 'gyvena nerimas
tyje isz priežasties nepaprasto 
regėjimo ant artymo kalnelio 
apie pusiau-nakti ant kurio 
kas nakti rodosi pavidalas mo
te ros kuriai draugauja mažas 
sziinytis. Laike savo naktinio 
pa.sivaikszcziojimo motore at
lanko Szv. Benedikto bažny- 
czia, po tam kaip migla iszlekc 
per įauga bažnyczios.

Pagal apsakymą liūdintoji!, 
kurie mate taja naktine dvase, 
tai ji ji pasirodo prie tūlo grabo 
ant kapiniiu apie pusiaunakti, 
kuri pradeda puikiai giedot. 
Palicije stengėsi suimti taja 
dvasine motore, bet visii juju 
stengimai nuėjo ant niek nes 
dvase, norints apsiaubta buvo 
per daugeli palicijos ir žmonių, 
iszkildavo in virszu /ir dingda
vo visiems isz akiu persimai
nydama in migla.
STATO LAIVA KURIS TU

RES 1,000 PĖDU ILGIO.
London. — White Star laivi

ne kompanije davė padirbi vie
na isz didžiausiu laivu kuris 
turės tūkstanti pėdu ilgio ir 
kasztuos daugiau kaip trisde- 
szimts milijonu doleriu. Bus 
tai tikrai plaukentis palocius 
ant vandens.

LaivaM bus užbaigtas 1932 
mete ir paleistas ant vandens. 
Sziandieniniai didžiausi laivai 
ant svieto yra: Leviathan ‘ku
ris turi 907 pėdas ilgio ir Ma
jestic 915 pėdu. Sziuos abudu 
laivus padirbo Vokiecziai, bet 
1,000 pedii milžiną statys Ang
liję.

KINCZIKAI APIPLESZE 
SOVIATU KONSULATA.

Didelis
pulkas Kiniszkos palicijos už
klupo ant soviatu konsulato 
kuri apiplesze ir jeszkojo slap
tu dokumentu. Generolas Fu 
Fso-Yi dagirdes, buk soviatai 
savo konsulato turi paslėpė 
daug ginklu ir amunicijos, pa
liepė policijai padaryti krata, 
bet ndeko nesurado.

VELA MUSZIS SU 
PASIKELELIAIS.

Guadalajara,
Atotonilco, atsibuvo muszis 
tarp vaisko ir katalikiszku pa
sikeleliu, įkuriamo likos už
muszta du aficicriai 'ir asztuo- 
ni kareiviai. Daug pasikeleliu 
taipgi užmuszta ir sužeista. 
Daugiau vaisko likos nusiuns- 
ta in tonais ant apmalszinimo 
pasikeleliu.

BAISI NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

Stokholmas, Szvedija. — Ke
turiolika pasažieriu likos už
muszta o 60 sužeisti, kada eks
presinis trūkis susimusze su 
kitu arti Bolinas. Abidvi loko- 
motyvos iszirito o vagonai po 
susidaužimul užsidegė, todėl 
daug sužeistųjų sudego 
smert.
38 PASIKELELIAI 

UŽMUSZTI
DAUG SUŽEISTA.

— Arti

VISAS MIESTELIS 
SUNAIKINTAS PER DRE- 

BEJIMA ŽEMES.
Tuxtepec, Mex. — Smarkus 

drebėjimas žemes czionaitineje 
aplinkinėje padare daug 'ble
des, kur davėsi jaust nemažiau 
kaip 182 drebėjimai. Pamari
ais miestelis Uliacaliua likos 
visas sunaikintas ir užlietas 
kada marios iszkilo. Gyvento
jai turėjo ant tiek laiko, kad 
isz'bego in kalnus, todėl niekas 
nepražuvo.

JUGOSLAVIJAI KERSZINA 
NAMINE KARE; KELI 

UŽMUSZTI.
Zagrzeb, Jugoslavije. — Asz- 

tuoui žmones likos užmuszti ir 
daugelis sužeista maiszacziuo- 
se koki kilo isz priežasties nu- 
žudinimo siuntinio Radicz, du 
užmuszti per Montenegriszka 
kuni'gaikszti Princą Ratczica. 
Sumiszimai isz tos priežasties 
siauezia aut kasdieninio pared- 
ko, daug palicijantu ir vaisko 
sužeista. Kariszkos tiesos ap- 
szauktos po visa sklypą. Kai- 
muocziu partije kcrszina suky
li ma namines kares.

PALAIDOJO SAVO 
KŪDIKI SZEPOJE.

Lodžius. — Kaime Lucineže, 
netoli czionais, isz netycziu li
kos atrastas gyvenime tarnai
tes Jendlikiutes negyvas kudi- 

kuris likos palaidotas 
sziupledoje, szepoje, pripilta 
žemo kurioje gulėjo dvieju me
nesiu kūdikis. Kada mergina 
likos aresztavota, prisipaž-ino, 
buk su kūdikiu nenorėjo per
siskirt net po smert. — Tokia 
tai motiniszka szirdis.

kis,
szepoje

PASKUTINES ŽINUTES.

Tientsin, Kinai.

Meksikas, 
atsibuvo

ant

deszimts kareiviu

, Mexico City, Mex.
Las Huortas, laiko muszio ku
ris tęsęsi per asztuonias valan
das tarp pasikėlė!iu Ir valdisz- 
ko vai’sko,
likos užmuszta ir 28 pasikolo- 
liai ir daug sužeista ant abieju 
pusiu. Buvo tai smarkiausias 
muszis kokis atsibuvo in laika 
jįvįeju metu su pąsikęleliais. i

ISZ LIETUVOS

11 Beirut, Egiptas. — Dide
le ugnis sunaikino suvirszum 
100 namu, keli ugniagesiai ap
degė ir asztuoniolika 
sudegė ant smert.

11 Kenosha, Wis. — Isz prie- 
gukilimo maiszaczio

Allen UA” Hosiery Co.,

žmonių

verdanczlo

16 menesiu Onute

Ind. — Ugnis

žasties 
prie 
likos iszszauktas straikas ant 
apmalszi n i m u st ra i k i e ri u.

H Bukaresztas, Rumunija.— 
Sudas perskyra karalaite Hele
na nuo savo vyro karalaiczio 
Karoliaus, kuris ja buvo pame
tės ir gyveno su aktoiJka Pary
žiuje.

1[ Wilkes-Barre, Pa. — In- 
puolus in kati la
vandens kada motina džiovino 
drapanas, 
Kvacz nusiszutino ant smert.

U Petersburg,
sunaikino daug kompanieznn 
stabu prigulincziti prie Gibson 
Coal Co., kaimelyje Little 
Mine. Bledes padaryta ant 100, 
000 doleriu.

1! San Salvador. — Darbin- 
inkiszkas trūkis iszsirites nuo 
begiu arti Guetamalos, buvo 
priežasto 
žmonių.

II Belgradas. — Salonikoje 
likds užmuszta 7 Komunistai ir 
28 sužeisti laike sumiszimo ko
ki 'sakele prieszais valdžia.

11 Prescott, Ariz. —Jim Ro
berts, 72 metu szerifas, nuszo- 
ve banditą, kuris apvogė ban
ka ant $35,000. Už tai gavo do
vanu $5,000.

kaimelyje

arti Guetamalos, 
užmuszimo devynių

MIRĖ AMERIKIETIS 
LIETUVIS KAUNE.

Gegužes 24 diena, Kauno 
miesto ligoninėj po operacijos 
mirė Amerikietis Baublys Pet
ras apie 40 metu turis. Jisai 
buvo gryžes nesenai isz Ameri
kos, Amerikoje yra liko jo du 
broliai.

SMARKI PERKŪNIJA.
Karmėlava. — Sziu metu Ge

gužes menesio 25 diena 15:30 
vai. Karmėlavoj buvo smarkus 
lietus su perkūnija. Perkūnas 
trenkė pil. A. Szirvinsko tvar
tai), padegė tvarta, sykiu už- 
musze arkli, kuris stovėjo kie
me netoli tvarto. Padegtas 
tvartas buvo vietiniu žmonių 
pastangomis užgesintas. Be to, 
dar buvo užmusztas pil. Kriau- 
nevieziaus arklys, kuris ganėsi 
pievoj. Lietus buvo tiek smar
kus, kad Karmėlavos gatves, 
laukai buvo apsemti vandeniu, 
lyg lietingiausia pavasari. - 
Upeliai, grioviai labai patvino.^ 
Kai kur isznesze tiltelius.
DEGTINES IR SPIRITO 

GAMYBA LIETUVOJE.
Kaip rodo valstybinio degti

nes monopolio statistika, per 
Kovo menesi buvo pagaminta 
558,375 litrai degtines ir 24,190 
litru spirito. 
Kovo menesi 
pagaminta 520,281 lt r., o spi ri
to 16,915 lt r. Taigi žymiai ma
žiau. Isz viso per plrmaji sziu 
metu ketvirtadali degtines pa
gaminta 1,680,565 ltr.. o spiri
to 81,379 ltr. Sulyginus su per
eitais metais per ta pati laika, 
szimet degtines buvo pagamin
ta 232,915 ltr., o spirito 26,919 
ltr. daugiau. Per ta pati laika 
szimet degtines ir spirito buvo 
pagaminta už 12,174,698 litus, 
o pereitais metais už 10,359,- 
474 litus.
RUOSZIA NAUJA EMIGRA

CIJOS INSTATYMA.
Kaunas. — Vidaus reikalu 

ministerijoj baigiamas ruoszti 
naujas emigracijos instatymas, 
kuriuo bus dar labiau suvaržy
ti emigracijos biurai ir agentai. 
Emigniojantieji bus labiau ap
saugoti nuo emigracijos biuru 
apgaudinėjimo. Be to manoma 
sudaryti, emigracijos fondas. 
Netrukus instatymas bus pa
tiektas specialiai komisijai, o 
vėliau ministeriu kabinetui. 
Dar szia'is metais manoma in- 
statyma iszlcisti ir pradėti 
vykdyti.

PERSZOVE GINKLU 
PARDAVĖJA.

(“ V”.kor) — Sziomis dieno
mis Žemaitkiemio pasztininkas 
Jukszys nuėjės pas Naujokiene 
pirkti revolveri. Naujokiene 
užtaisyta revolveri padėjo ant 
stalo. Jukszys ji paėmė, isz- 
trauke szovinius, bet nepaste
bėjo, kad vienas liko vamzdy j. 
Paspaude gaiduką ir netikėtai 
iszsiszovusio szovinio kulka 
pataikė in Naujokiene, 
tuojaus mirė. Pasztininkas su
imtas ir padėtas Szilutes kalė
jimam e

PIKTADARIUS VIS 
SUGAUNA.

Sziu metu Gegužes menesio 
27 diena apie 22 valanda, Sziau

padege tvarta, sykiu už-

Pereitais metais
degtines buvo

iszlcisti

Jukszys 
v - *•

ku ri

I
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PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Joną Mitalu vieži u, 

keli metai adgal -buvo Scran
ton, Pa., biednu name. Jei kas 
apie ji 'žino meldžiu praneszt. 
lt Mik. Navikas,

JLD.-No. 2 Forest City, Pa.M* t

liu mieste, Žemojoj gatvėj, bu
vo rastas nužudyto Sziauliu gc- 
ležrnkeliu stoties tarnautojo 
Stasio Lauruszo lavonas. Kri
minaline policija sulaiko inta- 
riamus Lauruszos nužudyme 
Sziauliu miesto gyventojus pi- 
lieczius: Prana ir Kaži Dovy- 
daiezius ir Stasi Juni, kurie 
prisipažino nužudė Laurusza. 
Visi trys pasodinti in kalejinja.

1
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Kas Girdėt
Žmones rugoja khd juju nie

kas nemyli, kad ju nekenczia, 
niekas pricteliszkai su jais nc- 
pasielgineja, o bet neatsimena 
kad tai juju paežiu kalte.

Kodėl 1
Todėl, jaigu kas geidžia, 

idant ji mylėtu, turi taip pasi
elgt idant butu mylėtas nuo ki
tu. Kas geidžia turėti priete- 
lius, turi būti prietelingas ir 
kitiems. Vienatinis būdas ne
būti mylėtu ir neturėti prioto- 
liu, tai yra pasiprieszinimas 
priesz viską, ka tik* kas pasa- 
kis. Juk patys pažysta t e daug 
nuobrodžiu žmonių arba kurie 
nuolatos sako: “Tai nebuvo 
taip,” arba “Tai neteisybe.”

Juk galima mandagiau rsz- 
rcikszti savo nuomone žodžiais 
o ne visados “pastatyti ant sa- 

Nuolatinis ginezinimas at-▼o.”
szaldo žmonis nuo tavęs ir nuo 
tavęs szalinasi kaip nuo smir- 
danezio kvapo.

Tankiai atsitinka kad ant ko
kio draugiszko susirinkimo yra 
užkviestas žmogus ar motore, 
kuri moka pralinksmini sve- 
czius. Tokia ypala yra visados 
priimama nes savo linksmu bu
du ir kalba iszvere malonia in- 
tekme ant visu.

Yra tai dovana, kuria turi
me sekti iszmintingai. Bet tik 
tokios ypatos gali raz josios 
naudotis, kurios yra malonios, 
linksmos ir nesavmylinczios.

Ne yra tai jokia melagyste, 
jaigu nekarta kalbame, kad
pinigas auga. O bet auga. Ži
noma, ne tokiu budu kaip žole, 
medžiai, žmogus ir 1.1., bet 
prieszingai. Bet, jaigu pinigas 
augtu, negali būti paslėptas 
be jokios naudos, bet turi būti 
bėgyje, kuris prigelbsti pini
gui augti.

Sztai kokiu budu pinigas ga
li augti. Jaigu paimsime ant 
paveizdos, kad žmogus indetu 
in banka 50 doleriu ant mene
sio ant szeszto procento, tai in 
laika vieno meto sutaupys 600 
doleriu o su procentu turės 
$619.66. In penkis metus sutau
pys $3,000 o su procentu turės 
$3,499.35. Iii deszimts metu su 
procentu turės $8,202.18, o in 
dvideszimts metu suma padėta 
ant szeszto procento pasidau
gina, ir žmogus per ta laika su
taupytu tiktai $12,000 bet su 
procentu turėtu $23,016.24.

Tokiu’budu pinigas “dirba 
per save ir atnesza pelną del 
žmogaus, kuris yra paezedus.

>J

Jaigu uoszve, pagal nuomo
ne daugelio ženteliu yra vadi
nama “trucizna,” 
vadint josios dukrelei...

tai kaip pa

Jau praėjo asztuoni metai 
nuo kada likos investa prohibi- 
cije. Noriuts asztuoni metai, 
tai ne ilgas laikas, bet per ta 
laika galima buvo isztirti ko
kia nauda toji veidmaininga 
probibicijc padare gero del vi
suomenes o valdžiai kasztavo 
milijonus doleriu idant užga- 
nadint veidmainiams, kurie in- 
vykdė taisės tiesas. Ateinanti 
meta valdžia ketina iszleisti 
keturesdeszimts milijonu dole
riu idant priverst žmonis ant 
pildymo tuju tiesu ir vis dau
giau auga, o nauda kokia isz 
to?

Tokia, kad Amerikonai visai 
ne yra “sausi,” laužo prohibit 
cijos tiesas kvžnam miestelyje 
virsziįlinkai, •sznipai, palicije, 
burmistrai, sudžios, advokatai 
ir daug*kitokiu augsztu virszi- 
ninku kurie net turi insitaisc 
savo privatiszkus bravorus ir 
distilacijes.

Tankiai kalbame apie pavo
jingus žvėrių s kurio daro žmo
gui visokės bledeš ir yra nevi
donais -žmogaus. Bet ar -kada 
gerai apmansteme, kad žmo
gus yra pavojingiausiu su tvė
rimu kokis randasi ant szios 
Žemes. _______

PADĖJIMAS KAMPINIO AKMENS, PO
NAUJA ANGLISZKA AMBASADA

t

*

Sir Esme Howard, Anglis/, kas ambasadorius ir jojo pa

*•*»

*

gelbininkai, apvaiksztinejo 63-ezins varduves Anglijos kara
liaus .Jurgio V, kada padėjo kampini akmeni po nauja Ang
liška ambasada Washinglone, D.(\

Daugiau žmonių pražūna 
nuo kardo apjuodinimo ir ne
doru žmonių nekaip ant lauko 
kruvinos kares.

žinomu KA DARYTI KADA 
KAS PRIGERIA

KAIP KANDIS 
PANAIKINT

t “MANO BRANGI 
MALVINA”

fH

“Unitą
Jėzuitu organas, in-

naudos 
Italija ir Kataliku 
jaigu ateinancziais

vie
nok, yra atsitikimu

Florencijoj, Italijoj, iszeina 
Kataliku laikrasztis 
Catolica” 
dėjo straipsni, kuriame iszro- 
dineja, kokios dideles 
turėtu ir 
bužu veži a,
rinkimais Suvienytosia Valsty
bėse laimėtu Demokratai, ir 
New Yorko gubernatorius Al 
Smith, Katalikas, butu iszrink- 
tas Snv. Valstybių prezidentu. 
Jėzuitu laikrasztis pareLszkia 
vilties, kad jie ir laimes. Apie 
Al Smith’a jis sziaip atsiliepia:
“Demokratu partijos kon

vencija Houston’e, Texas, tik
rai savo kandidatu paskelbs 
Al Smith’a, nežiūrint Metodis
tu ir fanatiku opozicijos ir ne 
žiūrint kriminaliniu darbu Ku 
Klux-Klan’o ir panaszin orga
nizacijų, kurios yra prieszin- 
gos gubernatoriui Smith’ui del 
to, kad jis yra Katalikas.

Unitą Cattolica 
baigiamas

kad, girdi,

< 4 st ra i pe
part*iszk imu, 

“sziaudio religija 
Amerikoje nėra jos protėviu 
religija. Szi an d i o Amerika yra 
reikalinga Katalikybes mielių, 
ir Al Smith’o iszriūkimas bus 
toksai Krikszczioniu atgimimo 
ženklas.”

Žinoma gubernatorius Smith 
turės daug prieszinybiu pasi
likti prezidentu Snv. Valstijų, 
bet konstitucija duoda jam ly
gias tiesas ar jisai Katalikas 
ar ne — visi turi tiesa pasilikt 
prezidentu Snv. Valst.

Gubernatoriu's Smith ’as 
atviras žmogus 
niauja ka sako, 

Kada
ka mano daryti su prohibicija 
jaigu bus iszrinktas prezidentu 
tai Smith’as atsake:

už žmogaus

ilis

teisingai.

v ra 
ir neveidmai- 
tai atvirai ir 
jo užklausta

“Asz stovėsiu 
ypatiszka laisve ir vai st i jaus 
tiesas. Esmių prieszingas pro- 
hibicijai (tas žodis ženklina 
“uždraudimas”) asz esmių už 
blaivybių. Jaigu kokia valstija 
(steitas) nori blaivybes, tegu) 
už tai balsuoja, bet jaigu nori 
būti szlapiu, tai turi pilna tiesu 
tokiu būti.”

Smith’as turi gera proga pa
silikti prezidentu, bet žinoma, 
tas priguli prie balsuotoju at- 
einaneziuosia rinkimuosia, ne
žiūrint, kad jisai yra ant Dc- 
mokratiszko tikieto, bet už ji 
balsuos tiikstancziai Hepubli- 
konu kurie ne yra prokibicijos 
veidmainiais.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numirėliu.

Pirmiausia reikia kuogrel- 
cziausia is/.traukti kuna isz 
vandens. Visuomet reikia mė
ginti atgaivinti, nors kūnas isz- 
buna deszimts miliutu po van
denio skaitomas mirirsiu,

, kuriuosę 
žmones buvo atgaivinti, po isz- 
buvimo vandenyj trisdeszimt 
ir ketnriasdeszimts miliutu.

Keikia prigėrusi paguldyti 
kiupszezia, taip kad pilvas bu-

galvos, kad van
duo galėtu bėgti lauk isz ger
kles ir plaucziu.
szluostyti visa burnos
Kaip tik galima 
perpleszti drabužius ant kru
tinės ir nugaros ir duoti burnai

oro. Žandus galima
atidaryti ir indeli ka nors kad 
neužsidarvt n.

Paskui reikia užsigulti

Keikia isz- 
vidų, 

pasiekti, Ir

užtektinai

ant 
žemutiniu szonkauliu ir su ran- 

t ris sekun-

>1—1.

Drabužiu kandis padeda kiau- 
.szinnkus, kurie iszsivysto in 
Ikirminnkus, edanezius drabu
žius. Tai gali atsitikti bilo me
tu sezone, bet artinantis szil- 
tam orui, kan(dis pasidaro labai 
veiklios ir ju kiauszinnkai 
greieziau iszsiperia. Labai 'szil- 
tuose namuose aplinkybes joms 
lygiai prielankios, kaip ir vasa
ra. Szeimininko turi netik pri
žiūrėti vartojamus drabužius, 
bet turi specialiai prisirengti 
prie atitolinimo bledies, kuria 
kandis padaro, kada reikia va
sarai padėti vi sirs ' 
drabužius ir kitus dalvkus.

Keikia visuomet, drabužius 
užlaikyti szvariai, nuolat juor, 
szcpec,žiu valant ir priesz saule 
vedinant. Kandžiu kiauszinu- 
kai labai szvolnus ir szepetys 
juos iszszukuoja. Reikia gerai menulio szviesa. 
gerai iszvalyti kampus, siūles 
ir kiszenius. Jei drabužiuose, 
kurie yra padedami vasarai, 
yra kokiu plotinu, kandis tuo
jaus in juos insimes. Jei drabu
žiai bus gerai sz(*peczio iszszn- 
kuojami, nors kas dvi savaite, 
abejojama, 
kabintus.
reikia juos nuo kandžiu apsau
goti, jei jie nebus per 
vartojami, 
tuojaus in popiera ar sudedant 
in tam tikras skvrnias kur 
kandis negalėtu insigauti.

Beveik visi v ra 
su invairiu rusziu maiszais, ku
riuos galima pirkti vasaros lai
ku. Szie maszai jei neapiply- 
szo ir jei at saka n ežia i vartoja
mi, yra labai gerai apsugojami 
drabužiu nuo kandžiu. Jie ne
turės jokios vertes 
žiai su kandimis bus in jmVs in
deli, nes jie ju neužmusz. Jei 
bent, kiek apiplysze, nors ir la
bai mažai, jau nebetinkami 
drabužiams dėti, nes kandis in 
juos jau gali insigauti.

Paprasta viniojimui popiera 
yra gera, arba keli laikrasz- 
czio lapai. Kandis per popiera

ir

Buvau pirmame miege, kuo
met dura varpelis pirkele ma
ne; greitai keliausi isz lovos ir 
skubiai ąpsirenges ėjau žemyn 
atidaryti duris.

Kucziu naktis T 
szalta, kaip ir visi 
menesio vakarai, ir 
lyg su nuvarginau meto

u 
buvo■ gana ,, • 1 1 v • I ?
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turėjau su savim. Kuomet pa
sižiurėjau in ja, pastebejan, 
kad jos lupos pyne maldas, ir 
jos akys pilnos meiles ir sargu- 
mo žiurėjo in Vieszpati, kuris 
ėjo sykiu, kaipo gydytojas pa- 
ligoni.

Staiga mergaite, paleido sa
vo rankute, ir tarė:

Czionai rasi mano mamv- 
skambejo jos plonas balse

lis; ir rode su ranka in maža

GETTYSBURG
KOVOS ATBALSIAI

Gruodžio 
menulis .naine]ų kuris buvo pasislepes 

. . , savo trijų szimtmetiniu ažnol*
baltai nudažytus spindulius po j nju mC()^u

Atidariau duris, kurios silp
nai laikosi prie kalmcziu, :r 
pasitrankiau in šąli norėda
mas mergaite praleisti. Ji din
go. Nustebės, stengiausi atrast 
sau kelia, bet dejuojantis bal
sas šaukė mane prie lovos 
m i Vszt a 11 cz i os i n o t e r i sz kės.

Pamatęs ja, žinojau kad 
Gaila,

vi- 
gyvenimo, o

už trijų szimtmetiniii ažnol*-

dalyvavo

komis spausti per 
das.

Neini imk ranku 
kauliu; bet sustok 
dviem sekundom.

Po tam vėl spausk tris se
kundas ir vėl sustok dviem se
kundom. Daryk taip apie dvy
lika sykiu per minuta, kol ap- 
s i re i k sz kvėpavimas. ’Voks bū
das greitai iszspaupžia vandeni 
isz plaucziu, ir kvėpavimas na
tūraliai prasideda.

Jei yra kitas žmogus prigel-
<ra- 

prigerusiojo 
trinant jo rankas

bet
nuo szon-

spaudeb

t ris

kai! pa:

Pasamdo 
automobiliui del lafdotuvlu, krikiz- 
tiniu, Teseliju, paalvažlntjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa, Tol. 1430-R.

boti, tegul jis daro ka tiktai 
Ii, kad užlaikius 
kuna sziltai, 
ir kojas ir dedant sziltus kom
presus. Galima dėt kam fa ra ir 
amonija prie nosies 
greitinus kvepavima.

Paszauk gydytojas kuogrel- 
cziausiai po nelaimes. Kuomet 
kvėpavimas apsireiszkia indek 
ligoni iii szilta lova tokiam 
kambaryj kuriame užtektinai 
oro cirkuliuoja. Duok jam po 
biskuti karsztos kavos ar kitu 
stiniuliuojancziu gėrimu. Kar
tais yra pavojus, kad ligoniui 
nebutu sunkiai kvėpuoti. Kuo
met tas atsitinka reikia dėti 
garstycziu kompresą ant plau
cziu.

Septyni tukstaiicziai žmonių 
Suv. Valstijose, kasmet neten
ka gyvybių prigerdami. Kad 
apsisaugojus nuo prigėrimo, 
patartina bet nereikalinga mo
kėti plaukti. Kvėpuok kiek ga
li neišsigąsk ir galėsi iszlai- 
kyti galva virsz vandens, tol 
kol pagelbos susilauksi.

Bet goriausias iszsigelbeji- 
mas nuo prigėrimo, tai mokė
jimas plaukti. F.L.I.S,

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

Motelis ir buezerne. Parsl- 
duos pigiai buezernos fikszczo- 
rei visai nauji, 
ant aodreso:

A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St.,

St. Cląir, Pa.

Atsiszaukite
(t.51

visus lau’kus nudengtus baltu 
sniegu. Asztrus vejas greitai 
pripildė visus priebuezio kam
pelius, kuomet, atidariau duris. 
Didis gailestis suspaudė mano 

, maczian stovint 
arpdurvje iszblyszkusia mer

gaite. Žodžiu ji notare, bet jos 
■szvaizda, parode, kad ji atėjo 
su kokiu nors svarbiu reikalu.

Jos plaukeliai spindėjo su ne 
paprastu iszsirciszkimu priesz 

Plonai apsi
rengus, szi maža mergaite, žiu
rėjo man in akis sn tokiu pasi
gailėjimu ir nuoszirdumu, kad 
visa savo gyvenimą negalėsiu 
užmirszti.

Veidas jos buvo iszblyszkes. 
iszvai/da skaisti.

“Teveli, ar gali greieziau eit 
Syki juos iszvalius, su manim, mano mamyte mir- 

szta.”
“Praszau 

ateik in vidų 
siszildyk.
szalus.” *

Aeziu, Teveli, man visai no

Tuo tarpu jai betariant 
džius, greitai apsirengiau.

Kaip mamytes vardas, 
brangus vaikeli ?

“Elzbieta Balcziuniene, ji 
naszlo ir gyveno, kaip szvento- 
ji. Dabar ji mirszta ir yra laba* 
apsunkinta. Ji staiga apsirgo 
keletą valandų atgal.

“Kur ji gyvena?”
“Dvi mylias nuo czionai, Te- 

veli, netoli nuo Miltono rube- 
žiaus; ji neseniai atsikraustė 
tenai ir yra nauja gyventoja 
tad nepažystamu kaimynu.

vilnoniu* Iszirdi kuomet

ar kandis prie ju

vasara
suvyruojant juos

< c 
susipažinę szalta.

jei drabu-

negali insigautl. Delio, jei vil
noniai ir kitokie dalvkai yra 
nuo kandžiu palimysiioti, gali
ma juos suvynioti in viniojama 
popiera arba in laikraszczius. 
Yra toks insitikinimas tarp 
žmonių, kad kandis prisibijo 
raszalo, kuris vartojamas laik- 
raszczius spausdinant. Ta's ne
tiesa. Bile popiera, jei nesuply- 
szus yra gerai.
galus gerai užlenkti

Tiktai reikia 
, kad kan

dims nebūtu galima inreplioti 
per juos. Drabužius tai]) suvy
niotus galima padėti be bal- 

kad kandis in juos kada 
Kad užmuszus kir- 

kurie kartais galėjo 
galima,

mes, 
insigautu. 
miliukus, 
užsilikti, vi niojant, 

kuris juospridėti na ft alino, 
tuojaus užmusz.

Svarbiausias dalykas varto* 
jant naftalina, ir 
kad jis kandis užmusztu,

kad drabužiai turi būti 
taip suvyniojami ar padedami, 
kad naftalino

jei norima, 
tai

Il(*

< <

tas,

brangus vaikeli, 
,” tariau “ir pa- 

Iszrodai pusiau sit-

mani v tęs

zo-

, Be> 
nesibijok, ’Loveli, asz kelia la
bai gerai žinau, nepaklysime.”

“Už'keliu minutu abu trem
pėme per sniegą, 
sakant, asz trempiau, nes val
kelis, kuris (*jo su manim žen
gė su tokiu lengvu ir skaiseziu 

|O .žingsniu, kad jeigu butu gėlė
lės pabarstytos po jos kojų ne 
man vežiau kad vienas isz žie- 

• &

dėlių butu sudraskytas po per- 
rejimo jos kojų.

Mergaite tvirtai laike mano 
ranka, kaip'kiekvienas kūdikis 
turėdamas kitame didi pasiti
kėjimą, iszvengsianti pavoju 
ir skausmą.

Kaip skaisti ji iszrode: pa 
naszesno in sutvėrimą naujai 
sukurta isz Dievo galingos 
rankos, negu tas kuris vaiksz- 
ezioja po szia aszaru pakalne, 
priklota nusidėjimu, nuliudi
mo, vargu ir mirties.

Ant jos krutinės pastebėjau
>

arba geriau

garas negalėtu 
iszeiti, lie's kitaip, jie nieko ne 
gelbes.F.L.T.S.
KVITU knygele Draugystėm* del l*z- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriau* nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
1 dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
i 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
; turėtumėt reikalą su musu banka 
; nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.

t

h

I

f G. W. BARLOW, Pre*. < 
f J. FERGUSON, Vice-Pre*. ir Ka*.S

Ant jos krutinės 
auksini medalikeli 
panaszumo.

Pastebėjusi mano pasižiūrė
jimą, greitai ji nuėmė ir pada
vė man in rankas.

“Tai szirdis!”
“Paskaityk kas tenai yra pa- 

raszyta, Teveli.”
“Negaliu, brangi mergaite, 

nes mano akys silpnos; antra, 
sunku perskaityti kas yra isz- 
braižyta i]Rit aukso, 
menulis szvieczia.”

“Asz tau palaikysiu, Tėve 
Ii, dabar žiūrėk.”

Kaip ji ta auksini moda Ūke
li laike savo rankoje, nežinau, 
geriau sakant negalėjau gerai 
pastebėti, viena tik žinau, kad 
aiszkiai galėjau perskaityti žo
džius
Jėzaus esti su manim.”

“Mamyte, metai atgal uždė
jo szi auksini medalikeli aut 
mano krutinės, kuomet asz la
bai sirgau.” Ir bueziuodama 
inedalikeli, maža mergaite vęi 
užsidėjo ąnt kaklo.

Žeugeme pirmyn, nekalbėda
mi, kadangi turėjau su savim 
Szyencziuusiaji ___ \ _ ••

szirdies

tariau.

kuomet

/ ‘ Džiaugsmas! Szirdis

Sakramentą; 
ir jauna nors ji buvo, mergaite 
matyt apkainavo visa ka asz

f R I1

vedėjas pietines armijos 
du syk sumuszc Unijos

rengėsi

galima laika gaiszinti. 
moteriszke nesulaukus nei 
duramžio savo
jau szalta mirties ranka pasie
kt? jos kakta, kuri buvo iszpil- 
ta prakaito laszais, ir jos vei
de skaieziau didi apsunkinimą.

Greitai atsisėdau prie jos lo
vos, aeziu Dievui, ir nurami
nau moteriszke. Ji atliko gera 
iszpažinti, ir pastiprinta giliu 
tikėjimu ir meile, priėmė pas
kutinius Sa k ra men t u s.
Stovėdamas szale lovos, sten

giausi moteriszke nuraminti 
tardamas keletą žodžiu apie 
kantrumą ir pasiszventimo no
rą n(*szti visus kryžius, kurie 
yra uždėti ant musu pceziu. 
Pastebėjau, kad jos akys buvo 
nukreiptos in kita kambario 
dali, kur matėsi maža popieri
ne skrynute.

“Ar atneszti tau ta skrvnu- 
te,” klausiau jos. Ji palenkda
ma galva pritarė.

“Tavo mažos mergaites 
belini,” sakau jai. Ji patylo
mis kalbėjo, ir maczian kad jos 
balse radosi tikra meile.

“Mano brangios Malvinos.’ 
1 “Asz žinau ja,
bėjau, 
na i”.

Moteriszke pusiau 
isz lovos, žiurėjo in mane sn to
kiu nusist(‘bejimn, kad sunku 
ir pasakyti: sykiu ir asz nuste
bau, kuomet su savo akimis 
žiurėjau in auksini szirdies mc- 
dulikeli prisegta prie mergai
tes rūbelio, kuri ji laiko savo 
rankose. •

“Tamsta,” 
tiesybes, pasakyk man, kur yra 
tavo duktė. Keno tas medalikc- 
lis?”

“Tas medalikelis tai Malvi
nos. Asz prisegiau prie jos kra
tines metai atgal, kuomet ji 
gulėjo mirties patale.-Paskuti
nėje? valandoje, 
mergaite, paėmė

sakau jai.

< <

ru

” toliau kal- 
Ji mane atvedė ežio-

pasikėlė

Civiliszkos kares seni vete
ranai nelabai senei aplanko 
garsu Gettysburg miestą Penn- 
sylvanijos valstijoj, kur Liepos 
1, 2, ir 3 diena 1863 metuoRe jie 

Civiliszkos Kares
k r u vi niausi o j kovoj, ir kur už 
keliu menesiu (Lapkriczio 19 
diena) Abrahomas Lincolnas 
pasakė savo garsia prakalba ir 
kuri iki sziai dienai pasilieku 
viena isz puikiausiu prakalbu. 
Gettysburg Kova buvo spren

džiama kova tarpe Unijos ir 
Konfederetu armijų. Generolas 
1 jCC, 
net
pulkus ir jau narsiai 
apimti Philadelphijos miestą Ir 
paskui New Yorka.

Pradžioje Birželio menesio 
1863 mete Lee su net 75,000 vy
ru vyko skersai Potomac upe 
in Maryland valstija ir isz ten 
in Pennsylvanija. Sziuo badu 
jis apsuko Unijos Armija, kuri 
saugojo Washingtona. Unijos 
armija isz 90,000 vyru seko Lee 
ir Lee ir Unijos vadas, Genero
las George C. Moade, bandė in
gyti goresne vieta. Galu gale, 
abi armijos pasiekė Gettysburg 
miestą. Tnvvko kuiwina kova. 
Per tris dienas sziauriecziai 
bandė sulaikyti Lee ir galu ga
le jiems ta tlikti pasiseko. Lie
pos 5 diena, Lee pradėjo atsi
traukti pulkus. Unijos armijos 
net 3,072 vyrai žuvo ir beveik 
20,000 sužeista, kuomet Konfe- 
deretu 18,000 sužeista ir 2,592 
v v ra i žuvo.

Sziais melais tie seni vetera
nai užmirszo del kurios puses 
kovojo ir Kapu Papuoszimo 
Dienoj vėl susirinko iszgirsti 
Amerikos garsiausia prakalba 
— Lincoln’o Gettysburg kalba.

*

f

tariau, “vardan

Džiaugsmas! Szir-
“ Ji

mano brangi 
medal ikoli, 

prispaudė prie lupu, pabuezia- 
vo ir tarė: “ 
dis Jėzaus esti su manim,
mirė metai atgal.”

Po szin žodžiu maczian, kaip 
moteriszkes veidas 
linksmas ir skaistus.

Laikydama medalikeli ranko-

pasidaro

se, toliau kalbėjo:
“Malvina, mano brangi Mar- 

vina, galutinai busime suvie
nytos Saldžiausioji* Sz'irdyji*. 
Matau tave mano brangioji.” 
“Džiaugsmas! Szirdis Jėzaus 

esti su manim.”
Jos balsas isznyko tyloje po 

isztarimo paskutiniu žodžiu.
Malvina ir ji buvo vėl suvie

nytos.

*♦ ♦ *
SKAITYKITE “SAULE”

* ♦ ♦♦
*

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojau* jeigu ka* parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minu tu. Telefoną* 871.

Graborlut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi* 
cinke moterem*. Priei
namos preke*.

610 W. HU, 
M1HANOT CITT, PA.

800 MAUKKT RT., 
TAMAQVA, PA.

HA

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

I*zbal*amuoją Ir Uldoją mlnmlvt 
ant visokiu kapiniu. Pa^rabu* paruo- 
■zia nuo papra*cziau*lu iki prakil
niausiu. Paraamdo automoblllua del 
laidotuvių, veMliu, krikutynlu M 
kitiem* paalvažlnijimama.

BeU Telefonai 1I7S-M.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

.   ■ ii ........................................„.i i i ■i............................................... . , i »         i , „„ i ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del juau 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už juau sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in ezita Banka o peruitikrinaite ir matysit^ 
kaip tfii pinigas augą su padauginimu Procento.

Dėkite savo

T
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ISZPAŽINTIS
I

Sesuo Filomena paliete lupo
mis klausyklos langeli
pradėjo kureziu, tykiu balsu 
kalbėt:

Dvasiszkas tėvo

ir

kad bucziau prakf'ik-norite, 
tas!“

Na, o tu, ka, mano dukrele, 
o tu!...“

“Asz taip szitu žodžiu iszl- 
gandau! Asz galvojau, kad jei
gu jis numirtu be atgailos žen
klo, jis busiąs amžinai prakeik
tas! Asz manau kad, jam atsa
kiusi, asz per visa gyvenimą

< <

Perstatė Hooveri kaipo 
Kandidata ant 

Prezidento

Tankiai Vartojami 
Žodžiai Amerikos

Politikoje.

Dark Horse” (Tamsus A^k*

“uvasiszKas leve, mano 
kankino abejone, ar asz nenusi
dėjau. Man sąžine pasako taip- 
tąip, tai-ne. Ir keista! Kuomet Įbueziau priversta gailėtis. Asz 
jinai sako ne, asz keneziu kar
kas daugiau, nego kuomet jinai 
sako — taip.“

“Asz visa teisybe papasako
siu, priesz jus iszpažinsiu. Nie
ko nepaslėpsiu. Panedeli apie 
pusiaunakti dvžiuruojantis li
goninėje daktaras, 'kur asz pa
maniau sesele Marija, pasakė 
man, kad 7 No. penktoj palatoj 
mirsztas ir kad jo mirties esu 
gali laukt isz vienos valandė
lės iu kita; visokiame atvejuje, 
priesz szvintant, viskas busią 
pabaigta, kentėjimai neilgai 
prasitęsia. Bet jaigu, pridūrė 
jis, — prireiksią mano dalyva
vimo, sesele, nesivaržykite, pa
kvieskite mane, ir asz tuojau s 
gi ateisiu. Jus tiktai per kiek
vienas deszimt minueziu duoki
te po szaukszta szitu vaistu... 
Asz, kaip papratusi, atsisėdau 
ant kėdės prie ligonio lovos ir 
mintimis pradėjau melstis už 
jo duszia. “

Už keno duszia?”
Nelaimingojo, besirandan- 

ezio kankesia.”
Reikia, tatai buvo vyras?” 

gi asz szito nepasa-

žinojau, kad įnirtis, dar priesz 
szvintant turinti ateit ir kiėK 
viena praleista valandėlė tik
tai priartinanti nelaimingoji 
prie karsto. Aplinkui buvo ty 
ku, žiburiai buvo beveik užgc 
sinti, baltos lovos toje ūkanoje 
atrodė, kaip szni(‘klos... Asz 
girdėjau, kaip jo alsavimas kas 
karta darėsi vis sunkesnis ir 
sunkesnis. Ko'desi, sztai-sztai 
jis iszleisias paskutini kvapn. 
Asz ties juo pasilenkiau ir ji 
pabueziavau...

Man pasigirdo, kad jis tarė: 
aeziu! ir nusiraminusi, asz ve-Į; 
lei pradėjau melstis. 

4 4

ji pabueziavai!” 
sznabždomis kunigas, stengda
mas paslėpti apimanti ji susi
jaudinimą, visiszkai supainio
jusi jo mintis.“

“ Buvo visiszkai tamsu, atsa 
ke tiesiai Filomena, bet manau 
kad in lupas.“

Sztai tatai buvo didelis ne
atsargumas! Taip, aplamai 
imant, neatsargumas! Asz šu

tą vo tikslas buvo ge-

1 *

ir

kaip szmeklos...

> >

Mano dukrele, ir in kur tu 
paklauso pa-

< • J

A

i

John J. McNab, advokatas
'sz Sau 
Herbertą Hoover, 
lidata ant Suv. Valstijų prezi- 
lento ant 
konvencijos

perstatė

o numeris neturi
I,

4 4

“Ar 
kiau!”

“Tu, mano vaikeli, pasakei 
tiktai No. 7,
lyties. Na, toliau!

“Laikrodis iszmusze 
valandas, kuomet ligonis silp
nu, su pertraukom, užkimusiu 
balsu prasznabždcjo: sesele Fi
lomena, nejaugi taip vėlu?“

“Nuo pusiaunakties jis gu
lėjo kaip ir giliam snauduly}. 
Stiprinkites, susznabždcjau asz 
jam in ausi, stiprinkities!... Bet 
staiga jis prakalbėjo, lėtai, bet 
taip suprantamai, kad buvo ga
lima kiekvienas žodis iszgirst:

44Asz pasirengęs. Labai liūd
na, neiagpasakytai liūdna, nu
mirt einant 25 motus, bet 'reikia 
nusilenkt Ūkimui. Ir rasit, taip 
geriau. Asz visuomet buvau 
vienui vienas. Asz buvau varg- 

Vis svajojau tapt poetu, 
Svajojau,

szas.
bet nieko neiszejo.
kad kas nors mane pamylėsiąs

prantu,
ras. Taip, mano dukrele, tu pa 
sidavei jausmui Krikszczio 
niszko gailestingumo, prakil- 
nam auksztani jausmui, jaigu 
nori, bet... melagingam... Asz 

tris net Įiasakycziau — pavojin
gam! In kakta, o no in lupas, 
butu 'buvę geriau! Ir szito butu 
pakakę jo sielai iszganyt. Bet 
isz kitos puses, jog tu pabuezia- 
vai beveik jau numirusi 
ra...“

“Ir asz taip maniau”.
“Na, o dabar, 

isztikruju numirė, ir jau palai
dotas, tai liekasi pasakyt: te
si Isis ramybėje! Re<piicseat Jn 
pace! Apie tai daugiau nekal
bėsime.”

“Ne, dvasiszkas teveli! Ne 
taip. Jis gyvas.“

< < t I M

nabagas pragulėjo 
kankese ligi ryto. Pirmieji sau

regis, atnesze 
Dežiuruo

jausmui

Gyvas ?!... 
“Taip,

v v- 4k

kadangi jis

les spinduliai, 
jam palengvinimu.

bet niekas manės nepamylejo. jantis daktaras, inejes in pala
ta, buvo nustebės, iszvydus 

nesedetumet, tai man prisieitu jam ant ligonio lupu linksmu
mą.

Jaigu jus dabar szalia manos

jomis ir jis tarė:

4 4

numirt vienatvėje visu apleis
tam, kaip tyruose.”

Czia jis nutilo ir asz pakar
tojau: stiprinki tęs, mano broli, 
ir atsidėkite Dievo Apveizdai!

Už keliu ininucziu jo puikios 
meduos akys prisipildė asza- 

“neatsakvki-
te man, sesute Filomena, pas
kutine malone!” Asz atsakiau: 
“mano broli, visa, kas tik bus 
mano valdžioje”. Jis tose: ar 
norite, idant asz isztikruju ra 
miai numireziau, Idant bemir- 
llamas asz laimincziau Tvėrėja, 
mane sutverusi ?..

44Taip privalo numirt kiek
vienas tikintis Krikszczionis, 
atsakiau asz.”

‘‘Teisingai, labai teisingai 
mano dukrele,” tarė kunigas.

Mirsztantis maldavo: Taip, 
pagelbekite man, sesute, ra
iniai numirt... Padekite man 
peržengt szio gyvenimo slenks
ti, kuri asz turiu apleist, duo
kite man pereit in kita pasauli, 
su dėkinga atminezia apie jusu 
neiszpasakyta geruma! Sesute 
Filomena, pasigailėkite mirsz- 
tanezio... Bukite gailestinga, 
pabueziuokite mane.”

4 4 Pabuczi uoti !!...”
44Asz velei pakartojau: stip

ri n kites, mano broli! Ruoszki- 
tes prie Vieszpaties buczkio!“

44Gerai, teisingai, mano duk-
' Tcle....“

44

ko savo paskutines iegas ir su 
aszaromis balsiai pakartojo; 
padarykite man ta malone! Ne 
jaugi, jus, sesute Filomena, ne 
suprantate, kad tatai busiąs 
mano iszganimas? Nejaugi jus 
norite atgaila kamuotis! Ar 
jus norite mano paskundos, ar

šesni e, 
Padekite

Bet sztai mirsztantis sūriu-

buvo

Ir tykia* 
o jog mes

nelaime”.

Jis pridėjo ausi prie jo 
krut inės ir tuojaus inleido jam 
du kamparo spricu. 
pasakė: “Stebėtina, 
ji, rasit, ir atgaivysime“.

“Bet, jog tatai 
tarė kunigas.

44Ka jus pasakote!”
“Ak, czia jau negali but abe

jonių! Sykiu tu pabueziavai in 
lupas gyva vyra, supranti, ku
ris nenumirė, kuris gyvena, ta* 
asz ir nežinau, kaip czia gal 

Kitas dalykas, jaigu jis
butu numiręs; tuomet 
Vieszpati yra pasiteisinimas! 
Jog tuomi tu tiktai tramdai 
Dievo gailestingumą. Pati pa
manyk,
but saugojamas visuomet ir vi
suose santykiuose.“

Minute patylėjęs, kunigas to
se: “Pasakyk man, sesuo Filo
mena, kas do žmogus tavo dak
taras!“

- O, labai geras žmogus. 
Bet kaipo daktaras!

noriu pasakyt: 
ka nors meįdiciuoje nusimanasT 

geras dakta-

but...
priesz

F ra n cisco, 
kaipo kan-

republikoniszkos 
Kansas City.

tu kentitave pateisina, 
negu kuomet jinai

jog padorumas turi

4 4

> 9

Asz
ar isztikro jis

Ir kaip dabar jaueziasi Ii-

4‘Prityręs ir 
ras. ’ ’ 

4 4 

gonis?“ A
“Jis jaueziasi geriau ”
“Na, tu pražuvai!“
“O, Dieve!“ 
4 4 

isztart!“
“Dvasiszkas teveli, asz dide

le nusidėjėlė!“
“Esi neverta tuos rubus dė

vėti”
Sesuo Filomena apsiverkė. 

Jos spaviednikas Rutare 
taip žiauriai su ja pakalbėt.

Aszkaž-Icft nesuprantu^ tu 
sztai pasakei, kad kuomet sažl-

Ir kaip tu drysti Jo vardu

ne
44

ne
daugiau,
tau iszmetineja... Czia priszta- 
ravimas, kaip gi suprasti ?“

“Asz pati nesuprantu; kad 
ka asz jaueziau, tai asz jauezin 
ir sakau jums taip, kaip isztik
ruju yra.“

“Ir tu dabar gailėsis tame 
ka papildei ?’,’

“Jaigu tatai didele nuodė
mė, tai žinoma, 
Ietis.“

“Ir tu tikėsi, kad asz taip ir 
tuojaus duosiu tau grieku isz- 
ciszima ? Dar keletą dienu pa
lauksime, kas žino! 
iime, kokia eiga 
žmogaus liga,

kaip pasielgt.
Sziandien, asz su tavim 

laugipu nekalbėsiu. Ir kuomev 
tu prieisi prie savo lovos, tai 
parausk! Ar supratai!“

4 4 Dvasjszkas teveli 
suomet raustu.“ 

jau tatai 
! !

asz turiu gal-

'juosime 
!iauk!

Sziadien Amerikos polilisz- 
kas žodynas yra pilnas visokiu 
žargoniszku žodžiu, kurio no- 
t ui’i vietos paprastame žodyno, 
bet kuriuos žodžius Amerikos 
laikraszcziai nuolat vartoja 
kur tik apraszo politika. Nau- 
jai-atvykusiam yra labai sun
ku suprasti tu žodžiu roiksz- 
me, I 
žinti su jais jeigu ketiname 
sekti dabartiniu laiku politika.

(tzionais paduosime tik tuos 
žodžius, kurie tankiai pasiro
dys per dabartinius kelius me
nesius.

4 4'

lis). — Vyras, kuris netikėtai 
iszrinktas del svarbios vietos. 
Tau t i szk u ose s u s i r i n k i m u ose, 
Bierce, Garfield ir Harding bu
vo prezidentiniai 
arkliai.”

“Drys“ (Sausieji). — Var
das tu, kurie stovi priesz svai- 
ginanezius gerymus. Sausieji

Grand Old Party” (G.O.P.) 
— 1880 motuose Ropublikonu 
partija buvo vadinama “Grand 
Old Party.“

< < tamsus

yra szlapiuju prioszRi.
4 4

Bet sziadien var-* U pi linui VU fluu/aii

bet vistick svarbu apsipa- ftojanm apjuo'kanczioj prasmėj.

“Agricultural Block” (Ag- 
rikulturiszkas Blokas). —Taip 
vadina grupe senatorių ir at
stovu isz szalies agriltulturisz- 
ku sekcijų,' kurio susivienija 
lik pervesti ūkininkams tinka
mus instatymus arba aprūpini
mus. Jie laiko atskirus susirin
kimus (caucuses) ir turi kalbė
toja abiejuose 'butuose. Jie bal
suoja su savo partijoms, ir tik 
ūkininku reikalais jie vienbal
siai balsuoja. Atrodo,'kad atei
na nezioj kovoj, szilas agrikul- 
tnriszkas 'blokas losz

, ypatingai kuomet 
Coolidge nepasira- 

“ byla, 
parode

“Henchman” (Tamas). — 
Politiszko boso isztikimas sza- 
lininkas.

“Invisible Empire” (Nema
toma Imperija). — K u Klux 
Klanu organizacija taip vadi
nama. fros organizacijos tiks
las yra sunaikinti negru intęk- 
me ir invest! baltu protestonu 
kontrole.

“Lame DucK” (Szluba An
tis). — 'Politikierius, kuris ne
buvo vėl iszrinktas, bet kuris 
vis tarnauja pakol jo pasekė
jas prisiogdintas. Kongresas, 
per trumpa sesija, nuo Gruo
džio iki Kovos 4d. (po genera- 
liu rinkimu)
daug nariu antru kart neisz- 
rilikti ir kuomet Kongresas ne
stovi 
vadintas
gresas.

kuomet labai

labai
svarbia role

as
Farm Kol liet 
pirmu

“Platfom“ (Programas). — 
Partijos programas, kuri visi 
kandidatai priverstinai turi 
remti.
atskiras principas 
4 C ‘

4 4

Kur balsavimas invyksta. Szia
dien mokyklų namai vartojami 
rinkimams, bet labai apgyven
tose vietose netik krautuves 
bet ir privatiszkos gyvenimo 
vietoš vartojamos.'

“Repeaters” (Atkarto to j ai).
• Žmones, kurie vienoje die

noje balsuoja keliose vietose 
po kitu vardu ni‘ba vartojant 
vanhiH mirusiu arba tu, kurie 
iszsikraustc isz tos apielinkos. 
U žs 1 re g u s t ra v i m as ba Is u o t o j 11 
maždaug isznaikino daugybe 

atkartotųjų”. 44 A t kart o- 
jeigu sugauti yra suar-

Kiekvienas j) rogra m o 
vadintas

plauku. ”
Polis” (Rinkimu Vieta).—

i

i
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Pittsburgc* jaunamarte 
atsirado, 

Vyruli, asilu vyra gavo, 
Tas ant visko per -pirsztus 

žiuri, 
Džiaugėsi kad linksma boba 

turi.
Teisybe linksma, po saliunus 

trankosi, 
Vyrams in akis kabinasi, 
Ne senei vienas iszkoliojo, 
Na ir už tai pro va turėjo.

Mat, (boba pagundė, 
Vyrelis apskundė,

Bet proves nelaimėjo, 
Pati kasztus užmokėjo. 

Geriause kaip vyras narsus, 
Nulaužo bobai ragus, 

Tada ne reikė provotis, 
Po sudus trankytis.

Pinigai ant provu iszeina
O tas pinigas žmogui sunkiai 

pareina, 
Brolyti diržą pamirkyk, 

Bobai gerai kaili iszdirbk, 
Ba jaigu tokiai bobai vale 

duosi, 
Tai suvis nusiszpicuosi.

tu.

sziu 44? 
tojai“ 
esztuojami ir nubausti.
“Slogan” (Kariszkas Szauk- 

smas). — Yra politiszkos par
tijos kariszkas szauksmas lai
ke rinkimu kovos. Paprastai 
yru žodis arba žodžiai paimti 
isz kandidato prakalbu, arba 
isz partijos programo. Kaipo 
“The Union and tlx* pOnfode* 
racy“, 4‘Let už Have Peace“, 
“Back to Normalcy”, 
Cool with Coolidge”,

“Slush Fund”. — Kompani
jos fondas, snkolektuotas tiks
lui nustatyti viesza nuomone 
neteisingais budais. Kuomet 
politiszkos kovos prasideda tai 
v Įsos pa r t i jos da ro v i so kins už
metimus kitoms partijoms 

“slush” fondus.
Standpatter”. — Politikie-

Lot už Have Peace 
“Keep 

ir t.t.

už viesza nuomone, yra 
Lame Duck“Lame Duck” 

Pereitais keliais
tais judėjimas
baigti tai j) vadinamus
durk” Kongresus, paskiriant 
pradžia Kongreso Gruodžio 1 
dienoj ir ne Kovos 4d. kaip 
sziadien yra;’

“Landslide” (Žemes Slinki
mas). — Kuomet viena parti
ja inveikianeziai triumfuoja.

4 4 T 9 9

Kon- 
me- 
už- 

lame

!prezident 
sze po 
Blokkas pirmu syk 
stipruma 1923 metuose, kuomet 
pergalėjo “Shipping Subsidy 
b via. V

“Angel.” (aniuolas). — Tur
tingas žmogus, kuris pinigisz- 
kai remia svarbiai vietai kan
didatu. Kongresinio Komiteto 
nelabai senei vesti tyrinėjimai 
rode, kad yra labai daug tokiu 
turi uoliu, kurie duoda aukas 
kandidatu kovoms, 
kandidatus 
tie “a ui uola i 
kaip patys ;

4 4

! >

pradėtas 
4 4 

X

Kongresus, kitoms

(Garinis ■/
Rūteles mano, jaigu boboje 

tupi striukis,
Tai jau atliktas kriukis, 

Tanki aušo vyra geriausia, 
Palaiko už niekiausia.

Vyras turi būti vyru visados, 
Galva del savo bobos,

O jaigu savo 'bobai ’per daug 
tupinės,

Tai gyvenimo gero neturės.
Mažai yra tokiu moterių, 

Kad butu geros del savo vyru, 
O daug tokiu atsiranda,

Kurios ant vyro visaip, 
iszranda.

To szirdclcs nedarytu,
Jaigu apszvieta turėtu, 

Szviesi motere isz szlekto vyro 
padaro žmogų gera. 

Bet niekszas boba vyra nu
varo in pragara,

Da ir visaip ji apkalba, 
Ir per visa gyvenimą turi

Pažiuro- 
prums jauno 

ir tuomet mes 
Ke-

< < M n i\a, 
reiszkia!

* *

* ! 9

! asz vi-

ka-nors ir

*

Už keliu dienu sesuo Filome
na velei atėjo iszpažinties.

Na, kaip numeris 7?”
Jam, regis, kur-'kas

riau.“
Ir k a sako daktarai!” 

pasveiksiąs.
9

4 4

4 4 gc-

(Koridoriecziai).

suprantama
> f tik

! 9

nėra tau iszgany-

4 4

4 Ha ko...
4 Ve, matai 

mo! “
Ir asz jam ta-put sakiau.
Ka tu jam sakei ?“

!94 4

4 4

Paskiau, kad per ji asz pra
žuvau, ir kad, jaigu asz bu- 
cziau žinojusi, kad jis pasveik
siąs, asz nie'kaip ji nebueziau 
bueziavusi.”

“Ir ka tau atsake tasai 
nugalimos sveikatos žmogus?“

“Jis man atsake, kad jis ne 
noris mano pražuvimo ir kad 
sekanti karta jis mano duszia 
iszgelbesias“.

44Taip, jis ja iszgelbctu, jai- 
gu numirtu...“

“Ir todėl, dvasiszkas 
jis man ir prižadėjo kad ta die
na, tuomet jam pasakysią, kad 
jis esą visiszkai sveikas, jis del 
manes pats save nusižudys.

Kunigas buvo labai nuste
bintas nauju aplinkybių ir 
limvbiu klausimu. 
<r

4

ir kad

ne-

tėvo )

ga- 
Jis ilgai 

alvojo ir pagalvojęs atrėžė: 
“Galu-gale vis-gi

Duodu tau grieku iszriszima... 
Bijausi, kuomet pas ta žmogų 
velei skausmui prasidėsianti, 
ta baladone prisieisią isz nau
jo prajdet.”

geriau...

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kutams, Bronkitis, Ger
klinis kosuliu, Sunkus kvėpavimas, 
Katuriszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetlne pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
SS——S—i—5—^^

Lobby
— Grupe žmonių, kurie bando 
pervesti 
Kuomet szio

kad

kokius instatymus. 
“lo'bbyistai” 

itstovai invairiu organizacijųRemiant
> 

rūpinasi 
pasinaudoti

kuomet tie (candidatai bus isz- 
rinkti.

Ananias Club”.
(lentas 'Plieodore Boose veltas 
buvo pirmas vartoti tuos žo
džius “Ananias Club. ”,J is taip j 
vadino

yra Straight Ticket”. — Bal- 
bil iotas kuris užmar

— kaip vaizbos 'butu, ukinin- 
draugyseziu, ai‘ba darbo 

— kurie szaukti
K u 
unija 
reikszti nuomones, tai ju dar
bas yra teisingas. Bet yra at-

pa-

. Mires prezi- sitikimu, kur jie naudoja ne-

Aminias Club.“
pricszus, kurie prasi

lenkė su teisybe. Boti pavadin- s 
“ nariu reisz

kia, kitais žodžiais, 'būti pava
dintu melagiu. Originaliszkas

Ananias,”

tu “Ananias Club

pagal senoviszkos 
pasakos, ant vietos krito kuo
met bandė meluoti apie jo au
kas Szventam Petrui, Apaszta- 
lui.

“Armageddon”. — Naujame 
Test n men t e minėta

paskutines

4 4

teisingus budus. Kartais szic 
žmones yra 
ir juos 
ežias ark l is. 
se “
ihu sumažinti, instatymai rei
kalauja ju užregistravimą ir 
turi praueszti isz kur j u algos 
mokamos.

4 4

apie
4 4

rius kurie laikosi savo nuomo
ne. Kuris nepasiduoda.

“Steam Roller”
Kocziolas). — Keiszkia grupe 
arba partija kuri savo skai- 
cziais apgalėjo mažesne bal
suotoju dali.

4 4

savim o
k i uotas vienos politiszkos par
tijos. Tai yra palengvinimas 
tiems, kurie nori balsuot už sa
vo partijos visus kandidatus. 
Tuoj po kandidato vardo yra

labai intekiningi 
tuomet vadina 

!9

lobbyist!!” darbai instaty- ‘

‘1 tre-
Keliose valstijo-

! > (Maszina). —Machine
Despotiszkai kontroliuota po- 

organizacija kuri pa- 
o

litiszka
prastai 
mieste kur
partija vieszpatauja. Tos poli- 

,,M tiszkos partijos galva yra bo- 
................................. - lr f todėl dabartiniu laiku vardas

Testamente minėta kaipo vie
ta paskutines galutines 
paskutinio teismo dienoje;

yvuoja valstijoj arba 
viena politiszka

kovos
ir

vartotas kandidato kovai už
baigti vis^uoineniszkns blogu
mus. Kooseveltas supopulari- 
zavo varda 1912 metuose kuo
met jis pasakė “
Armageddon, ir kovojame Die
vą.“

“Band Wagon (Banos Veži
mas). — Laikraszcziai prane- 
sza, kad politikierius “li])a in 
banos vežimą,“

gale priima politiszkos par
tijos programa, didžiumos bal
su priimta, kad nors jis prie- 
szinos kuomet programas dis
kus uojamas.
“Banner State” (Pavydingą 

Valstija). — Valstija kuri nuo
lat remia vienos partijos kan
didatus; taipgi valstija kuri 
duoda politiszkai partijai 

populariszka

111

sas. Antroj vieloj yra apskri- 
cziu arba vietos bosai, tuos se
ka vietos vedėjai ir darbiniu- 
R <11 11 i o t r <1 / I i > i 1 i 41) w K 9 9kurie pavadinti “*boys 

) 9 
9

atlyginimą rinkimams pasek
mingai užsibaigus, ir kuomet

arba “heelers kurie gauna
Stovime priesz J

vyresnieji iszdalina darbus.
Daug miestu bando isznai- 

k i nti ihaszinas. Kai kurio pa
bandymai pusėtinai pasekmin
gi, nes kaikuriuoso atsitiki
muose maszina negalėjo isz- 
rinkti vi^iis savą kandidatus.

Party Emblems” (Partijų

mažas ratelis kuriame galima 
padėti paženklinimą už ka bal
suoji.

“Straw Vote” (Neaficialisz- 
kas Balsavimas). — Paprastai 
laikrasztis arba privatiszka or
ganizacija nori sužinoti žmo
nių norus arba nuomone apie 
svambius kandidatus, ir tuom 
tikslu, praszo skaitytoju jiems 
praueszti už k a stovi arba už 
ka balsuoja, toki balsavima va
dina “sziaudini“ balsavima.

4‘Stump Speaker”. — Poli- 
tiszkas kalbėtojas, kuris pra- 
kalbuoja invairiose szalies da
lyse, kad tik pasiekus kuodau- 
giausia balsuotoju.

STANLEY HECKMAN
PLUMBERIS IR BLEKORIUS 

Visokius Plumbcriszkus darbus at
lieka ka geriausia. Inveda sziluma.

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawiaa* St. Mahanoy City.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU

F.L.I.S.

kuomet jis ga-

politiszkai 
augszcziausia 
baisa.

“Big Stick” (Didele Lazda).
— Vėl Booseve'ltas supopulari- 
žavo tarini, kuomet kalbėda
mas apie pa,di<linima laivyno, 
sake ’
bet rankoj laikyti didele laz
da.”

“Boss’ (Bosas).
naliszkas politikierius, kuris 
valdo partijos organizacija, 
valdo aficierius, bando pra
vesti instatymus, ir t.t. Labai 

*• ▲ • 1 k 1 • i 1

su valdomi.

‘‘turiZ tyS Ulbėti «ž

“Party Emblems” (Partijų 
Ženklai). — Kaikuriose valsti
jose Ibalsavimu bilietai turi 
partijų ženklus, kurie paženk
lina invairiaš partijas. Seno- 
viszkose dienose tie ženklai 
buvo ypatingai pamokinanti 
tiems, kurie-negalėjo skaityti.

Demokratu ženklas yra drą
sus gaidys, ir svetimtaueziams 
insakyta balsuoti už 4 4 dideli 
viszcziuka.”

Republikonu Ženklus yra ere
lis, ir nežinantiems pasakyta

Profesio-

daug Amerikos mieštu yra bo- 
jsu valdomi.

Sociitlistu ženklas yra žibin- 
tuva.8 ąrba svarstykles.

Sausųjų 4 ženklas yra fonta
ną, ir t.t.

4 4 Patronage ”. — Paskyri
mas visokiu darbu politiszkos 
organizacijos nariams; iszda- 
linimas visokiu priveliu, ir t.t.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
roitzkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo T Toko žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų:, viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mulimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų* Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si mųsu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu H- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai 11-

balda.
Juk ir asz vyra turėjau, 
Ir asz giedot nemokėjau, 

Ir pati pripažinau, 
Jog ji isz szio svieto 

isžkrimtau.
Sziadien koks mano 

gyvenimas, * 
Kankina didysis vargas, 
Turiu po svietą trankytis, 
Ne sziaip ne taip inaitytis.

Su tokia vigada, 
Tai szirdclcs jau gana, 
Jaigu i^retau geriau, 

Pamescziairilužba tuojau, 
Veluk sausa duona valgyt, 
Ne kaip po svietą lakstyt. 

Geriau, mylėkite savo vyrelius, 
Nerodykite ragelius.

0 jaigu norite vyra pataisyt, 
Turite priesz ji nutylet, 

Tik su gražumu, 
O ne su piktumu, 

Ba kaip vyra inpykina, 
In kaili gerai gauna, 
O kaip karta pradeda, 
Tai jau ne buna gana, 
Lyg smert poszasi, 
Kaip szunes ėdasi, 
Ant galo ta datyre, 

Jog persiskyrė.
Iszoina ant nieku, 

Ant svietiniu isztramu,
O koki tėvai, 

Po tam buna ir ju vaikai.
,1 ■■ ■ II—JUil . I H ■ ■■ ■ III -
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gai kelia ir auUikia žmogui ramu- Gydo Mąhrija ir (raita paleafvma
Galvos Skausmo, Svaiguli ir Atairu- 
gima isz priaiasties tuom-laikinto ^i«

ma. Ąt»iu*k 10a. o gausi musu toliu 
Ir knygų katajoga. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo- kietijinjo. PrigelbaU prasMUalma 
Be. M. ŽUKAITT3, Nuodinlua ir labai garae del autalkl-
25 Gillet Street Spencerpolnt, N. Y. m* gausaus sslapumo isstusatlaimą.

M. ŽUKAITIS, Nuodinius ir labai geras del sutelki-
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Kasyklos dirba tik po 
kolos dienas ant sanvaitos.

— UtamMike Readingo ka
syklų pėdo. Lehigh Valles ka
syklos mokos Seredoje.

Petnvczia
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Sauloa” svote-
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Port

— Ateinanczia 
pripuola S.S. Petro ir Povylo.

— Praeita Petnyczia atlan
kė redakcija “
Jiai ponstva Ignotas BuszkevL
czius su moterių Marijona 
dviem vaikueziams isz Minden, 
,W.Va., kurie taipgi lankosi pas 
broli Joną Buszkevicziu, 
Carbon, Pa.

— Tegul Mahnnojecziai at
silygina už laikraszti “Saule” 
nes busime priversti sulaikyti. 
Davėme gana laiko ir nusiim
tom praneszimus idant užmo
kėti.

< < Saule

rinkiniai

apsvarste

i 4 bose-

— Prezidentinei 
prisiartina, bet ar musu Liotu- 
viszki politikieriai 
kaip balsuot ir už ka! O gal 
lauke kad politikiszki

’* diktuotu mums kaip turi
me balsuot ir už ka. Nelaukite 
pakol jums iszduos savo “ 
žus”, bet patys apsvarstykite 
isz laik kai]) darbuosites laike 
rinkimu. Butu didelis laikas 
susiorganizuot ir parodyt savo 
galybe.

— Anastazija, duktė Mikel
io Dainio, 539 E. Mahanoy A v., 
nuvažiavo in Ixicust Mt. ligon- 
bute ant operacijos pendesai- 
tre.

■f Ashlando ligonbutyj Pa- 
nedelio rvta mirė Mare Kran- 
kauskieno, 39 metu senumo pa* 
ti Jono Krankausko nuo 414 
W. Railroad St. Moten* per 
koki laika sirgo ant tulžiuos li
gos ir nusidavė in ligonbuti ir

Paliko 6

lei

uka-

po operacijai mirė, 
vaikus.

— Perstatvmas vaiku ir 
mergaiczili isz parapines mo
kyklos, Nedėliojo, puikiai nu
siseko. Už geriausia mokinimą 
ir pasielgimai isz 8-to skyriaus 
aplaike puikia dovana Terese 
Jusaiczinte, dovana paaukauta 
per Daktara Burke, antra do
vana laimėjo Albinas Liut- 
kauskas paaukauta per Den- 
tista Banevicziu, treczia dova
na laimėjo Valerija Brazins- 
kaite paaukauta per kleboną 
Uzesna. Isz septinto skyriaus 
aplaike dovana Albinas Neva- 
ranskas. Isz szeszto skvriaus 
aplaike dovana Emilia Vada- 
paliute. Isz penkto 
Juozas Si n ke vieži us,
virto skyriaus Valerija Ancze- 
riute, isz treczio skyriaus Ve
ronika Borcziuninte, isz antro 
skyriaus France Boczkauskai- 
te, isz pirmo skyriaus

Nevarauskiiite, taipgi 
vardas Janaviczius aplaike do
vana kaipo mokyklos 
darbininkas.

skvriaus 
isz ket-

kapitonu Wilkiftsn ir jojo draugu Eil-Kada laivas atplaukė in Bergen. Norvegija su
•To a a » a » w « ft

šonu, 
no.

kurie pasekmingai perioke per Žiemini Poliu, myne žmonių juos szirdingai pasveiki-

— Teofile Stesauski, 72 mo
tu, mirė nuo kraujatekio kuri 
gavo isz priežasties 
mo isz lovos. Motore sirgo nuo 
kokio tai laiko nen’iszka liga 
kas priskubino jos mirti.

rr

iszpuoli-

PolieijaElizabeth, N. J. — 
jeszko dvieju juoduku, kurie 
užpuolė Antano Rodowitz 
minksztu gėrynių sztoreli ant 
Front St., ir paėmė isz redžis- 
terio $70. 

Centralia, Pa.
Kerczinskas, 50 motu, likos su
rastas lovoje negyvas, įnirda
mas nuo szirdies ligos. Velionis 
paliko paczia ir kelis vaikus.

Antano

— Steponas

Brooklyn, N.Y. —Poni Butc- 
geriau ir 
visai pa- 

ryžti isz ligonines in

nieiie jau jaueziasi 
mano greitu

<r

laiku
sveikti ir
namus.

— Anksti rvta, nežinomi 
ploszikai, insiverže in Urbono 
aptieka Maspeth’e, ant Grand 
ir Clermont A v., iszneszc bran
giu kvepalu, receptams taisyti 
pabūklu, ir vaistu, plunksnų, ir 
kitokio tavoro.

nta

kadMatyti, 
pleszikai turi supratimo aptie
kus biznio, nesni okejo parinkti 
kas lengva ir brangu. Urbonui 
padaryta nemaža nuostoliu. 
Detektyvai plesziku jeszko, nes 
jie paliko keletą pėdsaku.— V.

nemaža

rveri- 
4-th St., 36 mo- 

‘s 33-czia ir 
I Jrange

Chicago. — Antanas 
jonas, 918 W. 3 
tu, ėjo per gatve t it 
Emerald avenue. Drauge su 
juo buvo jo sūnūs, kujikis pus- 
trecziu metu. Juos užgavo t ro
kas, kuri operavo Louis Kiče

rp

_ ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘------------------------------------

Isz Lietuvos.
i,,.—i,—„ .i . a  

Katalogas Visokiu
Knygų ..15®

APRAGANAUTAS 
ŽYDELIS

SZPOSAS DVIEJU DRAUGU 
KURIS LABAI PERGAZ- 

DINO ŽYDELI.

Kaunas. — Amt Laksvos Ale
jos gyveno 
ninkas

darbi- 
Kemzura o už sienos 

kitam kambaryje gyveno jojo 
draugas Matuszis, raszt i nin
kas. Idant butu draugams leng
viau susineszti vienas su kitu 
iszmuszc skyle sienojo, idant 
vienas pas kita galėtu i nei t i o 
skyle uždengė dideliu paveiks
lu.

Kemzūra buvo pasiskolinės 
nuo Žydo Kleino penkis szini- 
tus litu o kada laikas pasibai
gė ir neturėjo pinigu atmokėti 
Žydui, nenorėjo su juom susi
tikt ir szaliuosi nuo jojo. Pasa
kė savo draugui Matusziui kad 
iszoina in miestą, o J 
das ateis ta diena pas ji 
draugas ji 
Žvda.

Draugas iszgirdes kad kas 
tokis baladoję in Keniziiro dil

ini indo per skyle, atidarė 
s, o 

ve Žvda 
ri? ’

4 4

— atsake Žydas klioniodama- 
sis žemai.

Pas poną Kemzūra! Juk ji
sai gyvena antram name, nu- 
maris 26.”

Žvdas susiraukė ir nieko ne- 
pasikloniojo ir

ris, 
dūri

4 4

S.’ gelcžkclio
o už

“apgint n

kada Zy- 
idant 
prieszi y

matydamas priesz sa- 
užklause jojo ko nu

Atėjau pas poną Kemzūra,

antram name

15®

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-
mieras ir apie Bedali. 44 pus........

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 

•••••*15c
1 No. 131 Puiki istorija apie Jona- 

Hzn Korczaka. 262 puslapiu.... 35c
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dal
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu....

KANKINO LIETUVIUS.
Kaunas. — Gautomis isz Vil

niaus kraszto žiniomis, Lauk- 
tonu kaime, Okiųmotoj Lietu
voj. Lenkai praėjusia savaite 
suome 6 gyventojus Lietuvis: 
Kaukena Justa, Klimus Anta 
na ir Vincą, Baliu Igną ir 
Gruzdžius Petra ir Joną. Visi 
kaltinami veikimu 
naudai. Isz karto Lenkai buvo 
suėmė 12 asmenų, bet vėliau 6 
paleido. Be to, 
vienas Lmiku kareivis 
kaltinamas tuo pat. 
sėdi Szvenczionyse.

Turimomis žiniomis, Lenkai 
suimtuosius labai muszc. 
Ypacz nukentėjo Klimas Anta
nas, 'kaipo tarnavęs Lietuvon 
kariuomenėj.
SUDEGE KELETAS VAIKU. 

| Butrimonys, Alytaus apskr.
kor) Gegužes 15 diena 

paezias iszkilmeft,

ir Vincą

Lietuvos

yra suimtas 
kuris 

Suimtieji

IrNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

labai

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo nus prigauna. 58 puslapiu 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Druczial ir puikoi ap
daryta nudoklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai

No. 102 Prakeikta, meilingas kri
minaliu?,kas apraszymas, 202 pus. 35c 

i No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmcczio, išs

iimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkclio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus

No. 105 12 istorijų: Nedarykia I 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 

Įkojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere: Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................ 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
(Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu...

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 

Įežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paczia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... 15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

nudoklinais

$1.00

35c

25c

••••••••••■•«.....15c

20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiodąs ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu...................  15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta Ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjos 
Kaip Kuzma Skrlpkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 2Oc

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus Rūdijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 

| tvoros. 121 puslapiu.................... 25®
No. 137 Pasiskaitymai knygele: 

Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymt- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, suairinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaieziua. 
Saule geriausia vedintoji ............. 15®

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli** 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žainieri ir apie tai kaip giltine pasili- 
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20®

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15®

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Keminua, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 put. .. .20«

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
■zo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 18®

No. 143 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... .15®

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudlne- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva sokoninka 
Bemadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakcle......................................  15®

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu..................................... 15®

No. 147 Trys Istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu..
No. 148 Dvi istorijos apie joną 

ir Alena, 
puslapiu

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzcdzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras deda. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprans- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Ponkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................15c

No. 152. Trys Istorijos apie Kaji- 
man, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. .......................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .16c

No. 155 Puiki Istorija apie Su
kinąs nedora žydą. 136 pus.... .25e

No. 156 Pulki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu

No. 157 Juokingas apraszymat
46

15®

(“V.” 
tai yra per 
kilo gaisras. Sudegė 22 namai. 
Gaisro gesinime dalyvavo Aly
taus'ir Kauno gaisrininkai. Su- 

ir daug

nutarabaliojo 
pa i s in virszn, 
prakalta nuo plikes.

Tnom laiku Matuszis inejo 
per skyle in savo kambarį. Po I doge keletas vaiku 
kokiam tai 'laikui Žydas pnba- žmonių liko be pastoges. Nuos- 
ladojo in Matnszio duris, kuris (toliai dideli, 
atidarė kuris i

nori. Žydas pa- 
klausyma kaip

o Matuszis atsake:
Juk jau karta tau sakiau 

kad asz czionais gyvenu 
nas Kemzūra anam name.

Žydas iszverte akis, iszsižio- 
jo ir stovėjo kaip stulpas ne
galėdamas isztarti ne žodelio, 
iszejo laukan baisiai 
bejas.

Po kokiai pusvalandžiai Ma
tuszis vela iszgirdo baladojima 
in duris savo draugo. Nubėgo 
per skyle sienoje ir atidaro du
ris, o

Žydo ko jisai 
ant rino 
minu 

4 4

angsztais 
szluostydamas

tro

užklausdamas|ĮSITIKIMAS SU
MERGINA KURI 

JESZOKJO DARBO.
Viena tarnaite nustojusi vie

tos Kaune omo klausinėti 
žystamu, kas jai galėtu nuro
dyti darba.

Tuo tikslu ji užėjo in viena 
krautuve. Ten kaip tik sedejes 
jaunas vyrukas užsiindomavo 
paneles likimu ir pasinio jai 
vakare 7 valanda užeiti pas ji 
in kaž koki biurą. Sutarta va
landa panele užėjo 
biurą ir rado tenai jos 
dari” 
lei užėjus, du svecziai ptisiszn- 
lino, 
liau tie du sugryžo.

Gydytojas nustatė, kad ji bu
vo iszžaginta. Byla jau yra 
perduota teismo tardytojui.

EXTRA — FARMOS.
Lietuviu Ūkininku Kolonijoj 

turiu daugeli farmu pardavi
mui. Sztai bargenas, 40 akeriu 
geros žemes. Prie ežero, nauji 
bu’dinkai. Kaina $1,300, inmo- 
k et i $500. Kita 80 akeriu geros 
žemes su budinkais, didelis so
das, prie cimentinio kelio, arti 
miesto. Kaina $.3,100, inmoketi 
$1,200. Del platesniu žinių ra* 
szykite: (t.54.

pir-

>
° po-
> >

pa- . .35®

žodelio 
nusiste-

in minėta 
uge ra

il* darjdu vyrukus. Panc-
4 4 

ai vai mir!
g i vai t! kas 

, < 11 v < < i imi! a s z 
asz apraganautas!”

szvieša tuoj pagcso. Ve
Žydas paregėjus ta pati 

žmogų, suriko 
ežia atsitiko 
pasiutai!!
ir iszbego laukan kaip apszu- 
t v t as. *

Daugiau jau iiepasirode. Tu 
kėlės sanvaitos po tam, Kem
zūra sujeszkojo Žydą ir norė
jo jam užmokėti skola, bet Žy
das pinigu nepriemo, manyda
mas kad tame yra koki burtai. 
Buvo peiksi tikri nes kati ineida- 
vo visados in ta pati kambarį. 
Ant galo Kemzūra 
teisingu žmogum 
gus 
da ir sziadien negali dasiprast 
kokiu lai būdu inejo in ta, pati 
kambarį po kelis kartus 
draugai turėjo szirdinga juo
ką isz tojo szposo.

būdamas 
, padėjo pini- 

ant stalo ir iszejo. Žydas

o
v

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.

(8

15®

.dalis) 
11a iu 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., tn52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgcl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20®

No. 113 - Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25®

K

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 110 pus.....15c 

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gcntclmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu <

No. 118

prijausdamas, 
iszejo. Nes ir lengva buvo pa
daryti klaida, nes abudu na
mai iszrode vienoki taip lauke 
kaip ir isz vidurio. Žydas vėla

5(K)7 May Street. Tverijono in- 
vaikuczio 

l’evas ir
mis nugabenti St. Paul ligon- 
buti.

na(
laužta kai re j i koja; 
veidas užgautas.

. ®1(WReiidin;? 
. lines >

Floren- 
Ed-ce

geras

SHENANDOAH, PA.
— Juozukas Burczinskas isz 

William Penn, likos sužeistas 
per automobiliu 
ant automobiliaus laike 
taus. Liudintojai pripažino au
tomobilistą nekaltu.
t Vincas Ražinskas, GI me

tu, mirė praeita Petnyczia prie- 
glaiidoja Fern Glen, sirgdamas 
koki laika. Paliko paczia, kelis 
suaugusius vaikus ir broli Lie
tuvoje.

f Agnieszka, mylema pati 
Vlado Kuczinsko, 46 metu, mi
re praeita Petnyczia namie po 
no. 134 E. Penu uli. Paliko vy
ra, sūnūs Antana ir Alfreda ir 
dukteria Roberts’iene kaipo 
tris anūkėlius ir seseria Maley’ 
iene Newark, N. J. Laidotuves 
atsibuvo Panedalio ryta.

— Du karai gero aluczlo 
iszsiunsto isz czionais likos su
imti Catasauqa ir Pottsville 
per prohibicijos agentus. Alus 
ketino būti siunstas in New 
Yorka ir Philadelphia.

— Povylas Merky, 39 metu 
likos mirtinai sužeistas kada 
gonkeles ant kuriu stovėjo stai
ga! sulužo ir nelaimingas puolė 
21 pėdas žemyn. Nelaimingasis 
mirė pakol daktaras pribuvo.

užbėgdamas 
lie-

rr SU-

Forest City, Pa. — Jonas 
SuUba, su siiimm ir da kitais 
dviem vyrais iszvažiavo auto
mobiliam pasivažinet ant far
mu. Gryždami namo patiko 
juos baisi nelaime, nes automo
bilius trenku in medi tai]) ne
laimingai, kad Biiiiu ant vietos 
užmusze, tęva mirtinai sužeidė 
kad in trumpu laika 
abudu likos palaidoti 
kape.

Ta paczia diena Lietuvisz- 
kas taimeris Franas Kazlauc- 
kas atėmė sau gyvastį per nu- 
sisžovima. Priežastis savžu- 
dinstos buvo ta, kad Kazlauc- 
kas norėjo nuszaut savo pa
czia, kuri vėliau nuo jo pabėgo, 
tai isz piktumo pats save nusi-

Pana Chicago

Grvždami

Priežastis

Valgiu Gaminimas
4 ►

Pavojinga klaida. 45 
...................................15®

mirė ir 
vienam

szove. Zmonyg rado ji negyva 
o karabinu po mtylžiu.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 40 akeriu dirbamos 
o 40 akieriu girios, 

geras
žemos,
Daug vaisingu medžiu, 
vanduo. Namai ir tvartas taip
gi visztinyczia geram padėji
mo, visos reikalingos inaszinos. 
Farina randasi tarpe Nescopok 
ir Albert Station.
pigiai del greito pirkiko nes 
locnininkas turi kitoki bizni.

Miko Medalis, 
62 S. Main St

Ashley, Pa.
i

U n

Pana Ella Van Iluesen, kuri

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

$3.75
1N

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
T1K1ETA3$3.25

Pa raid uos

I

•f
54)

iszvažiavo iin Galveston, Texas, 
perstatyti miestą Chicago kai
po “pana Ciiieago,” likos isz- 
rinkta ant patogumo parodos 
kaipo “Pana Amerika.

*

M

ii

Dubeltava® 
Tikieta®

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

■ ■ -.............. — ............. ■

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnorin. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius ea~ 
pnuq kokius žmogus

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
■l

Nedeliomis 1, 15 ir 29 Liepos
Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz ryto 
.. 2:49 
.. 3:04

... 3:16
• • • e

. .15c

15c

gali sapnuot. Knyga 
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Isz 
Mahanoy City ...............
East Mahanoy Junction . 
Tamapua '. . .
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

GRĮŽTANT—Spccialis troinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

16 DIENU EKSKUR0IJ0S 
ln Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomis
Juniau^30, Julajaua 14 ir 28 

Augusto 11 ir 25, September!© 25 

$7.20 in ten ir adgalios 
!•> MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariazka Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ekskurcijo®.

Gailimą sustoti Philadelphijoi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

181 
35c

Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu...................  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrrios ir Ant ncmuito. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Trys Istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Stalorlaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu •••••••«•••••••••••• 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu......................................15c

No. 126 Penkios Istorijos ap!< 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 

161 puslapiu •* i ••*««•««**•«••* Ifte

62 
15c

62 
15®

..15®

apie Savizrola, didis klasteris.

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va-

ccccccoeeeee

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 115 
puslapiu............................................. 20*

puslapiu. .. •

gis. 60 puslapiu. 16c

1

W. D. BOCZKAUSKAS. CO 
MAHANQX CITY, PA.

J*
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— Kasyklos dirba tik po 
ketos dienas ant sanvaites.

— Utarni'uke Readingo ka
syklų pėdo. Lehigh Valles ka
syklos mokes Sorodoje.

— Ateinanozia Petnyczin 
pripuola S.S. Petro ir Povylo.

— Praeita Petnyczia atlan
ko redakcija “Saules”
)iai ponstva Ignotas Buszkevl- 
czius su moterių Marijona ir 
dviem vaikueziams isz Minden, 
AV.Va., kurie taipgi lankosi pas 
broli Joną Buszkevicziu, Port 
Carbon, Pa.

— Tegul Mahanojecziai at
silygina už laikraszti “Saule” 
nes busime priversti sulaikyti. 
Daveme gana laiko ir nusiim
tom praneszimus idant užmo
kėti.

rinkimai

apsvarste

< i bose-
lei

žus 
isz

4< uka-

— Prezidentinei 
prisiartina, bet ar musu Lictu- 
viszki politikieriai 
kaip balsuot ir už ka ! O gal 
lauke kad politikiszki

” diktuotu mums kaip turi
me balsuot ir už ka. Nelaukite 
pakol jums rszduos savo

”, bet patys apsvarstykite 
laik kaip darbuosites laike

rinkimu. Butu didelis laikas 
susiorganizuot ir parodyt savo 
galybe.

— Anastazija, duktė Miko- 
lo Dainio, 539 E. Mahanoy A v., 
nuvažiavo in Ix>cust M t. ligon- 
bute ant operacijos pendesai- 
tra.

f Ashlando ligonbutyj Pa- 
nedelio rvta mirė Maro Kran- 
kauskieno, 39 metu senumo pa
ti Jono Krankausko nuo 414 
W. Railroad St. Moten' per 
koki laika sirgo ant tulžiuos li
gos ir nusidavė in ligonbuti ir 
po operacijai mirė. Paliko 6 
vaikus.

— Perstatvmas vaiku ir 
mergaieziu isz parapines mo
kyklos, Nedėliojo, puikiai nu
siseko. Už geriausia mokinimą 
ir pasielgimai isz 8-to skyriaus 
aplaike puikia dovana Terese 
Jusaicziute, dovana paaukauta 
per Daktara Burke, antra do
vana laimėjo Albinas Liut- 
kauskas paaukauta per Den- 
tista Banevicziu, treczia dova
na laimėjo Valerija Brazins- 
kaite paaukau'ta per kleboną 
Czesna. Isz septinto skyriaus 
aplaike dovana Albinas Neva
rą uskas.
aplaike dovana Emilia Vada- 

Isz penkto 
Juozas Sinkeviczius, 
virto skyriaus Valerija Ancze- 
riute, isz treczio skyriaus Ve
ronika Bereziuniute, isz antro 
skyriaus France Boczkanskai- 
te, isz pirmo skyriaus Flori'ii- 

Nevarauskiute, taipgi Ed
vardas Janaviczius aplaike do
vana kaipo mokyklos geras 
darbininkas.

paliute.

ce

mirė.

vaiku

Albinas

Isz szeszto skvriaus

sk vriaus 
isz ket-

SHENANDOAH, PA.
— Juozukas Bureziuskas isz 

William Penu, likos sužeistas 
per automobiliu užbėgdamas 
ant automobiliaus laike lie
taus. Liudintojai pripažino au
tomobilistą nekaltu.

f Vincas Ražinskas, 61 me
tu, mirė praeita Petnyczia prie- 
glaudoja Fern Glen, sirgdamas 
koki laika. Paliko paezia, kelis 
suaugusius vaikus ir broli Lie
tuvoje.
t Agnieszka, mylenia pati 

Vlado Kuczinsko, 46 metu, mi
re praeita Petnyczia namie po 
no. 134 E. Penn uli. Paliko vy
ra, sūnūs Antana ir Alfreda ir 
dukteria Roberts’iene kaipo 
tris anūkėlius ir seseria Maley’ 
iene Newark, N. J. Laidotuves 
atsibuvo Panedalio ryta.

— Du karai gero aluczlo 
iszsiunsto isz czionais likos su
imti Catasauqa ir Pottsville 
per prohibicijos agentus. Alus 
ketino būti siunstas in New 
Yorka ir Philadelphia.

— Povylas Merky, 39 metu 
likos mirtinai sužeistas kada 
gonkeles ant kuriu stovėjo stai
ga! sulūžo ir nelaimingas puolė 
21 pėdas žemyn. Nelaimingasis 
mirė pakol daktaras pribuvo,

NORVEGAI PASVEIKINA WILKINSA IR EILSONA

Kada laivas atplauko in Bergen. Norvegije su kapitonu Wilkiftsu ir jojo draugu Eil-
, kurie pasekmingai perioke per Žiemini Poliu, myne žmonių juos szird ingai pasveiki-šonu 

no.

— Teofile Stesauski, 72 mo
tu, mirė nuo kraujatekio kuri 
gavo isz priežasties iszpuoli- 
mo isz lovos. Motoro sirgo nuo 
kokio tai laiko ncrviszka liga 
kas priskubino jos mirti.

APRAGANAUTAS 
ŽYDELIS

PolicijaElizabeth, N. J. — 
dvieju juoduku, kurie 

Antano

SZPOSAS DVIEJU DRAUGU 
KURIS LABAI PERGAZ- 

DINO ŽYDELI.

---- ------ --- _ --------- --.Į----  - ------ --

Isz Lietuvos. Katal”gas Visok,uKnygų

niilarabaliojo 
pa is in viražu, 
prakaita nuo plikes.

Tuom laiku Matuszis inejo 
per skyle iii savo kambarį. Po 
kokiam tai laikui Žydas paba- 
ladojo in Matuszio duris, kuris 
atidarė kuris

augsztais 
szluostydamas

t re

15c

15«

Baliu Igną ir

kaltinami

paleido.
kuris 

Suimtieji

joszko
užpuolė Antano Rodowitz 
minksztu gerymu sztorcli ant 
Front St., 
torio $70.

Centralia, Pa.
Kerczinskas, 50 metu, likos su
rastas lovoje negyvas, įnirda
mas nuo szirdies ligos. Velionis 
paliko paezia ir kelis vaikus.

ir paemc isz redžis-

— Steponas

Brooklyn, N.Y. —Poni Bute- 
geriau ir 
visai pa

Kaunas. — Ant Laisves Al 
jos gyveno geležkelio 
ninkas Kemzūra o 
kitam kambaryje gyveno jojo 
draugas Matuszis, rasztįnin
kąs. Idant butu draugams leng
viau susineszti vienas su kitu 
iszmuszoz skvlo 
vienas pas kita galėtu ineiti o 
skyle uždengt' dideliu paveiks
lu.

Kemzūra buvo pasiskolinės 
nuo 
tns litu

Matuszis

nežinomi

niene jau jaueziasi 
mano greitu laiku 
sveikti ir gryžti isz ligonines in 
namus.

— Anksti ryta,
pleszikai, insiveržo in Urbono 
aptieka Maspeth’c, ant Grand 
ir Clermont A v., iszncszc bran
giu kvepalu, receptams taisyti 
pabūklu, ir vaistu, plunksnų, ir 
kitokio tavoro. Matyti, kad 
pleszikai turi supratimo aplin
kos biznio, nvsm okejo parinkti 
kas lengva ir brangu. Urbonui 
padaryta nemaža nuostoliu. 
Detektyvai plesziku jeszko, nes 
jie paliko keletą pėdsaku.— V.

Mat v t i

nemaža

Chicago. — Antanas 
jonas, 918 W. 3 
tu, ėjo per gatve ties 33-czia ir 
Emerald avenue. Draugo 
juo buvo jo sunūs, kūdikis pus- 
trecziu metu. .Juos užgavo t ro
kas, kuri operavo Louis Kiče

rpl’verl-
4-th St., 36 me-

su

9

5007 May Street. Tveri jono in- 
vaikuczio 

I’evas ir
mis nugabenti St. Paul ligon- 
buti.

laužta kaireji koja; 
veidas užgautas. re SU-

Forest City, Pa.
SnUba,

Jonas 
su sunum ir da kitais 

dviem vyrais iszvažiavo auto
mobiliam pasivažinet ant far- 

namo patiko

ini re ir 
vienam

imi. Grvždami
V 

juos baisi nelaime, nes automo
bilius trenkė in medi taip ne
laimingai, kad sunu ant vietos 
nžmusze, tęva mirtinai sužeidė 
kad in trumpa laika 
abudu likos palaidoti 
kape.

Ta paezia diena Lietuvisz- 
kas farmeris Franas Kazlauc- 
kas atėmė sau gyvastį per mi
si szovima. Priežastis savžu- 
diristos buvo ta, kad Kazlauc- 
kas norėjo nuszaut savo pa
ezia, kuri vėliau nuo jo pabėgo, 
tai isz piktumo pats save nusi- 
szov(‘. Žmonvs rado ji negyva.

Priežastis

Žmonys rado ji negyva, 
o karabinu po nie^lžiu.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 40 akeriu dirbamos 
o 40 akieriužemes,

Daug vaisingu medžiu,
girios, 
geras 

vanduo. Namai ir tvartas taip
gi visztinyczia geram padėji
mo, visos reikalingos maszinos. 
Farma randasi tarpe Nescopek 
ir Albert Station. Parsiduos 
pigiai del greito pirkiko nes 
locnininkas turi kitokį bizni.

Miko Medalis, 
62 S. Main St

Ashloy, Pa.

I

•!

54)

e- 
darbi- 

už sienos

sienoje, idant.

Žydo Kleino penkis szim- 
o kada laikas pasibai

gt' ir neturėjo pinigu atmokėti 
Žydui, nenorėjo su juom susi
tikt ir szalinosi nuo jojo. Pana

šavo draugui Matusziui kadke 
iszoina in miestą, o hada Žy
das ateis ta diena pas ji, 
draugas ji “apgintu” 
Žvda.

Draugas iszgirdes kad kas 
tokis baladoję in Kemzuro dil

ini indo per skyle, 
s, o 

ve Žydą 
ri t

‘4 J
— atsake 
sis žemai, 

i 4

ris, 
dūri

)

4 l «apgintu
idant 

priesz

at i dare 
matydamas priesz sa- 
užklause jojo ko no-

\tėjau pas poną Kemzūra, 
Žvdas klioniodama-

Pas poną Kemzūra? Juk ji
sai gyvena antram name, nu- 
maris 26.”

Žvdas susiraukė ir nieko ne- 
prijausdamas, 'pasikloniojo ir 
iszejo. Nes ir lengva buvo pa
daryti klaida, nes abudu na
mai iszrode vienoki taip lauke 
kaip ir isz vidurio. Žydas vela

antram name

HPana ChicagoM

Pana Ella Van Iluescn, kuri
iszvažiavo in Galveston, Texas, 
perstatyti miestą Chicago kai
po 44 
rinkta ant patogumo parodos 
' ‘ ---- ■ “ M

pana Chicago,” likos isz-

kaipo “Pana Amerika,
♦

užklausdamas 
<ydo ko jisai nori. Žydas pa
int rino klausymą kaip 

o Matuszis atsake:
Juk jau karta tau sakiau 

kad asz czionais gyvena 
nas Kemzūra anam name.

Žydas iszverte akis, 
jo ir stovėjo kaip stulpas ne
galėdamas isztarti ne žodelio, 
iszejo laukan baisiai nusiste
bėjas.

Po kokiai pusvalandžiai Ma
tuszis vela iszgirdo baladojima 
in duris savo draugo. Nubėgo 
per skyle sienoje ir atidarė du
ris, o Žydas paregejas ta pati

4

niuui
pir-

9

O Į)O- 
) i

isz,si žio~

žodelio

Žydas paregejas ta pati 
žmogų, suriko 
ežia atsitiko, ai vai miri asz 
pasiūlau! asz apraganautas!” 
ir iszbego laukan kaip apszu- 
t v t as.

Daugiau jau nepasirodo. In 
kėlės sanvailes po tam, Kėni-

“givalt! kas 
ai vai mir!

zura sujeszkojo Žydą ir norė
jo jam užmokėti skola, bet Žy
das pinigu nepriėmė, manyda
mas kad tame yra koki burtai. 
Buvo persitikrinęs kad ineida- 
vo 
Ant galo Kemzūra 
teisingu žmogum, 
gus ant
Ja ir sziadien negali dasiprast 
kokiu tai bildu inejo in ta, pati 
kambarį po kelis kartus, o 
drangai turėjo szirdinga juo
ką isz tojo szposo.

visados in la pati kambarį. 
, būdamas 

padėjo pini- 
stalo ir iszejo. Žydas

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

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

I,.©,!,,,!,- I I ..... .

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
.................... ....... .

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 
pnuą kokius žmogus
gali sapnuot. Knyga 
puikiai dmoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

—■■■ 1 ■ — tr a

No. 127 Trys istorijos apie Dūkta 
pustyniu, Pcleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 

>. •.15c 
į ' No. 131 Puiki istorija apie Joną- 
isza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnaa dai
gins turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu..................................... 15c

9

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szventa Užgyml- 
mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi- 

'Įelgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių akaiczlua. 
Saule geriausia vedintoji........15e

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio aunu dideli, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikita* 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. .. .20<

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15e

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... .16e

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia Žudlne- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tev* sokoninka 
Bemadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele .

No. 146

No. 100 Tukntantis
Viena” puiki didele knyga.
binzkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo Į nūs prigauna. 58 puslapiu...

M ta 1 ar* 2 4 t ln O 41 \ ~ — m*. a a e

IrNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

KANKINO LIETUVIUS.
Kaunas. — Gautomis isz Vil

niaus kraszto žiniomis, Lauk- 
tenii kaime, Okupuoto j Lietu
voj. Lenkai praėjusia savaite 
suėmė 6 gyventojus Lietuvis; 
Kaukena Justa, Klimus Anta 
na ir Vinca,
Gruodžius Petra ir .Joną. Visi 

veikimu Lietuvos 
naudai. Isz karto Lenkai buvo 
suėmė 12 asmenų, bet vėliau 6 

Be to, yra suimtas
vienas Li'nku kareivis, 
kaltinamas tuo pat. 
sėdi Szvenezionyse.

Turimomis žiniomis, Lenkai I 
suimtuosius labui miiszc. 
Ypacz nukentėjo Klimas Anta
nas, 'kaipo tarnavęs Lietuvo* 
kariuomenėj.
SUDEGE KELETAS VAIKU.'

Butrimonys, Alytaus apskr. 
kor) Gegužes 15 diena 

tai yra per paezias iszkilmes, 
kilo gaisras. Sudegė 22 namai. 
Gaisro gesinime dalyvavo Aly
taus’ir Kauno gaisrininkai. Su
degė keletas vaiku ir daug 
žmonių liko be pastoges. Nuos
toliai dideli.
ATSITIKIMAS SU 

MERGINA KURI 
JESZOKJO DARBO.

Viena tarnaite nustojusi vie
tos Kaune ome klausinėti pa
žystamu, kas jai galėtu nuro
dyti darba.

Tuo tiksiu ji užėjo in viena 
krautuve. Ten kaip tik sėdėjos 
jaunas vyrukas užsiindomavo 
paneles likimu ir pasinio jai 
vakare 7 valanda užeiti pas ji 
in kaž koki biurą. Sutarta va
landa panele užėjo 
biurą ir rado tenai jos 
dari” 
lei užėjus 
lino

(“V.“

labai

in minėta 
4 4 ge ra- 

ir dar Klu vyrukus. Panc- 
, du svecziai ppsisza- 

szviesa tuoj pageso. Vė
liau tie du sugryžo.

Gydytojas nustatė, kad ji bu
vo iszžaginta. Byla jau yra 
perduota teismo tardytojui.

EXTRA — FARMOS.
Lietuviu Ūkininku Kolonijoj 

turiu daugeli farmu pardavi
mui. Sztai bargenas, 40 akeriu 
geros žemes. Prie ežero, nauji 
bu'dinkai. Kaina $1,300, inmo- 
keti $500. Kita 80 akeriu geros 
žemes su budinkais, didelis so
das, prie cimentinio kelio, arti 
miesto. Kaina $3,100, imnoketi 
$1,200. Del platesniu žinių ra* 
szykite: (t.54.

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mieli.

4 Reading
< lines s.

Dubeltavas
Tikietas$3.75

1N

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.25

I»z
Mahanoy City . ..

1N

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nedeliomis 1, 15 ir 29 Liepos
Specialia Treinas Sukatos Nakti

Isz ryto 
... 2:40

East Mahanoy Junction .
Tamapua •........................ .
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

GRĮŽTANT—Spccialis treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

3:04
3:16

16 DIENU EKSKUROIJOS 
ln Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Sukatomis 
Juniau^30, Julajaua 14 ir 28 

Augusto 11 ir 25, September!© 25 

$7.20 in ten ir adgalios 
!•> MAHANOY CITY

Geri Ir ant Pullmanu Karu primo
kant regularisslca Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu {reinu 
dienoje ekskurcijos.

Gailime sustoti Philadelphijoi 
važiujant Ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio a i ne.iiie .........  ui ii i ■ i ■ i ■ Ii . ..........

kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, sora 
drūta popiera. Drucziai Ir puikoi ap
daryta nudeklinais iszmargintais 
viraznin. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus nprnszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkns apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidolota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmoezio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu...

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- Į 
I valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedaryki* 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere: Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai- 

|ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu...

No. 110 JSziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu.........................15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., tn52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gal galva-žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszvcntimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c
* No. 116 Istorija apie Slerata, 
puikus apraszymas. 119 pus...

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gcntclmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ....................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu...................  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant ncmuno. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu .......................  15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61

• ••••••eaeeaeeeeacaa

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu . ................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu •«« h m i«1111« m • Ifta

nudeklinais
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Pavojinga klaida. 45 
....................................15c

Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Rara- 
Keliauninką Joną, Vaikina* ir

Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena, 
puslapiu

No. 149 Asztuonios i s t o r i j o a 
apie Dcdo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzcdzcs (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras deda. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelia Jezu- 
80, Teipgi koletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprons- 
tasis, Ant kiek užlaiko moterea pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................15c

No. 152. Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu..........................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........ 25c

No. 156 Pulki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............ 15c

No. 157 Juokingas apraszymat
46

....15c

62 
.15c

62
15c

15c

apie Savizrola, didis klasteri*, 
puslapiu......................... o...

No. 155 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi Isztyre, Prigautas ra
gis. 60 puslapiu........................... 15c

No. 159 Istorija apie Markus Ir 
Aurelianas, puikus apraszymaa. 116 
puslapiu............................................. 20*
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