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GAILESTIS DVIEJU
MOTINU

JESZKO SKARBU
BOLSZEVIKAI JESZKO CA- 
RISZKU SKARBU KURIUOS 

BADAI 
PASLĖPTI AMERIKE.

IR VIENA IR KITA APGAI
LESTAUJA MIRTI VIENO 

SUNAUS BET NEŽINO 
KATRO.
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KETINO

Soviatu val- 
dže pradėjo jeszkoti per suda 
milijonu doleriu kurie randasi 
badai indeti in visokius biznius 
per nužudyta Rusiszka care 
Mikalojų IT, 
mirti. Advokatas Charles 
Recht jau pradėjo tyrinėti kur 
tieji turtai randasi nes bolsze- 
vikai sako kad visas buvusio 
caro turtas priguli jiems.

Negana to, prasi minus ka
ralaite Anastazije kuri tvirti
na buk jiji yra jauniause duk
tė nužudyto caro, jcszko taipgi 
caro turtu. Josios reikalais rū
pinasi advokatas Fellows isz 
New Yorko.

Pripažinti impedžiai ir gimi
nes caro Romanovo 
advokatu New Yorko 
Kohler kuris 
turtas buvusio caro 
isznesza ant 4,976,723 doleriu, 
kuri tai suma randasi po ap- 
gldba Guaranty Trust Co., kai
po ypatiszkas caro turtas.

Badai kitam banke randasi 
suvirszum milijonas doleriu 
kuri sau prisisavina tikri ir ne 
tikri caro gimines.

New York.

da prie isz jojo 
Advokatas

turi savo 
F. D. 

apreiszko buk 
Ameriko

IN PENKES VALANDAS UŽ 
DIRBO lt,000,000 DOLERIU.

New York. — George F. 
Baker, ana 
ant geldos vienuolikamilijonu 
doleriu in laika penkių valan
dų ant spckulaciju. Baker yra 
locnininku 22,000 szeru First 
National banko.

alkoholinio užsitrucini-

Plymouth, Pa. — Dvi moti
nos, kaiminkos, sziadien ap
gailestauja savo sunu, bet ne
žino katros, kuris guli lavony- 
czioje Newton, N. J., kuris mi
re *11110 
mo.

Palicije pranesze Teklei Ga- 
brilienei, 119 Davenport uly., 
buk josios suims yra negyvas, 
bet vėliaus pasirodė kad tai ne 
josios sūnūs. Josios kaiminiai 
Ona Jakuboniene taipgi 'mano 
kad tai josios suims kuris buvo 
iszkeliaves szeszes sanvaites 
adgal in Detroitą jeszkoti dar
bo o kuris badai pradėjo ap- 
jakt, kaip jai pranesze tūla mo
tore isz tenaitinio miesto. Vė
liaus pasirodo kad abudu jau
ni vyrukai radosi Detroite tam 
paežiam laike. Abudu vyrai tu
ri kokia 26 metus ir yra to pa
ties ūgio.

Dabar palicije stengėsi daži- 
noti ant tikrųjų ar tai sunūs 
Gabrilienes ar Jakuboniencs o 
tuom kartu abi .motinos apgai
lestauja savo šuneliu nežinoda
mos katras isz ju yra mires.

ar

NEGALĖJO GAUT VYRO, 
NUSIŽUDĖ.

Chicago.
negalėjo gauti vyro ant iszte- 
keiuno m taika keturiu metu

Nuliūdus kad

taika .’keturi u metuko j lino
kada pribuvo isz Vokioti- 

snnvaite uždirbo jos, Margarieta Reszki, 24 me
tu, atome sau gyvastį per isz- 
gerima truciznos. Pakol gali
ma buvo paszaukti daktaru,

nuo

ant ui y- 
•F 

degino pa- 
za paikoms locni-

rėkti isz 
banditu

MOTERE BAISIAI KANKY- 
TA PER BANDITUS.

Chicago. — Keli banditai Ri
eja pas ziegorninka 
ežios North State, 
peronais ir
pinko mote re, kada toji neisz- 
dave vietos kur buvo paslėpus 
deimantus ir kitas brangeny
bes, kurias paslėpė priėsz Ri
ejimą banditu. Kada kankina
ma motore pradėjo 
skausmo, vienas isz
apmarino jaja su y pu nuo re
volverio.

Po keliu valandų kada ban
ditai apleido sztora, motere at
gavo pajiegas ir nudžiugo kad 
banditai nerado paslėptu dei
mantu.
PASLĖPĖ PECZIUJE 1,000 
DOLERIU IR SUDEGINO.
Linton, Ind. — Vietoje pa

dėti pinigus ' banko ar kitoje 
saugioje vietoje, tai Mrs. Lena 
Good, paslėpė juos in peeziu, 
u'žmirszdaina apie tai visai. 
Diena kada skalbė, uždegė pe
eziu tiksle u'žverdimo 
deąs ir pinigai sudegė. Motere 
taip tuom susirūpino kad stai
gai papaiko ir turėjo būti nu-- 
vėžtft in prieglauda paikszu.

UŽMOKĖJO VIENAIS CEN
TAIS UŽ AUTOMOBILIU.
Monteair, N. J. — Kada 

agentas pristatė nauja automo
biliu del Jono Jacdbson, nertta- 
fai nusistebėjo kada agentui 
|iftdave devynis maisziukns 
sverenczitte po 
nas, kuriuose radosi f 4rw n t ji ''

paszaukti daktaru 
Margarieta jau buvo negyva.

PRŪDAS TRUKO* DAUG 
GYVULIU PRIGĖRĖ.

Vegas, Nev. — Didelis 
prūdas Littlefield, Arizonoje, 
apie sziintas myliu nuo czio- 
nais, truko isz priežasties trū
kimo debesio. Žmonių nepra
žuvo bet daug gyvuliu prigėrė 
kada vanduo užliejo aplinki
nes farinas.

Gyventojai’ likos prasergeti 
iri laika ir iszbcgipjo in kalnus. 
Bledes d kieles.
GIRTAS TĖVAS SUMUSZE 

MENESIO AMŽIAUS 
KŪDIKI.

— Vietinėje 
su mirezia

Camden-, N. J. 
ligonbuteje kovoje

Juozukas Staten-ma ži ui ei i s

upio

vau-

50 svaru kož- 
i 58,850 

centu. Agentas davė telefoną 
idant jam prisiunstu troka 
idant centus nuvežti in banka. 
Jacdbson a s czedino centus per 
asatAOnis. metus idant nusi
pirkt sau automdbil i u.
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ZEPPELINAS
ISZLEKE ADGAL 

IN VOKIETIJE
ATLIKS KELIONE APLINK 
SVIETĄ IR VELA SUGRYŽ 
IN AMERIKA APIE SEP

TEMBERIO MENESI.

BRANGUS
CZEBATAI

ISZKERDE 
20,000 ŽMONIŲ

M
I Į

DJI-KABT 8ANVA1TINIS LAIKRABZT18 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Laluzkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso) 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A ST1L, MAHANOY CITY, PA.
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KRUVINAS
STRAIKAS

So redos nakti 
Vokiszkas orlaivis Zeppelinas 
apleido Amerika in 
isz kur < 
svietą su 
ži oria is kurie

New York.

VAGIS PAVOGĖ ŽMOGUI 
CZEBATUS KURIOSE 
RADOSI 1,000 DOLE

RIU.

TIKEJIMISZKI KVAILEI 
ISZŽUDE DAUGYBE ŽMO- 
NIU TIKĖDAMI KAD UŽ 

TAI EJS IN DANGŲ.

58 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI O 250 SUŽEISTI LAIKE 
MAISZATIES SU VAISKU.

i Vokietijų 
atliks kelione aplink 

asztuoniolika pasa
li ž laja kelione 

užmokėjo po $9,000 už galva, 
kaipo ir daug paczto ir visokio 
tavoro.

Kapitonas Kckener turi vilti 
kad pribus in Vokietija Nedė
lios ryta, jaigu oras bus tinka
mas. I’d penkių -dienu pradės 
švieti ne kelione.
leks in 'Tokio, Japonije, ’Siberi
ja. ir kitus sklypus ir ant galo 

Amerika, in 
Lakehurst, New Jersey apie 8- 
ta ar 14ta Septemberio.

Apie 200,000 žmonių atlankė 
oralaivi Soredoje idant pama
tyti tajr orini milžiną.
RASTA 25 MILIJONU METU 

AMŽIAUS PERLAI.
San Francisco. — (hi I i foru i- 

jos universiteto archeologijos 
ekspedicija iszkase pirmyksz- 
cziuose uolu sluoksniuose užsi
likusiu 10 perlu isz to žemes 
periodo, kada dar dinosaurai 
szlįaužiojo, tai yra

iii Los Angeles,

Pi rmiause

\jirszava, Lenk.
Koi’sza kas, 

ūkia, nuvžiaVo in 
padaryti 'bizni, 
susipažino su kokeis valkotais 

Korczaka nu
maudami jam pora czebatu, 
kuriuosi-a buvo užsiūta tuksi li
tis doleriu. Kada žmogelis isz- 
siblavino, pranesze policijai 
apie savo beda ir prasze idant 
surastu jojo czebatus. Tuom 
laik vagis nežinojo apie bran
gius czebatus, nuėjo pas Žydą 
ir pardavė užjienis zlotus. Ta 
paezia diena czebatus pirko 
Stanislovas Rėpk a 
lika zlotu.

ras
— Kazifnie- 

pardaves savo 
Varszava 

Ant nelaimes 5

kurie nugirdė
jam pora

pranesze

jojo czebatus.

rr

London. — Amerikieeziu mi
si jonierius Andrews pranesza 

Kinijos, kad (Jzinghai pro- 
i senei inuzul- 

manui užpuolė Dangaro miestą 
ir iszskcrde visus vyrus, palik
dami tik vaikus ir moteris. 

I Btivo užmuszta kcliatas ir mo
nteriu, kurios gynė savo vyrus

i sz I
vi nei joj nelabai

I

czebatus
už penki o- 

Žmogelis laikyda
mas czebatus po pažaste, atsi
stojo prie stalelio ant kurio ga
lėjo laikraszczia ir iszsk'aitc 
apie vagysta czebatu. Inkiszo 
ranka iii vidų ir pajuto pamn- 
sz.ah’ ka toki ki(>ta. Isztrauke 
dvi bumaszkas po 500 doleriu.

Buvo tai isztikruju didelis 
skarbas del vargszo bet būda
mas teisingu, 
ant. policijos.

25,000,000 
metu adgal. Perlai dar visa? ge
ri ir pamiszusdn sziu dienu.
NEDORA BOBUTE BAISIAI 
SUMUSZE SAVO ANŪKE.
Lancaster, Pa. — Supykus 

kad josios anūke, 8 .metu, Ge
rald i na Enck, 
ant pikniko, kuri parengė kai
mynai, josios bobute Mrs. Lau
ra Shenbergeriene, 60 metu, 
nurėdė mergaite lyg nuogu
mui, suriszo kelis mazgus vir
vėje ir plake su jaja mergaitei 
per veidą ir visa kuna. Kaimy
nai’subėgo ant mergaites riks
mo ir iszgelbejo mergaite isz 
ranku inirszusios bobutes ku
ria vėliau liepe aresztavoti. 
Draugu ve vaiku pasiėmė mer
gaite po savo apgkdia.
SHARKEY—ŽUKAUCKAS 
MUSZIS SU LOUGHRAN
New York. — Tommy Loug- 

hran, svietiszkas lengvas kum-, 
sztininhas pasirasze ant sutar
ties kumszcziuotis su Sharkey- 
Žukaucku ant 15 raundu Yan
kee Stadium, Ketvergo vakara

savo

Apie
pasilinksmino

I v Ji
60 metu 

nuogu*o

ll unesze czebatus 
Locnininkas la

bai nudžiugo atgavimo 
czebatu ir pinigus ir užtai ap
dovanojo teisinga žmogų su 
szimtu doleriu.

SZIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
PER VIESULĄ.

llan Noi, Indo Kinai.
du szimtai'žmonių žuvo o kiti 
szimtai likos sužeisti per smar
kia viesulą kuri perpūto per 
Indo Kinus. Daugelis kaimu ir 
miesteliu likos užlieti ir skar
dyti o telefonai ir telegrafai 
suardyti.

Peiping, Kinai.

ir

skis. Vaikiukas likos sužeistas OG Septemberio.
per nelaba savo tęva Joną ku
ris sugrąžęs namo girtas, kirto 
savo paežiai su kumszczia per 
veidą po tam isztrauke mene
sio amžiaus kūdiki isz ranku ir 
trenkė in grindis, perskelda- 
mas mažiulellui pakauszi. Tę
va aresztavojo. Buvo jisai no- 
senei baudžomas už butlegeria- 
vima ir tik ana diena likos pa
leistas isz kalėjimo po atsede- 
jimui puse meto bausmes. Sta- 
lenskiene yra motina deszimts 
vaiku o namie vieszpatauja di
delis vargas?
DU KARTU APALPO PRIE 

SZLIUBO.
Uniontown, Pa. — 

jaunikis apalpo du kartus prie 
altoriaus, bet szliubas užsibai
gė pa sekmiųgai. 
jaunikio Adolfo 
nors pertrauke vinezevone du 
kartus bet nuotaka Katre kož- 
na karta ji pastatydavo ant ko
jų pakol neiszreiszke savo no
rą imti sau Katre už paezia. 
Kokia buvo priežastis apalpi
mo Adolfo tai nežhie — ar isz 
didelio džiaugsmo ar baimes.L

Nori n ta

Apalpimas 
Matuszeko

APSKAITĖ.

Kiek metu tarnauji pa
klausė aficieris Žalnieriaus.

. •— Devyniolika metu, atsa-
ko žalnieris.

— Tai ne gali būti, o kiek 
turi metu?

— 24, vasze blagorodije.
— Kaip tai gali būti t
— Na teip, penkis metus 

tarnavau už piemenį žasu, 4 
metus buvom prie kiautu,
metus tarnavom prie gailimo 
gyvuliu, 5 prie arkliu, o 2 metu 
tarnauju vaisku, isz viso pasi
daro 19 metu.

3

UŽSIMANĖ.

Ponas iszgelbejei mane 
isz vandenio, butau nuskendus 
Nog tol esmių pasirengus po
nui atsiduoti.

— Perpraszau pana 
asz esmių paeziuotas.

— Tpfa, po szimts kvant
ini! tai kodėl ne privertei koki 
savo prieteli jauniki, kad ma- 
nedlfo vandenio isztrauktu?

y bet

toriu, kurios gynė savo vyrus 
ir- brolius, bet užpuolimo tiks
las buvo liktini vyrus žudyt. 
Isz viso buvo iszpiauta 20,000 
Kiniecziu.

Misijonierius sakė, kad ki
tokio motive szi toms 
nems nebuvo, 
gi uis. Dievobaimingi muzulma- 
ii'ai tiki, kad mahometonu die
vas Allachas inleis in dangaus 
karalyste kiekviena muzulma- 
nia, 
niecziu vyru. Allachas mat no
ri, kad ant žemes platintusi jo 
garbintojai, todėl jis 
užmoka tiems, kurie žudo prie- 
szingo tikėjimo žmones.

Iii dangaus miestą buvo su
sirinkę daug Kiniecziu isz ba
do 'apimti Kansu ir Czinghai 
provincijų. Visi jie buvo iszba- 
deje, nusilpę, todėl negalėjo nei 
gintis, nei bėgti. Ir AUacho 
garbintojai, skerdė juos kaip 
avinus. Skerdė ir szauke: “Žu
dyt visus x;yrus. Kiekvienas 
vvnas turi btit nužudytas!”

Milijonierius Andrews sako 
kad szitokios skerdynes 
dan tikėjimo tenai jau ne pir
miena. Pereita rudeni maho
metonai Kansu provincijoj isz- 
piove apie 200,000 Kiniecziu, o 
1877 metu serdygej tenai žuvo 
y4,000,000 gyvaseziu. Ir tai vis 
vardan Dievo!

Bukaresztas Rumunije. — 
Susirėmimai tarp straikuojan- 
cziu anglekasiu ir vaisko Lu
penų aplinkinėje buvo priežas
tini užmusziuno 58 straikieriu o 
250 sužeista. Streikas platina
si po visa aplinkine ir galima 
tikėtis kad du daugiau bus šu
nį i szimu.

Anglekasiai spiresi geresniu 
darbininkiszku sanlygiu, todėl 
4,000 darbininku pamėtė 
(laibus. Straikieriai 
elektriko stoti per ka
malbuvo varyti kasyklas, •r ik

Musziai prasidėjo kada pro
kuratorius atvažiavo su vais
ku stengdamasis
straikierius ir perskaito jiems 
tiesas prieszais sumiszimus. 
'Painė laike

ŽYDAS VEDE 62 LENKISZ- 
KAS MERGINAS KURIAS 

PARSITRAUKĖ ISZ 
LENKIJOS.

Varszava, Lenk. — Anieri- 
koniszkas Žvdas likos aresztn- 
votas czipnais, kuris apsivedė 
su 62 Lenkaitėms, kurias vė
liaus szmugleviavo in Ameri
ka, kur ketino sueiti su savo 
mylemuis tyksle isztekeijmo. 
Ta«ai iszgama prižadėjo mer
ginoms kelione be jokio erge
lio, bet pirma turėjo už jojo te
keti idant parodyt imigracijos 
valdžci kad josios buvo vedu
sios su vyrais, 
Ameriko ir
bjaurino nekaltins mergaites.

Tuom rakaliu yra Morris 
Baskin o jam prigelbejo rabi
nas Kostenbergas ir vaitias kai
mo Vaveru. Rabinas iszrasda- 
vo merginas, kurios turėjo my- 
lemus Amerike ir norėjo pas 
josios keliauti, o idant tureli 
davadus kad josios yra vedu
sios ir važiuoje pas savo vyrus, 
Baskinas perstatinėjo save kad 
yra juju vyru.

kurie radosi
tokiu būdu su

skerdy-
kaip tiktai reli-

kuris užmusz bent 10 Ki

visus vyrus.

gali s ra i

t

v a r-

BAISUS DARBAS 
P AM ISZ E LI O.

Krohava,
je Javorne

Lenk. — Miesteli- 
Anglekasis Kare

lus, Potter, susibaręs su savo 
paezia, staigai papaiko, pagrie
bė kirvi ir sukapojo savo 8 mc-

y

Ii

iszsilieji- nešiu kūdiki, po tam 9 metu sū

Telegramai isz 
buk szeszi

ru
r-»

Szimtai 
žmonių pražuvo nuo tvanu ap
linkinėse Honon ir Hupeh pro
vincijose o szimtu nesuranda 
nes vanduo juos nunesze in 
mares. Priežastis tvanu buvo 
nuolatinis lietus ir 
mas up i u.

SZESZI KAKALIAI; ZOKO- 
NINKAI BUVO PAKARTI
London.

Moskvos pranesza 
Rusiszki zokoninkai isz pože
minio kliosztoriaus 
Dod likos pakarti 
Prasižengimas tujų rakaliu bu
vo kad iižklupiiiedavo ant jau
nu mergaieziu kurias sužago- 
davo ir nužudė viena isz savo 
broliu kuris iszdave juos in 
valdžios rankas už j uju bjau
rus darbus.

Apie deszimts kitu zokonin- 
ku kurie dalybavo tuose darbe
liuose likos nebausti kalėjimu 
nuo dvieju lyg deszimts metu.

Vavilov 
ana diena.

Kaime Su-

joną

MOTINA PRIKALBINO 
DUKTERĮ IDANT

NUŽUDYTU BROLI.
Lvovas,' Lenk. —

kdžove i likos surastas tvarte 
lavonas Mikolo Ūktojo su per
skeltu pakausziu. 'Palicije iszT 
tyrinėjo buk bjauria žudiusta 
papildo sesuo nužudyto Mari- 

ktiria prikalbino josios
motina. Nužudė broli kada ta
sai miegojo, po tam nuvilko in 
tvartą ir ten užkaso su pagel'ba 
motinos. Priežastis žudiiistos 
buvo ta, kad motina norėjo už- 
gridbt dali turto savo sūnaus, 
paliktajam per mirti tėvo. Mo
tina su -daktore likos uždarytos 
kalėjimo, o . ‘

.i

savo 
užėmė 

negali-

sutaikinti

prieszais
prasidėjo szaady

mai bet nežino katra szalis pra
dėjo ar vaiskus ar straikieriai.

Straikas kilo nuo paežiu dar
bininku o ne per prikalbinima 
komunistu, kaip isz pradžių ži
nios skelbė.

SUKALBĖJAS MALDA, LAI
KYDAMAS RANKOJE 

ŽVAKE ISZSZOKO 
PER LANGA.

Varszava, Lenk.
tis ant nervu, Valerijonas Sa-

Sergan-J?:;--
I v . 1 ’ ” • $

viekas, susibaręs su paezia at
siklaupė, sukalbėjo malda, už
degė žvake po tam iszoko per 
langą ir baisei susižeidė 
galva. Su kruvina galva nuėjo 
ant policijos kur apsakė ka pa
dare ir kada palicija rengėsi ji 
nuvežti iii ligonbutia, Savickas 
krito ant grindų ir mirė.

Priežastis buvo szeiminisz- 
kas liesuti kimias ir tankus bar- 
nei su paezia, 'kuri užsidejinc- 
jo su svetimais vyrais ir tran
kydavosi per naktis, apleisda- 
ma vyre ir vaikus.

sau

j
I

I

,.1

KRUVINI SUMISZIMAI 
INDU OI.

Cakutta, Indije. — Devynio-v • • v • i
lika žmonių likos užmuszta, o 
mažiausia 40 sužeista sumiszi- 
me 15,000 straikieriu su tais, 
kurie nenorėjo pamesti darbus 

straikuojen- 
Straikas kilo Goureporc 

kuri ošia dirba 
Streikas

ir prisidėti prie
ežiu.
audinycziosia,
in 200,000 žmonių.
platinasi iii kitas dirbtuves.

t PRIEŽODŽIAI 4

tylėjimu toliau 
Tai neteisybe. Juk *

yra žvake,

*
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noli. Negana to, kirto per gal
va savo uoszviai kuri tuojaus 
mirė. Po tam iszbego -ant uh- 
czios kur sužeidė mirtinai ke
turis žmonis. Policija nemažai 
turėjo ergeli pakol suome pa- 
miszeli ir uždare kalėjimo.

SOVIATAI KUOPINA 
VAISKA SIBIRE.

Kabarovsk, Siberije. — Isz 
priežasties nuolatiniu ergeliu 
ant Mandžiuriszko rubežiaus ir 
už k lupi liejimo per kuopas
“Balt-Rusu,” 
jo kuopyt vaiska ant Si'birisz- 
ko rubežiaus, nepaisydami ant •» • • • • •

per 
soviatai prade

metu kareiviu — ima senus ir 
jaunus. \risi rezervistai isz Si- 
berijos likos iszszaukti.

Rezervistai bus sukuopinti 
kazanmese Kalbarovske, Vladi
vostoke ir '(’zitoje kur jau ran
dasi daugybe kari'umeues.
14 CIGONKOS NUBAUSTOS 

UŽ ŽMOGŽUDYSTE.
Prnga, Czekije. — Keturioli- 

ka cigonku likos nubaustos ant 
dvideszimts metu kalėjimo už 
žmogžudyste o asztuonios ant: 
deszimts metu už ta piati prasi
kaltimą Koczycziimsia. Cigon- 
kos vogė vaikus, juosius i ž- 
muszdavo ir suvalgydavo idant 
nereikėtų pirkti maisto del sa
vo bandų. Policija tosios nuo
mones, kad cigonkas nužudė 
daugiau vaiku ne 'kaip prisipa
žino, nes diaugelis vaiku dingo

■ i . .. .po visa CzokljOi J •

*

STEBUKLINGU BUDU AT
GAVO REGĖJIMĄ.

Quebeck. — Pereita sanvai- 
to sugryžo isz Kanados pilgri- 
mai, 'kurie buvo nuvykę iii ste
buklinga Szv. Onos de Beaupre 
szventove. Pilgrimu tarpe bu
vo negeris Joseph Baldwin isz 
Lynn, Mass. Jis gimė neregiu. 
Jo tėvai meldėsi ir važinėjo in 
stebuklingas vietas praszyda- 
mi Aukszcziausioji, kad j u sū
nui gražintu regėjimą. Kada 
jis buvo 15 metu jis pirma kar
ta praregėjo. Bet du metu iat- 
gal jis vėl neteko regėjimo. 
Pradėjo karsztai melstis. Szv. 
Onos de Beaupre bazilikoje 
meldėsi nuo anksto ryto iki vė
lumos. Viena diena jam besi
meldžiant atsidarė dienos

Jaigu nebutu literatūros 
tai žmones kitokiems nieknie
kiams iszleistu pinigus.

* Sakoma “ 
nueisi.”
trūkis važiuoja toli o tiek pa
daro triukszmo.

Redaktorius laikraszczio 
— prenumeratoriai

knatu. Idant skaitytoju nebū
tu tai ir didžiauses redaktorio 
protas butu tamsus.

Kada Aleksandras Didy
sis gimė taipgi buvo mažas.

Kuo žmogus senesnis tuo 
palengvinu vaikszczioja o bet 
greieziau ’bėga in kapus.

Ne visada pinigai atneszu 
laime. Tiems kurie ju neturi, 
pinigai niekad neatnesza lai
me.

Vedusi žmogų vadinama 
vyru”“vyru” todėl kad reike daug 

vvriszkumo vilkti moterystes 
junga.

Viltis yra žolynas plan-

atsidarė 
szviesa. Gryžo in namus svei
kas.

kuose — linksta pucziant vė
jui. .. Meile tai žolynas prie, 
krutinės—vakare nukrinta.. • 
Tikėjimas tai žolynas kuris 
slepiasi sziidies gilumoj ir te
nai per visa gyvenimą žydi.... 
Kada žmogus ant žemes neten
ka vilties ir meiles — jam pa
silieka tikėjimas ir kaipo isz- 
tikimas vadovas žmogų vedu 
in amžinasties vartus...

Senas Laivas Perdirbtas Ant Kliubo

Buvusia senas Amerikoniszkas laivas “Monitor,” kuria
laike kares sergėjo pakrąszcziu New Yorko, likos perdiri)ta« 
ant plaukenczio kliubo ir gulį Port Washln^tbn, Long Island

I
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Kas Girdėt
iA

Pirmsedis Ūkininku 
Draugu ves

Žmoniems akiu nenžmiiilin- 
si arba kaip senas cirknso loc- 
niuinkas Brtrnumas pasako: 

gali 
visu 
pri- 

Tas pats kiszasi ir prie 
Kaip katras yra 

kok i

kaip katruos žmones 
prigauti nuolatos, 

nuolatos

4*

bet 
negaližmonių 

gaut.” 
la i k raszczi u.
prispirtas per koki agentėli 
kuris prižada aukso kalnus ir 
visokes 
szvtu 
ant
literatūros, 
kemijos, astronomijos ir t.t. ir 
t.t. Fukatbintas žmogelis per 
agenta, užsiraszo taji ‘Hleriau- 

laikrnszti (o gal kad tik 
atsikratyt nuo nuobrodžio 
agento). Skaito per koki laika, 
perp\ ksta ir meta in kampa. 
Kitas vela ne nežiūri ant jo 
kada atsinesza isz paežio arba 
kada atnesza gnymatnvszis.

prenumerata, 
sinncze mums gromata su pre
numerata su praszymu prisiun- 

Saule,” nes tai vra 
tikrai geria uses,

ir nandingiauses laikrasztis už 
visus kitus ir negaliu dasilauk. 
ti dienos katra ateis o
norint* supranta apie ka skai
to ir kitam gali pasakyt, o dau
giaaše jame talpinasi žinių, pa
sakų, istorija ir visokiu apra- 
szvmu. ”

Tokiu gromata 
na diena už kurias esame de- 

suprantame
musu skaitytoju <> ir vi- 

Lietuviu kurie ne yra pa- 
scinina-

dovanas idant užsira- 
‘tieriansin 

svieto!”
laikraszti 

arba laikras/.ti 
politikos, mokslo,

t

I

r W
Aleksander Legge isz

5

t

i

I

'<

I * šia
nuo

Iszsibaigus

tineti
4 *

kingi 
norus 
>u 
baigė 
rijas i 
moki

* *

nes

tai 
smagia uses

žmogus

iraunam kož-

gerai

ne 
akademijas ir 
nes patys per save isz- 
kaitvti ir raszvti ir del - •

yra ger i a li
pa Ii uksini na 

juosius nubudimuose. 
Supra ntame

Lie.tuviszka rasz- 
pradet i 

vartoti (isz ko 
liet 

neiszdflifdam ant 
užganatlini- 

del

» 4

. t ’ ’

1 s 
tokiu tai 
>e mokslaine ir

i •

4 i

gana gerai

ir galėtumėm
jaja

inteligentai)

naujausia 
lava” 
sziadien 
džiaugtųsi
laikraszczio 
pareikalavimo ir 
mo iiitclig<‘iitams( .*!) tik 
visu Lietuviu ant svieto.

Jaiuu intikom <b*l

metus, tai tikime# jo 
metu tairnansim 
liams — 
jimo.

<r

skaitytojams be 
Saule” s kiti t o visi:

seni su aiyda, 
s

o
)

visu Lie
tuviu lyg sziam laikui per 41 

d a tiek 
musu iuiet(‘- 

rn go
ry-

rai, inoteres, vaikai — jauni ir 
pliek tam ir 

aprauta ka skaito; no meto p< 
stalu isz piktumo, kad neturi
isz josios naudos.

Iszdavvsta “Saules” 
sinncze agentu po svietą pri- 
knlbinet žmonis prie skaitymo, 
bet kožnas geidžentis ” 
suranda ja be pagelbos pra- 
vadnvko nes musu visi skaity
tojai yra agentais.

Dirbam del labo 'Lietuvis/.- 
kos visuomenes, malsziai, su 
geru pasiszventinimu ir velini- 
inais musu tukstancziaius skai
tytoju kurie auga kas dien ir 

prie musu inilži- 
szeimynos -— kuom 

del

ne-

Saule * 1

ja

langiau, tuom geriau bus

prisiskiria 
n isz k <>s
<
visu.

Uaguodoti skaitytojai tegul 
kalbina 
skaitymo ir ♦
laikraszczio “Saules.

prie 
platinimo juju 

f f

prie... stiklelio'

tėvas.
gervmo
V’* •

pripratęs prie 
priėmė už- 
knda atėjo

t'hicage sunns nuaudė tęva 
innnszaines, 

prie kurios pakvietė gerti pats 
Sūnelis 

namines,
kvietimą noringai o 
ginezas pabaigimo paskutinio 
hiszo, kilo barnis tarp snnaus 
ir t(»vo, ant galo miisztyne kuri 
pasibaigė niržinliniinn tėvo.

Sūnelis biidamas girtu pasi
liko teva-žmlžiu. . . Baisus tai 
prasižengimas. — Bid kas tame 
kaltas jai ne tėvas ir tokis 
sz<‘imyniszkas gyvenimas?...

[sz priežasties sunkiu laiku 
ir bedarbiu Lietuvoje, priver
ti neja žmones ant apleidimo sa
vo tėvynės. In laika trijų me- 

isz Lietuvos
lt.G5)

nešiu isz.važiavo 
4358 amoniu.

(’hiea- 
gos, kuris padekavojo už dins- 

pi rinsed ži o
1 larvester t ’o.,

International 
priėmė dinsta 

pirmininko Kami Board.

ta

Ponio turtą apskaito szia- 
di<*n ant dvieju bilijonu dole
riu, George Bakmio ant 300 
mi 1 i jonu, Kast ma no—fa b r i kau
to fotografiszku iszdirbimn ant 
60 milijonu, slidžios Gary ant 
77) milijonu, Morgano ant 40 
mil., barono Matsni isz Japoni
jos ant 100 mil., Simono Pati
no isz Bolivijos ant 17)0 mili
jonu doleriu. O tai vis sukrovė 
isz (žmogiszko prakaito.

gales bėgti 
ant valandos ir gales 
56 m vies iii valanda

.3 pėdu ir 10 co-

Sir Herbert Austin atvažiuo
ja isz Anglijos in Amerika 
dirbti naujos mados Austin au
tomobilius kurie 
8S mvle 
padaryt
ant vieno galono gazolino, tu
rės drūtumo 7 arkliu pajiegu, 
svers 850 svaru, bus 9 pėdu ir 
2 coliu ilgio o 
liu ploezio ir parsiduos už 7)00
<|oleriii ko’žnas.

Bus tali kaulas gerklėje, del 
Fordo bet girdėt kad kompa- 
nije Sears Roebuck & ('o., pa
dirbs rnaža automobiliu kuris 
parsidavines po 27)0 doleriu o 
gal ir pigiau. — Bus tai didele 
geradej\ste del vargingu žmo
nių kurie gales nusipirkt sau 
automi/biliu ir laikyti skiepe.

Pas 
perima 
pas Kinus yra priesziligai nes 
via tai dovana kuria kožnas 
geidžia Kinuose. Turtinguose 
namuose vra tam tikras kam-

• iii

narys ant padėjimo grabu del 
szeimvnos nariu. 'Toki 

rrabai tankiai

|

mus regėjimas grabo 
žmogų nubudimu, bet

regėjimas

visu szeimvnos nariu, 
grabai tankiai yra labai pa- 
puoszti su visokioms maliavo- 
nems, paauksuoti 
dabruoti.

Kada vienas isz szeimvnos 
nurniiszta, visa szeimyna pasi
rodo in baltus rublis, prie du
riu grnjina muzike, panaszi in 
kaeziu miaukimą ir degina vi- 
sokes ugnis ir szaude. Kamba
ryje kur 
stovi ant stalo visoki valgiai

arba pasi-

guli, 
o 

laidotuves atsibuna iszkilrnin- 
gai rodos tai /butu svod'ba 
laidotuves nebaszniiiko.

nebaszninkas

o ne

Žmogus kuris valdo ir kalba 
79 kalbomis, yra kokis tai Teo
doras Sehulheiss, profesoriuj 
gimnazijoj Berlynb, Vokieti
joj, kuris (badai kalba visoms 
Kuropiszkoms kalboms, kėlės 
Aziatiszkas ir Afrikoniszkas. 
Kada in zcologiszka daržu at
važiavo grupa Tripolitancziku 
kalbėdamiesi tarp saves, Scbul- 
liciss per dvi dienas prisiklau- 
sinėjo jiems, po tam pradėjo su 
jais kalbėtis isz ko visi labai 
niisistdbejo.

FARMOS — FARMOS!
Milžiniszkoj Lietuviu Ūkininku 

kolionijoj Amerike. Yra tai puikiau
sia ir tinkumiauMu aplinkine del Lie
tuvio. Sekanczios farmos turi būti 
greitai parduotos už labai pigias 
prekes.

40 akeriu farma su gyvuliais, ma
rinom, javais ir hudinkais už $2,700.

80 akeriu farma su gyvuliais, ja
vais, geri namai, už (4,500.

55 akeriu farma, geri namai, misz- 
ko, už $1,300.

333 akeriu dvaras, puikiausi bu- 
dinkai, puikiausi galvijui, 1 myliu in 
miestą, $13,000 ant iszmokejimo.

Peter D. Andrekus, Co.,
Pentwater, Mich.

o a u ju u t

DIDELIS

ISZ LAIMĖJ IMAS
.. ...............................................

Kaire buvo duktė labai bied- 
nu žinouiu. Kadangi beda ant 
svieto prigulėjo ne prie goriau
siu daiktu, apie tai žinojo Kat
re beveik niio pat savo užgimi- 
imo. Vilktis visuomet beveik 
buvo alkanas, roke ir verke, o 
niekas jo nosuraniino, 
pieno nedave, 
fabriko, o

* dr.tbužius skalbė.
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Kur giedra 'padange 
M\‘l y 11 a, žva i g>x let a, 
Ten Lietuva (brangi 
Tėvynė ninmyleta.

'I'en skaisti saulute
Diena linksmina,

IPatogus ’menulis 
Naktyj raini i na.

I’en laukui sznlimlioja, 
Javai /bangomis 
Grašiai linliiio'ja, 
Kaip iinnrios vilnimis.

'I'en upeliai teka, 
Per žales lankeles, 
l 'že ir sznoka
In Lietuviu szirdeles.

Ten augszti kalneliai 
Pakalnes žemos, 
Žalieji miszkeliai 
l žuoja ir szlama.

'Pen skamba balsai
Pa u k szcz i 11 e z i n I ba 11 <• z i u, 
Atsiliope garsai 
Virbalu duzgeiieziu.

'Pen gyvnoliai dailus 
Linksmi, nauriniai, 
Pikti ir'bailus, 
Žvervs miszkiniai.

'Pen žiedeliai
Szirdi glosto, 
Savo galvelėm 
Szhukia ir mosto.

'Pen gamta miela 
Aki veria, ramina, 
Dvasia ir velia 
Nuolatos gaivina.

'Peh kalba prigimta 
Skamba meilingai, 
Lietuviu tauta 
Isz seno garbinga.

Pradeda atgytie 
Broliai tvirtesni, 
Stengėsi gaivytie 
Už save silpnesnius.

Meile tevtnes
Visiems inpilti, 
In suspaustas krutinės 
Inkvepti. vilti.

Jau nuszvito dangus 
A.psiniaukės juodai, 
Atėjo laikas 'brangus 
Lietuvai paguoda.

;vv uoliai 1
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PAJESZKOJIMAI

.Asz Jonas ({rąžulis isz Su-
Jeseninu'kosRed y bos, 

Lazdijų parapijos pa
savo pusbroliu, 

geru
atsismaukti ant

pus- 
pažystamu.

szio
(H.

valku 
kaimo, 
jeszkau 
seserį u ir 
Praszau 
adreso:

Jonas Gražulis,
3207 Stafford St., 

Pittsburgh, Pa.

Pajeszkom darbininko dirb
ti visus ukes darbus ant-ivisa- 
dos. Kaszydami pažymėki t 
kiek norėsite

Raszydami 
ant menesio Ii 

ar patyręs darba ar no. Mylint: 
svaigalus tegul neatsisZaukia. 
Atsakvma duosime kiek 
nnm kuris atsiszauks sziuo ad
resu: (t.65

Win. Ambrose,
K. K. I). No. 1, 

Hookstown, Pa.

vie-

$4.00

—------------------------------- ---------------- ----------------------į ....................................................................

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 18 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tlkieta*

Specialiszkas Treinaa apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL ' 
Giant* iu Chicago 

New Yorke 18 Augusto

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakinl skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULL B ER Y ST. READING. PA,

‘i

f

I

vo dėvėti,

niekas 
ba tėvas dirbo 

motina po namus 
Mokykloj 

dar būdavo arsziau. Katriukės
sukneles, uorints szvarios, bu
vo daug prastesnei už jos 
draugiu sukneles; karta btldia- 
vo per trumpos, kita karta per 
ilgos, anksztos, tai placzios. 
Kokias motina nuo poniu gau- 
diavo, tokias Katriuka tureda- 

o sukilėliu perdirbi
mui neimdavo laiko. Mergaite 
su pavydėjimu žjuredavo in ki- 
tji mergaieziu dailiai pasiutas 
sukneles — hot visoki atsiduk- 
sejimai ir 
si ugi..

Apart Katriukės namie buvo 
dar keli vaikai — pertai moti
na nepaprastai jautėsi laimin
ga, kada Katriuka, turėdama 
keturiolika metu, 'apleido mo
kykla ir pradėjo namie gaspa- 
doriauti ir kitus vaikus savo 
globoji* laikyti. M(*rgaite buvo 
darbszti, supnatlyva —netru
kus pramoko siūti, krauezystos 
ir perdirbinėjo sau ir 
dviem sesutėm gautas nuo po
niu sukneles.

Praslinkus keliems fnetams, 
Katriuka iszaiigo unit patogios 
ir stamantrios merginos. Apsi- 
redžins visados nors 
bet szvariai, 
ne vieno

bet visoki atsiduk- 
norvii buvo bevai-

savo

'mas' ja u pasibaigė! • Gal' i szlo- 
szitiu! Pilksiu sa.u tuojaus ke
lias suknesv skrybėlės....

Ir paskendus tuose lebinguo- 
si* svajojimuose, nepatemijo, 
kaip balta suknia nušildavo jai 
nuo keliu ir nukrito ant aslos. 
Mergaite svajojimu niekas ne
galėjo pertraukti!

Urnai pasigirdoUrnai pasigirdo in duris 
smarkus liarszkinimas ir kolek
torius pas kuri Katre pirko lai
mėjimo bilietą, inbjo in vidų.

Tszloszei dideli laimeji- 
ma, mano vaikeli'~ tnre, iš
duodamas jei tclegnimn.

Katro suakmenėjo.* Džiaugs
mas atome nuo jos paskutines 
pajiegas. Dabar inbego kamba
rin motina paskui ana tėvas, 
seserys ir broliai — visi pri
puolė prie jos, pradėjo ja gla
monėti ir jei linkėti tos neapsa
komoj laimes!

— Katre iszlosze dideli lai- 
mejimia! Musu vargai pasibai
gė! Gausime tiek daug pinigu! 
Ak!

Taip, beda pagalios pasibai
gė! Tėvas jau nereikalauja fa
brike dirbti, motfria ilgiau no-, 
skalbs žlukto, broliai ir 
rys gali mokyties ir liavintics...

' — link velniai ta darba! — 
suszuko tėvas ir tuojaus nubė
go in kareziama iszsigerti stik-

prastai, 
atkreipė in save 

jauno žmogaus atyda 
bet dorais tėvais iszauginta; 
nosistenge su nieko suseiti Ir 
pažinti ir nesi lanki' nei ant ba
ilu ne ant jokiu kitokiu zobovu.

Pabaigus dvideszimts metu, 
susi’žadejo sn vieno spedyto- 
riaus Imgalteriu, labai doru ir 
geru žmogum, bet kas link mo
terystes, negalejoi but nei jo
kios kalbos. Katre.neturėjo nei 
vieno skatiko prie duszios, ,|o- 
gi sužadėtinis, Leonas Laskis, 
la'bai mažai taippat nedirbdavo 
kad galėtu laisvai inislyti ap*e 
loena nameli ir szeimyna. Ale 
abudu buvo jaunintai gi galėjo 
drasei kelis -metus palaukt su 
vestuvėmis. Katrės drauges 
pradėjo jai pavydėti jos suža
dėtinio— buvo jis kadangi pa
togus jaunikaitis ir gana darb- 
sztus, kuriam ateitis, tarytum, 
tik szypsojosi. Ale Katre kan
kino vienok mislis kad tik tie 
bjaurybes pinigai jai laimes at
siek linui perszkadijo todėl nu
sipirko iszlaimejimo bilietą ir 
apie nieką daugiau neini si i jo Ir 
nepasakojo kaip tik apie dide
les pinigu sumos iszloszima. 
Bildavojo kuogražiausius palo
vius ant ledo, taip kad retkar- 
cziais Leonas ant jos rnstinda- 
vosi ir praszydavo, idant ji 
tuom tik per daug sau neužiim- 
dinetu ir galvos nedžioviiftn, 
kas pagal jo nuomones tas vis
kas niekados negalėjo iszsipil- 
dyti.

Pagalios prisiiartino laimėji
mu traukitmas ir Katrės susiju
dinimas ingavo kuoaugszczian- 
sia laipsni.

Ta dięn/a. taigi buvo didėlis 
‘ karsztis, Katre siuvo szliubui. 
suknia — siuvo viela nakti, nc- 
guldama net in lova — tai-gi 
dabar jfn.utesi tokia silpna ir 
suvargusi kad jai isz pirsztu 
net adata iszjiuldavo.

Bet szl i ubas turėjo rytoj'at
sibūti taigi siukni<a turėjo but 
pabaigta ir pasiūta!

Jei toji suknia norints butu 
, del manes — mislijo isz nuo
bodumo — ale dabar kankities 
del ko tai svetimo t Jei jiiu'bn- 
oziau pono Leono pati, ne Vei- 
knlaueziau taip sunkiai dirbti! 
Kada prisiartins tasai pagoi- 
daujamas ir laimihgas laikas!

idant

Taupiu kiekviena skatiką o vie
nok negaliu surinkti tiek kaaf 
butu galima susitaisyti 
praseziausia kraiteli!
kad iszlosziu dideli sau laimė
jimai Ak Dieve! Dabar trauki-

4

nors 
Kibą

se.se-

leli degtines. () motina, pasi
baigus džiaugsmui, atsisėdo 
prie Katrės ir pradėjo taisyti 
plonus ateieziai.

— Turime tuo jaus iszsl- 
kraustyti isz tu stubu. Czia pei 
ankszta — turime dabar tiek 
daug pinigu, kad galime.

Katre pykino motinos žo
džiai. Juk tai buvo*jos pinigai!

— Gerai — tarė kiek tai 
asztriau — galite |)asijeszkoti 
kitu stubu, užmokėsiu už jas 
jums mielai. Asz žinoma ismel- 
siu už vyro....

tu eisi už Vyro?

tuo,jaus

—- Ali!
— Na taip! Dabar galiu sau 

usitaisvti kraiti!
Ale motinai tas visai nepati

ko. Su taja valanda kada Kat
re iszeis už vyro, jiems visiems 
pasibaigs geri laikai.

— Žinai -r-,tarė pamįslijus 
— laves gaila del tokio Leono! 
Dabar turi turtus, gali iszsi- 
•rinkt sau kita jauniki. Tai di
delis isz jo daiktas — spedito- 
riaus bugalteris! Grafa gali 
gauti!

Tr Katre patykojo!
Ta paezia dar diena ptoraszo 

Leonui, kad jo paezia nebus. 
Truputis jai buvo liūdna ir gai
la, nes ji mylėjo ale toli ton kur 
matėsi grafo titulas taigi ir ne 
buvo ko daug m išlyti.

Po tam nusipirko natnus su 
daržu if nuosziol rėdėsi tiktai 
szilkais ir aksomais, taip pat 
kaip ir jos motina ir seserys. 
Ale broliai perstojo lankyti 
mokykla ir po draug su tėvu 
dienomis ir naktimis valkiojosi 
po karėžomas. Sugryždavo na
mo visuomet visi ir pas ja vis 
reikalaudavo daugiau pinigu...

Viena gražia diena pasirodė 
laukiamas grafas. Jau ne 'jau
nas, lapsiskolines iki ausu ale 
kaip nebūk — grafas. Khtrc 
be jokiu apsvarstymu sutiko 
apmokėt visas skolas ir pras
linko ‘kelioms jiodelioms atsi
buvo jos su grafu szliubas. Per 
volai teeziaus patyrė, kaiį aųt 
vyro skolų turėjo iszleisti be
veik puse savo turto, ir kad 
vyras pas ja vis daugiau pini
gu reiloalavo — mylėjo kazi- 
riuoti. Katre inpuole nusimini-’ 
man. Grafo rankose jos turtas 
leidosi kaip vaiskus, kad ant 
galo isz pinigu nieko neliko.

Isz ko dabar gyvensim ? — 
suszuko Katre verkdama, 

. — Eik sau kur nori,

S

tarė painįslijus

asz 
sail vienus gausiu rodą — at
sake pikt'ai grafas.

— Ale juk asz esu tavo pati.
— Na, kas mitu isz to, <jei 

neturi pinigu! (Iryžk atgal pas 
savo tęva girtuokli, p(as savu 
motina sena, juokinga, na....

— Tylėk! — susmuko pik
tai Katre ir sudavė su kamša
tim stabui taip sm’arkiai, kad 
nei. •

— Ka tu iszdnrineji, vaike
li ?! — iszsigirdo toj paezioj va
landoj motinos balsas. Per tru-i 
puti Imtum nusiritus nuo ko-
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos
..... . T .........■■■">"■ —y ............................. ......................................... ................... ... . , . .... .... ........................ . 
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAU PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir L 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 1 
Main Deck $129.50. Turistine ’ treczia klesa j 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 r

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai , 1 .■ ,i> , '■ v -« #'i ji .■ i' i * «
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic Amerita Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA ... 7 Rugsėjo 
ESTONIA .. 17 Rugsėjo

A

ESTONIA .. 10 Piuczio 
LITUANIA .. 31 Piuczio

i
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Del visu informacijų kreipkites in vietos agenta arba
BALTIC AMERICA LINE

New Yorkt 8 Bridge St.
f A

i
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dės.
— Kur grafas ? — paklausė 

susimaiszius Katre.
— Koksai grafas? — tarė 

su nuosteba motina. — Ar tu 
sapnuoji dar vis?

Katre prasitrynę akis.
— Tai-gi buvo sapnas! — 

suszvapejo. — Neiszlosz<lama 
didelio laimėjimo? Ak, dėkui 
DieVui! — suszu^o linksmai 
apsikabindama motina.

— Ka tas reiszkia ? Nnvat- 
gai ir užmigai! Suknia nukrito 
ant aslos.....

— Ak, tai nieko, nieko blo
go jai neatsitiko!

— Padek man dabar patai
syti ]JTetus. Netrukus sitgriž 
tėvus, taip-pat ir vaikiai! — ta
re motina. — Po pietų asz tau 
sinti padėsiu.

Tai-gi tėvas ir broliai nebu
vo girtuokliais! Visi buvo 
cFarbszcziais ir dorais žmono
mis!

Po pietit atėjo Leonas.
— Atnesziau laikraszti — 

tarė — pa'žiuresime ar tavo nu
meris buvo laimingas.

Bet Katre neiszloszo nei ska
tiko. Ir isz to visai nęliudo! 

-  .............. ■'■■■* -   
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YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekoae. 

A? RAMANAUSKAS 
LIETUVlSZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
» Bell Telefonas 172

Visi

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

Bell Telefonas 1430-R

/

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

>1.000 TIK UŽ 60 CENTU.

(t 

t

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcpiausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

veseliu, kriksztyniu irlaidotuviu, 
kitiems pas! vatinėj imams.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ii> invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui Ir ^uk
sini kaina .parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu (as aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapii.imosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunak 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITlSj
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

M
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

j, ill ,1 I,

‘ —
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo^ i (

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyti. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba it ozedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga sti padauginimu Procento.
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~y ! t|ii.i sapnas

NCTEISINGAPATI
Arba stebuklingos gyduoles 

kurios tik varga atnesze 
kupeziui.

Isz Angliszko.

- ■ ■ - • - ■ -

Vienam mieste gyveno kup
ezius kuris badai laike save už 
laimingiausv ant svieto. Turė
jo tūrio gana nes jojo k romas 
buvo visada prikimsztas pirki, 
kais ir viskas jam yodesi gi* 
liukningai ir pagal norą. Bet 
kas ji labiause laimingu dare

KJ XX (U AJ JLLI
-II <

I \ 
iy Reikalinga KODĖL JUOKTIS KINIECZIU

PAPROCZIAI
užlaikymu. Bet 

ulliage kas dien ėjo menkyn ir 
buvo galiniu suprast jog ilgai 
ne gyvens. Prijautė tai ir jiji 
ir noringai norėjo ta varginga 
gyvastį pabaigt, kad ne tas, 
ka jnjn 'baisjai ant sun'žines 
sunkino. ,t

— Ach — kalbėjo tankiai 
jiji.— kad jisai 'butu gyvas,

bet ne u buy o 
narna kuriame 'sapnas, tai 'buvo tikra, baisi 

teisybe. Ne tiktiū su juom tas 
stojosi bet ir jenaroliene paži
no isz arti savo vyra kuri taip 
nedorai paniekino, jog net nuo 
baimes apalpo. Jmmi'olas gai
vina apalpusiu o 
kejo, klauso priežasti apalpi
mo. Toji jam pasakė jog tasai 
seFŽentas buvo josios vyru, jog 
tai yra tas pats kur tojo kar- 
ezemoje apleido kada jisgi su- 
gryžo užmirszto daigto.

Jenarolas negalėjo to už- 
įuIvos sau isz- 

muszt jog atsirado josios vy- 
Jante jisai kaip ir kožnas 

jog tai yra prioszais tiesas sve
timo paežiu prisisavini. Ka 
ežia darvt ? Sztai sumislino ko
kiu norint būdu prisisavintos 
[laezios vyra nudaugint ir to
kiu budo ant visados motore 
pasilaikyt. O kad turėjo galy
be savo rankoje tai ir ne buvo 
ta\me nebegales.

1 szmislino 
jog jisai Sprendže ant 
ties karaliaus ant ko pastate 
neteisius liudininkus. Apie to
kius 'žmonis ne sunku pasirū
pint. Buvo kitados, yra ir da
bai* o ir visur. Už mažus pini
gus gausi neteisiu liudintoju. 

vra niekiausi isz žmonių 
teisinga bausme ar nuo svie-

begty'priesz n___
1 gyvenę, 

a stebuklą savo akimis 
: r iii t.

kupolus 
aP'V J” 
Pritik

Itetnir kroma niekas ne atei
davo, tiktai stovėdami lauke 
inkrf^zinąjo galvas per duris ir 
per langus nes in vidurį niekas 
ne dryso inoiti. Tai-gi dabar ir 
kupezyštn nesiejo, niekas nie
ko nepirko ir ta vora i pleko 
sudėti,ant lentynų. .Vieni isz 
baimes ne pirkinėjo, o kiti 
bjauriuosi lenais pirkinei kur 
žmogus, kuris jau buvo numi
ręs ir per ciela meta gulėjo že
moje, dabar ezion buna.

'Purtąs kupeziaus

norėdami

maži uosi
tai jo paeziule kuri 'buvo labai kl,s l,iena; Jisni xupntsdnninH
patogi. Kupezius taip joje my
lėjosi jog gatavas inivo ciela 

gyvasti prarast negu(arta ir
josios netekt.

‘Kas vienok ant laimes gali 
tikrai remti
svieto daigias

. Sziadien ant vežimo, lytoj 
po vežimu.

ir

s f Juk tai v ra ant 
a tina in ingi a u.

sės

Tai ir kupezius iszpažino, 
nes liga jojo paeziule parverto 
in lova, ežia atėjo sinertis iratėjo 
paėmė ja'm ka turėjo ant svieto 
lira ngin irsią ir 
mylėjo.

ka daugiu use

mObagcl’is, 
butu pasigailejas, 

verksmas ir dejavi
mas nieko jam nepagelbėjo. Ta 

brangiause

<)Įj verke verke, 
jog akmuo 
liet tasai

m

savo brangiause sknrba pri
verstas 'buvo atiduot žemei.

Po szennemi ne tiktai nepa
liovė verkęs bet kožna diena 
vaikszcziojo ant josios kapo 
melstis. Nesimeldė už josios 

Dievo idant

ant 
Nesimeldė 

dusze b(‘t prasze 
jam jojo brangiause paeziule 
atgaivintu.

Bet žmonių liežuviai visada 
su džiaugsmu szlove artymo 
drasko ir apkalbinėjo ji. Isz 
tosios priežasties kupezius jau 
ne diena bet nakezia vaikszti- 
nejo ant kapo ir tai kas nakti.

Taip tai traukėsi ciela meta.
Viena nakti stojo priesz ji, 

kada ant kapo raudojo, kokia 
ir kalba in ji 

idajft paliautu taip ne padabini 
daigtu praszyt ir apie gyvas- 

sugražinima ne praszyt 
karta nusprensta jog 

žmogus turi numirt. Tai tokia 
malda yra prieszinga norams 
Dievo ir gamtos o ir yra nusi
dėjimu.

Kupezius vienok ant to ne' 
paisė nes ateinanezia nakti vėl 
nuėjo melstis ir raudot, (’zia 
vela pasirodė jam ta pati asa- 
ba ir vėla jam perdestinejo jo
jo kvailybe. Davinėjo i*oda at- 
siduot ant valios Dievo ir 
apie tai užmirszt.

• Kupezius ir> dabar nepaisė 
ant jiersergejimu ir papeikimu 
nes ant treczios nakties vela 
eina melstis. Vėl stojo priesz ji 
ta pati asaba ir tarė:

— O kad priverstinai nie
kini Dievo tiesom ir nuolatos 
klabini idant tavo paeziule at
sikeltu isz kapu, tai ir jaja tu
rėsi bet žinok jog su jaja ne 
busi laimingas. Sztai, te pleez
kute o joje yra stebuklingas 
aliejus; atkasės (IuoIh* patepsi 
negyvėles smilkinius o ji atgis 
del tavęs. Da vra laikas susi
laikyt nuo to o busi laimingu.

Tai pasakius toji asaba isz- 
nvko.

Kupezius nusidžiaugęs 
bego namon špato ir sugryžes 
ant kapiniu tuojaus atkasė ku
na, paskui padare kaip buvo 
jam insakyta o ant jojo didelio 
džiaugsmo pati isz numirusiu 
nlaikeie ’ir 
veide namon.

Kada ja ir iszauszo, 
isz kupeziaus gizeliu nubėgo 
in kuku i a praustis kad sztai 
savę senovės, o dabar isz grabo 
parvesta, paregėjo ponia. Per
imtas nemaža baime nubėgo 
pas kita gizeli apsakyilamas 
jog jnjn ponia, kuri priesz me
ta numirė, / knknioje pasirodė. 
Baime puolu ant albieju ir tik
tai tildą apsiinalszino. kada 
kupečius apie tai apsakė kas 
stojosi.

jog ne trukus stosis ubagu, nu. 
sprendė persikelt kur tolinus 
in svietą, kur apie tai nieko ne 
žinos o ir niekas ji ne pažins ir 

;iiles puiku sandeli vest, 
tai mienje apgarsino 

jog visus tavorus parduoda o 
tiktai reikalingiausius su sa
vim paims.

Užėjo ant galo diena iszva- 
žiavimo. Tryse, tai yra: jis, jo
jo pati ir vienas tarnas kuri 
sau pasiliko, sėdo ant vežimė
lio, vienu arkliu pakinkytu, su 
reikalingiausiais daigtais,* ap
leido miestą ir nusidavė in ke
lione.

Po cielai dienai keliones rei
kėjo pamislyt ir apie nakvyne. 
Pasitaikė karezema. T, 
laike, kupezius ėjo pas 
dorių paklaust apie vietos del 
nakvynes. Szinkorius pasakė 
jam jog tiktai viena turi grin- 

del 'ženklyvesniu ypatų, 
bot ta, ant juju negiliuko jau 
užimta per jenarolu kuris ke
liaudamas apsinakvojo. Bet 
jaigu ponas norėtu drauge su 
juom vienoje svetainėje nakti 
praleist, tai einu pas ji papra- 
szyt apie tai. Kupezius ir kup- 
czuvieno džiaugėsi isz to jog 

svetainėje su taip 
noringai ant

vela <»• 
Tame

ežia

t

mirszt o ir isz

ras.i

s > 1

<»•

'baisįni
kada atsipei-

prisisavini.

ant jojo paskala 
gyvas-

tai balta asa'ba

ties
nes vra

Dievo

I11D

užkaboriais parai-

vienas

Pen susi- 
gnspa-

apsinakvojo.

bus vienoji*
ypata, 
jenarolas taip-gi, da

lino szinkoriaiis jog

žcukl v va 
to tiko; 
žinojus nuo szinkoriahs jo 
atsakanti draugai pribuvo, pa
vėlino noringai. Tarnas su ark
liu likosi patalpinti inforteje.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo szneknežinot apie 
szi ir ta, ant kart kupeziui pri
siminė jog taja pleezkute su 
stebuklingu aliejum nžmirszo, 
tiktai pasakė jog labai brangu 
'daigta, kurio ne 
turi gryžt, sėdo ant arklio ir su 
staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
adgal in karezenui, ark Ii pa
state in forteje ir inejo in sve
taine kur buvo paezia palikes 
su jenarolu bet jau nerado nie
ko, ne jenarolo ne paez.ios! Bė
ga pas szinkoriu ir klausė kur 
jojo pati ii r jenarolas pasidėjo ? 
Szinkorius pasakė jam jog je
narolas nakezia iszvažiavo sa
kydamas jog jam taip iszpuola 
o 
no. 
ir savo 
ne rado
Kokis ji smut kas ir skausmas 
apeme tai negali apsakyt. Ne
turėdamas kn daryt, pardavė 
arkli ir vežimą, tarnui užmo
kėjo kiek prigulėjo o pats pa
šlami vi jo inžengt in vaiska ka 
ir padare.

Prie vaisku ėjo jam gerai. 
Buvo gražaus sudėjimo ir pui
kiai vedusi, per tai aplaike 
d i n sla sePžento. 
buvo vienas 
su 
antro ne galėjo rimt 
paskutiniu kąsniu dalinosi.

Viena diena

vilkindamas

npie jojo jiaczia nieko ne ži- 
Da labiaus susirūpino jog 

skryneles su pinigais 
o ir (brangiu daigtu.

tai
Tarp ilraugu 

su kuriuom kaip 
broliu sutiko, jog vienas J)e 

O i r

m

su

eina taip sau 
abudu sij savo prieteliu in už
miesti pasivaikHzeziot 'kad 
sztai pi^uate priesz juos atei-

pasivaikszcziot

llo! Ho! Ho! Iki! Ha! Ha! 
suszuko. du negrąi tarnai dide
lio miesto geležinkelio stotyje.

( i

Kinieoziu vra labui keisti 
Vienas kitam ranka irzdavo per ipaprocziai daug daigtu dedas: 
peczius, anas kumszczia tam in prieszinkai kaip pas mus. Na- 
szoirn ir abudu pradėjo juoktis. |mus pradeda lenais statyti nuo
paežius, anas kumszczia tam in

I

jog gal J »

kad galeezia nors ant keliu ji 
peUpraszyt ii’ iszme.lst pas ji 
atlaida u'ž baisu prasižengimą!

Kada kupezius prispyrinejo 
idant pripažintu įpriesz ji, kas 
jai taip laibai kenke,
kada apie tai paša k is del jo
sios palengvins, 
no, jog paklausė 
karėžomoje būdama 
g 
apleidus loemi vyra pabėgo 
paskui pati stojosi priežastim 
jojo smerties.

Kupezius girdėdamas ta isz- 
pažinima, pažino ant kart sa
vo nedora paezia ir kad del jo
sios palengvint sopulius, prisi
pažino taip-gi priesz ja ja jog 
tai jis yra 
ras,

tada i iszpaži- 
viena karta 
i kelionėje 

damonaus 'jenarolo ir su juom 
, o

josi os senovės vy- 
jog yra gyvu ir viską jai 

atleidžia.

Pirmas hnmlo kn knlbeti bet . Hnszo isz tienes puses in 
juoku siumUis negalėjo> ir vėl kai rėja ir vardą knygos užna- 
'garsiai insijnoke/keiižilgo ke- P™ /UĮ°- Motinu

£<|

Toki 
o 
tinęs valdžios ar nuo Dievo da- 
eis juos visados ir tikrai. Tan
ki ause loki latrai jau ant že
mes būna nuo Dievo nubausti.

Ir-musu nelaimingas seržen- 
tas negalėjo ant savo 
n lino turėt jokio 
mo. Inmestas iii
trumpam tyrinėjimui likosi ap
gudintas ant smert — ant nu
kirtimo.

Jojo

Paskui josios klausė 
kokiu *budu atėjo ant taip di
delio vargo, ant to atsake jog 

antras vy- 
ras buvo iszdatiku tevvnes ku

kanti i lis persitikrino, lie
lie ji smerezia’ nubaust. Jiji li- 

dasilauke paskutinio var

laike vainos Josios

(hi

apsigy- 
iszsiteisini- 

kaldjima, po

kus, 
go o ir isz to gavo neiszgydo- 
ma liga. Tada nuo keliu metu 
turėjo ubagaut.

Ne trukus po tam numirė o 
josios pirmutinis vyras iszkele 
pnikes szermenis ant kuriu at
siminęs sau senovės meile ir 
apie visus atsitikimus, grau-

sau 
visus 

džiai verke.
atsilikimus

prietelius 
atėjo pas langeli kalėjimo at
lankyt jiji ir suramint. Kada 
jau buvo po vi rokui, nelaimin
gas tare in savo prieteli, kuris 
paskutini karia atėjo ji palan- 
kvt:

— ' Klausyk, 'mylimas drau
gai! Kada jau busiu nukirstas 
ir užkastas tai ateik nakezia, 
atkask duobe, 
o isz

iszt i kinais
1

PERKITRUS .
KAZOKAI

iojo 'karta szlektelis ulyczia 
Va rsza ve, aps i red i a s

drapanom ir

atidarvk graba* • * * < • tosios pleczkutes kuria 
tau duodu, pridėjus galva prie 

alie-
vieta, taip-gi ir

kaklo patepsi 
jum nukirsta 
smilkinius o

su tuom

Draugas 
padaryt.

Po nukirtimui

asz a įgysiu.
jojo pri'žadejo ta

ir palaidoji
mui kūno, tupjaus 'jojo |>riete- 
lis nuėjo nakezia ant vietos ant 
kurios likosi užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu at kasi net. 
Bet taip ji baime apeme jog 
pamėto kasės ir iparbego na
mon. Kita naktį vela nuėjo bet 
ii* dabar perimtas baime par
bėgo.

Pamisimos net perpyko ant, 
savo kvailumo ir ant treczios 
nakties iszsigeres ant drąsos 
nusidavė pas užkasta prieiteli, 
atkasė, graiba atidarė ir pada
re kaip reikėjo.

Ndbaszninkas adgijo ir szir- 
di'iig*! jam padekavojas nuėjo 
sau ' in svietą tolyn kad jau 
niekad jenarolui ir prasižengu
siai pabziai in akis ne pareit.

Nežinodamas ka dabar pra
dėt nes jau in vaisku ne norėjo 
eiti, pristojo pas viena kup- 
eziu ant tarnystes vest knygas 
kupeziszkas. O kad 'buvo mo
kytu vyru, ypatingai kupezys- 
toje, lai ir puikiai kupeziui ve
dė rokumlas. bijosi jam gerai, 
o kad žiurėjo kupeziaus turto 
kaip savo loeno 
buvo teisingas,
ežius ji u'ž pusininką. U'ž keliu 
metu uždėjo pats sau kroma ir 
vėl buvo bagetu kaip pii<ma; 
O kad savo paežiai kuri ji taip 
begediszkai apleido, tiktai del 
josios buvo iki smert prisieges, 
o jau buvo numiręs, tai ir taja 
moteryste laike už pabaigta.

Apsipaeziavo tada 
kartu.

Viena diena kada sau sėdėjo 
pakajnje ir ant keliu supo ma-. 
ža vaikiuką, ineina kokia dai.

senovisz- 
kom drapanom ir raudonais 
ezębatnis, tik ndžinau ar tai bu 
vo .<enoviszkam ar dabartiniam 
laike: tik liek atsimenu, jog to
nais radosi ir kazokai.

Du tokie kazokai susilaižino 
karėžomojo su szinkorimu, buk 
szlektai, kuri patmnino ant uli
ezios, -nutrauks jam nog kojų 
ezebatus. Iva tada daro? Hina 
paskui ta ji • ponuli ir 
terp savos kalbasi ir 
vienas tvirtina: buk turi 
tas, kad no.

apsidairo užklausda
mas jiu Įiriesaste baimių.

— Sztai, ponuli, mano drau
gas tvirtina, buk ponulis turi 
sziaudu czebatuosia, o asz tvir
tinu kad ne turi, ir apie ta: 
gi-nezi names. ' į

Tik del to? — paszauko 
szlekta. — Žinoma kad ne tu
riu. ■ ;

MI f • MWIINMNMMMMWWaMMI

Ojgi beda turiu, 
Su tuo savo kurnu

Per kėlės nedeles po Amerika 
lankėsi,

Pas pažinslamus BVecziavosi 
O kad po kol i on (d pailsės 

'Tegul truputi silsis.
O ka, turiu ji užvaduot 

l)(‘l rateliu pagiedot: 
'Taigi Newjorke nekurios 

•bobos, 
Konia eina isz gal vos 

Kaip tik sugriebė pinigu, 
Prisiperka ant kužno pirszto 

žiedu,
I r da blukini ziegoreli 

užsi kabina.
'Tai iszrodo kaip senyva 

mergina.
Su Lietuviais neužsideda, 
'Tiktai Italus ir Žydus 

u žkabi na 
Per naktisbambiliais

Ib’aladojėsi, 
Ndžine kur valkiojosi, 

Ant rytojaus nieko nužiūri, 
'Tiktai per diena lovoje guli. 

\ryras pas tokia už nieką, 
Hina kur nori, vyra palieka, 

Nekurios ir iii kitur karuojesi 
Geru laiku jeszkojesi.

ISesi t ra 11 k v-d a mos uošvei ka ta 
gauna.

Ziegorelius ir žiedus praranda 
O tieji vyreliai turi korime 

ant j u pone.
Ir niotinos ir vynu varga 

dideli turi
Jaigu tokia sutvėrimas ant 

nežiūri,

r H

eina

Susini i Ik

t

1

J

j

i

t
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n i e k
Ne vyro no vaiku. ♦

Kiną, po’ szimts velniu.
Liūdna ateitis tokias lauke, 

Nelaimėje nieko neprisiszauke.

ginežus

ir . prick tam 
paėmė k ap

garsei 
barasi, 
, o ki- 

Szlekia iszgirdes

J ir apie

* * ♦

Ant vienu kriksztynu,
Buvo biski musztyniu,

Vyras turėjo piktumą ant 
bobos,

Aut senovės savo mergos.
Pagriebė buteli,

Ir nabagei ant galvos sukūlė, 
Apie valanda negyva gulėjo, 

O žaidulius daktaras susinti 
turėjo,

U'ž tat lokio vyro ne reike 
ba rti,

'.Piktai ant virvutes pakarti.

— Bet mes geidžiame per
si tikry t,

o laižybos gana dide-
J1

* * *
Arti l’ottsvilles 'bjaurybes 

varo, 
girtavimu padaro

Ypatingai Nedėlios 'diena,
Tankiai J

— paszauko antras 
kazokas — nes apie tai susi Įtū
ži nome, 
les.

Ant to szlekta atsake:
— 0 kur? czioh ant uliezios 

czebato nenusimsiu.
— Ne ant ulyczios, 

nuli, bet tonais aha m name 
praszom.

Szlektia

ne, po-
JĮ

• vai
ku. Norėdami parodyt didžiau
sia paguoduones ženklą, atsisu
ka in guodojamtl ypata....
pakuliu. Tai tarsi reiszkia, kad 
ne vertas yra žiūrėti arba akiu 
pagelti in gnodojama asaba; 
per tai padonys visados atsi
suka užpakaliu in savo karalių 
(sunu saules), mokinintiai jsz- 
duodami lekcija mokytojam 
stoja in juos užpakaliu ir t.t.

Pietus prasideda nuo vais*u 
o baigėsi sriuba, kada pas mus 
vaisiais prie galo valgio tik už- 
sigarduoja.

Kinu laikraszcziai niekad 
nieko apie politika neraszo, ka
da pas mus laikraszcziai pilni 
politiszku žinių.

Niekad Kinietis neklausia: 
apie sveikata pažystamu ir gi
miniu, tik apie ju pelną ir pi
nigus,

Jei kas paklaustu Kinieczio 
apie jo paežiu ir vaikus tai jis 
■,uom labai inžeistu.

Kinietis niekad nepjauja na- 

irieszingos kaip mes, 
vyrai raiti jodami taip sėdi 
ant arklio, kaip pas mus mote
rys — isz vienos puses o mo
terys ten jodamos apsižergia 
ant arklio, kaip pas mus vyrai.

Apautuvus pas mus juodina 
— Kinuose mada 
nusibaltvt.

Bet instabiausias ir draugia 
kvailiausias pas Kinieczius pa
protys maži t moterų kojas. 
Tenvkszte mada mokina kad 
juo mažesnes motcriszkes 'ko- 

Delto 
turtingi Kinieczimi isz mažens 
savo dukterims laiko -suspaus
tas kojas, taip kad ta negali 
augti ir pasilieka. mažytėmis. 
Bet su taip padailintoms ko
joms kitos negali ne paežius 
vaikszczioti, tik jas važioja ant 
kėdės isz kambario iii kamibari.

Bet toji mada jau pradeda 
isznykti ba Kinczikai suprato 
jog isz to jokios naudos moto
re ne turi tik kaukes per visa 
amži.

Ii kiti žmones pradėjo juoktis;į niekados nebucziuoja savo
tuoj rnaŽAis būrelis žmoni u pri
sirinko ir visi praliejo gardžiai 
juoktis, kad nors j u juokas ne
buvo toks trinkszmingas kaip 
abieju juoduku. Kurie nesijuo
kė nors nusiszypsavo. Ir visi 
nouilgo buvo labai gerame upe. 
“Juokis ir visas pasaulis su ta
vim juoksis.”
Žmogus turi privilegija juok

tis. Gyvuliai niekad nesijuokia. 
Net ir asilas kuris miszkiai ta
ria “Hee! baw!” nesujuokia. 
Gyvuliai vra rimtus sutveri- 
mid. Vaikai labai lengvai pa-, 
juokinti. Mokyklas lankaneziu 
vaiku ir mergaicziii linksmybe 
kurie augusieji- laibai neken-

, yra sveikatos ženklas. Ko
lei mes turime jausti kad kuo
met senyn turime mažiau juok
tis? Kartais (aplinkybes inveda 
permainas bet kaip ten nebūtu 
vistiek juokas yra geras papro- 
tis.^

Žinome, kad nuo gero pasi
juokimo nors trumpam už- 
mirszttame vargus,

Hee! haw!

augusieji- labai
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UŽ*
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ežia !

įj į|

I
h j!

trumpam 
rupeseziua

Protas truputi pailsta.
lien žmogus pęr rimtai elgiasi 
ir kartais visai perdaug masto 
Apie nekuri-ases dalykus. Ir to
lei reikia Įniks nuo laiko pa- 
mislyt apie juokingus dalykus 
ir atsitikimiiSk

Ne tiek daug

Szia-

girdime apie 
juoko fiziszka naudingumą. 
Kad nors tas vra svarbiausia. 
Garsus gydytojas sake — kad 
juokas
kūno svarbias dalis, 
sveikatai yra reikalingas.

Įiamnnkszto neknrias 
todėl 

Tie
ir

rn*

net ant arklio sėda isz 
puses;

czevery kus

! M

I

kurie daugiausia juokiasi tie jas tuo jos gražesnes, 
ilgiausia gyveno ir randasi ge- 
roy sveikatoj. Musu kūno or
ganai vienas ant kito pasirėmė.

antSzirdis ir plaucziai guli 
diafragmos. Kuomet senyn ei
name jau neduodame tiems or
ganams pasimanksztyti. Pasi
juokimas yra tiems organams 
geras pasimanksztima^.

Juokas szirdi sujudina. Szi- 
tas kraujo pompavimo orga
nas reikalauja muskulinio pa- 
manksztinimo kad atlikus savo, 
darbu gerai. Cirkulacija tapa
tu veiklesne.

Mes visi žinome, kad turime 
sujudinti 'kepenius. Tulžis turi 
atlikti savo užduoti. Todėl ge-' 
rai juoktis žuomet valgai. Juo
kas pagerins žlebcziojima.

Juokas labiausia sujudina 
plauczius. Oras greitai in- 
trauktas ir iszleistas isz pliau-

KARALIUS TARP
KALINIU

Vienas karalius panorėjo 
aplankyti kalėjimą ir iszklau- 
syti kaliniu skundu. Vos spė
jo karalius inoiti kalėjimai!,

ežiu. Todėl nepatartina džiova kai isz visu puRiu upgpito ji

'Ii

i

1

sergantiems juoktis.
Atsiminkime, kad juokas ne- 

iszgydys organiszkas ligas. Ne
gali atkratyti bakterija. Rei
kia nors syki i u mefus kreiptis 
prie savo gydytojo kad jis mus 
patikrintu kad nereikia rūpin
tis apie sveikata.

Visi, kaip susitarė.kalimai.
skundėsi karaliui, kad juos ne 
teisingai isz pavydo-žmones ap
skundė, kad neteisingai, juos 
kalėjimai! nuteisė teisėjai (su
džius) ir kad be reikalo ken- 
czia kalėjime. Visi praszo; kad 
juos karalius paliuosuotu. Tik 
vienas kalinys tune jo kampe ir 
per visa laika nieko nekalbėjo. 
Karalius prisiartino prie jo ir 
paklausė:

— Visi kalba, o tu tyli; ko
de! tu nieko nepraszai?

Ne rasi šlubele viena
Kad alaus neturėtu, 

Laike misziu nelebautu. 
!n 'bažnvczia ne reike eiti

Bu turi pasigerti.
Gere visi,

Seni ir jauni,
Jaigu katra motore nori in 

įba’žnyczia eiti, 
dkd vyrelis pradeda keikti,

F.L.I.S.

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

Ant Antro Floro Kline Sitoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

geraduszis eina, in 
parodyta narna ir liepe nu
traukti czebata, o po tam juok- 
dama-sis tarė:

— Na, t>ai matote, jog nesi
randa jame sziaudu.

— Teip, teip, lame nesiran
da bet anam gal rastis.

— Na tai nutraukite ir an-

'Puri vargsze namie sėdėt 
girtuoklius 'žiūrėt, 
Ir pati gerti, 
Aszaras lieti.

In
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• Kazokai nutraukė 
k ezebatus, paliko szlekta basa 

ir laimėjo laižyhns.

a bildu

J

r r

virszininka.
Ant apredalo pažino ji jog tai 
buvo jenarolas. Prie jojo szono 
ojo motore matomai jog tai yra 
jojo puti. Musu Žalnieriai ima
si dvi atidavimo garbes jena- 
rolui kad tame, o galybe! ser- 
žentas pažino savo pacwiji je- 
narolieneje. Kaip stulpas nu- suskurus ir suvargus ubage, 
tirpęs stovėjo ant vietos ir su- Buvo taip nuvarginta jog ne-.

minti vaisku va

r. antru

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

'I

automobilius del laidotuvių, kriksz-
Laidoja kuntiH numirėliu. Pasamdo

Kaip balsas vaq>o taip toji vo akimismimorejo tikėti idant galėjo atsakyt jai prieglaudos. tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
• i t i __ ____________ Ii 1____! iK.-A.. ... ~ _žinia pasklydo po miestą. Žmo- taip.tikrai Imtu. Kodesi jam Dave jai kampeli grinezioje o 520 w^reutr® sti Mahanoy City, Pa.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus? Jeigu juso dak- , 
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in ; 
miiso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

. ;------+--------
k , . I » V |h ■

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE BT.

MAHANOY CITY^ EL
*

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra no didesniam pavojuje 
ne£u žmogus su dideliu krauju | 
sloginimo. Jeigu kruujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bilp * 
kada. Laikykite savo krauja, szir
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

, . į 1 *

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 6 vakare.

■ I

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

l

I ■p

Szis atsake: t
—- Szviesiausias vieszpatie! 

Neturiu ir nenoriu jokio pasi
teisinimo. Labai esu Musidejes. 
Teisingai esu pasmerktai (aui- 
sudytas), bet mažai tekeneziu. 
Už tokius nusidėjimus, kokius 
asz papildžiau, daug smarkiau 
turecziau būti nubaustas.

Karalius, kiek pamąstęs, ta
re:

— Eik kuogieicziausiai lau
kan isz ežia nedorėli! Žiūrėk, 
kad ne valandėlės ilgiau ežia 
nepaimtum! Tokiu piktadeju 
asz negaliu laikyti tarp geru 

j žmonių. O jus, teisingieji, ^pa
siliksi to ežia ir tolesniam lai
kui! Nebeturudami savo tArpc 

Iblogu žmonių, dar geresniais 
galesite būti.

i Taip karalius nubaudė me- 
J Ingius.

I

/

4 t.
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ŽINIOS VIETINES
l'i Hitu ,*1'

— Rengkites visi ant “Lie- 
tuviszkos Dienos” ateinanezia 
sanvaite Lakewood parke, ku
ri pripuola Ketverge.

— Po keliu dienu atsilan
kymo ponstvos W. Taylor ir 
sesers kaipo ir panos B. Lu- 
binskiutes isz Baltimore pas 
ponstva Juozus Ancerevicziua, 
sugiyžo namo. Poni Ancerevi- 
eziene taipgi iszkeliavo ant ke. 
liu sanvaieziu in Baltimore pa- 
sisvecziuot pas gimines.

— Redaktorius “Saules” 
F. W. Boczkanskas su paeziu- 
le ir sūnum Florijonu ir jojo 
szeimynelc atbuvo kelione au- 
tomdbilium in Indianapolis, 
Toledo, Detroitą, Kanada ir 
Niagara Falls, kur lankėsi pas 
gimines per dvi sanvaites.

— Bemardas T. Milius 
brolis aptiekoriaus Vinco likos 
surjsztas mazgu moterystes su 
pana Fiorentina Pajaujiute isz 
Minersvilles praeita Nedele 
per kun. Matulaiti, Saint Clair. 
Jaunavedžiai iszkeliavo in Ka
nada o sugryžia apsigyvens 
Mahanojuj.

— Ponstva Kaz. Petrulai- 
eziai su vaikais isz Cbicagos, 
lankosi pas ponia Zablackienc 
ant W. Mahanoy avė., taipgi 
pa-s szvogeri Zagaraiti, Shena- 
doryje. Kelione atbuvo su au- 
tomobilium. Po keliu sanvai
eziu pasisvccziavimo sugrysz 
namo.

f Helena, mylima pati An
tano Grebi i ko (po pirmam vy
rui Stanukiniene) 56 metu se
numo, mire Seredos ryta po il
gai ligai. Velione pribuvo in 
Amerika 38 metus atgal, prigu
lėjo prie Rožancziaus draugys
tes t ir S.L.A. vietines kuopos,

i mirė

J

josios pirmutinis vyras
9 metai atgal. Paliko vyra An
tena, 3 dukteres, 3 sūnūs. 83 sūnūs, 
anūkus ir kelis brolius ir sese
ris Lietuvoje. Laidotuvių die
na da nepaskirta.

— Miesto ugnagesiai 
savo susirinkimo nutarė vien 
balsei idant nupirkti ambulan- 
sA del naudos gyventoju, idanr 
nuvožt serganezius ir sužeistus 
in ligonbuti. Ugnagesiai keti
na rinkti atikas ant tokio au
tomobilio.

— Linksmas ir iszkilmin- 
gas iszvažiavimas, pokylis ir 
szokiai bus laikoma lakeside 
parke ir svetainėj East Maha- 

31 Rug. 
(Aug.) 1929. Rengia S.L.A. 211 
Kp., Mahanoy City, Pa. Prasi
dės 2 vai. po piet ir trauksis iki 
12 vai. nakties. Vakariene 7ta 
vai. vakare. Dykai! Skaniausiu 
valgiu vakariene ir geru ir 
gardžiu gerymu bus užtektinai 
kad visus dalyvius patenkinti! 
Orkestrą pirmos klasos griež 
Lietuviszkus ir Amerikonisz- 
kus szokius iki velvbam laikui 
nakties. Turėsime 
gimsti- prakalba 
svecziu isz Lietuvos; gert). St. 
Gegužio, Lietuvos 
kitu ex kursą n t u.
kviecziamo visus Lietuvius ir 
I^ioituvaites dalyvauti sziame 
iszvažiavime. Kvieczia Komi
tetas, 211 Kuopos, S.L.A.

— Szia savaite pradės dirb
ti nauja plentą isz Mahanojaus 
in Park Place, kuris buvo nuo 
senei labai pagedaujentis, nes 
kelias iii tonais buvo niekai' o 
kada palijo tai purvyno buvo 
lyg asziu.

noy Junction, Suimtoj,

vakariene ir

ant

proga isz- 
pargryžusiu

konzulo ir 
Maloniai

Trumpi Telegramai.
H New York. — Art h tiras 

Andorson, 34 metu, darbinin
kas prie Lincoln namo, nukrito 
nuo 50-to laipsnio ir užsimu- 
hzo ant vietos.

U Chicago. — Szeszi apsl- 
ginklavia banditai užklupo ant 
Ridgeland Farm viesznamio, 
sustatė svecziuS prie sienos ir 
apiplesze visus ant $20,000 ir 
daug brangenybių.
A«BE-CBLA arba pradtla skaitymo ir 
raasymo, del vaikams. • Preke 15s 

W. D. BOCZKAU3KAS-CO.
Mahanoy city, pa

SHENANDOAH, PA.
•------- IR—:--------------- ---- ---- T—

Amerikonas Laimėjo
likos— Sep.tynios ypatos 

iszmestos isz lovų Nedėlios ry
ta <apie 1 valanda, kada szmo- 
tas dinamito sudraskė visa pri- 
szaki namo Petro Zinkans, 108 
N. Lehigh Ave. Ant gilinkio 
nieką nesužeidė Badai dina
mitą padėjo kaimynas Antanas 
Grcblika, kuris novos turėjo 
koki tai piktumą prieszais Zin- 
ku. Greblikas likos aresztavo- 
tas.

ui VJ M

— Pana Biruta Daliute isz 
Bridgeport, Conn, lankosi kė
lės sanvaitos pas ponstva Jo
nus Sikorskius ir gimines.

•f* Antanas, 17 metu, sūnūs 
Juozo Kiguolio, 821 W. Coal 

mi re Cooper ligonbuteje,
Camden, N. J., kuris sirgo dvi 
sanvaites. Gyveno pas seserį ir 
lankosi in Cooper High inoks- 
laine. Velionis paliko tėvus, ke. 
lis brolius ir seseres.

— Asztuoni pusberniai nuo 
16 lyg 19 metu, su guminėm 
pirsztinem ir rėploms nukirto 
varini drūta tarp Mahanojaus 
ir Szenadorio kuris pristatinė
jo elektriką in Readingo ka
syklas idant drata parduot ir 
apturėti kelis dolerius nepai
sydami kad jiems grasina mir
tis. Visi likos arcsztavoti ir 
pastatyti po kaucijc.

Wilkes Barre, Pa. — Vienas 
anglckasis likos užmusztas, ke
turi pavojingai sužeisti o dvie
ju nesuranda, per smarkia 
eksplozije kuri kilo No. 1 szlo- 
pe prie Truesdole kasyklų, 
Warrior Rune, kuri priguli 
prie Glen Alden Coal Co. Už- 
musztasis buvo duriu vaikas.

Truesdole 
kuri

Century, W. Va. t Szv. Juo
zapo ligonbuti Buckhanon, W. 
Va., persikyre su sziom svietu 
30 LicĮ)os, Jonas Pūkas, 60 me
tu isz kaimo Želsvos, parapijos 
Liudvinavo, atviažiaves in 
Amerika 1888 mete ir apsivedė 
su Marijona Jonaicziute, kuri 
mirė 1929 meto. Paliko Lietu
voje dvi seseris Elzbieta Ži
linskiene ir Marijona Lucku- 
viene o Amerike tris brolius; 
Vinca, Petra ir Juozą, du sū
nūs Juozą 
ežius' czionais 
Elzbiet a 
grift, Pa. ir Albinu, namie kai
po ir septynis anūkus. Velionis 
pergveno Amerike 41 metus. 
Gimines ir pažstami gali susi- 
raszyti su sunum J. Pūkas, 
Century’, W. Va.

atviažiaves

ir Jurgi gyvenan- 
ir dvi dukteres 

Bush ’iene Va nd e r-

J. Pūkas

Duryea, Pa. — Jonas Vilga 
su dukteria iszvažiavo ant pik
niko in Harveys Lake, drauge 
su szvogeriu Antanu Akeloniu 
su szeimyna palikdamas savo 
paezia prižiūrėti sztoreli Ake- 
lonio. Kada visi sugryžo isz 
pikniko, 
supratimas terp Vilgo ir jojo 
paezios ir ant galo teip 
užsikarszcziavo, 
Vilgieniai iszeit isz stubos.Ona 
Vilgiene teip užpyko ant savo 
sesutes, kad iszeidama trenke 
su kumszcziai in stiklines du
ris perpjaudama sau gysla ran
koje. Netemindama ant žaidu- 

jiamo, apie 
Josios vyras

Kada visi
pakilo kokis tai nc-

visi
kad paliepė

Bo pradėjo eiti 
czvertis mylios, 
nuėjo paskui jaja surasdamas 
savo moterių gulinezia be žado 
prie geležinkelio nuo isztekeji- 
mo kraujo. Norints piaszauktas 
daktaras stengėsi iszgialbet 
gyvastį moterei, bet toji mirė 
in valanda laiko. Velione, pali
ko motina Omą Raisiene, vyra 
dukteria,. 
brolius
lione teipgi buvo gimus. Lai
dotuves atsibuvo Panedolije su 
bažnytinėms apeigomiS Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

penkes seseris ir du 
visi Duryea, kur ve-

apeigomiS Szv.

Lowell, Mass. — Domininką 
Misevicziu isztiko nelaime. 
Eleveiteris sutrynė galva ir 
sprandą. Nugabentas iii Szv. 
Jono ligonine. Yra vilties pas
veikti. P. M. dirbo Suffolk 
Knittting Co.

— Jonas ir Marijoiua Sus- 
lavieziai — vyras su žmona nu
bausti už girtuokliavimą sėdės 
3 men. valstijos ūky.

Lenktynes

i?

LVerffUneM*

J. Garner isz Amerikos, lai
mėjo 
Paiyžiuje 
jodikas.

>. ■> /:

BXUEB_______

ISZ LIETUVOS *
* ♦ -*____ 1

NUŽUDĖ EIGULI IR SU
ŽEIDĖ JO ŽMONA.

Birželio m. <23 d., Klapedos 
kraszto gyventojas Vincas Sze- 
meta atėjės in Eržvilko valscz. 
pas Szilines j 
montn iszsivedo ji in

* ♦

4.

ęįguli A. EiHZ- ,nUi('iko
. miszka, 

nevla, turėdamas kažin ka svar
bu praneszti T— 
lepo jo lavonu.

j Vėliau Szemeta sugryžo at-

nužudo ir pas-

lenktynes Grand Prix, 
kaipo smarkiauses

gal in eigulio namus ir iszvl- 
liojes eigulio žmona in miszka 

Ta- 
cziau, piktadariui kažin kas 
sukliudė ir jis paliko ja suža
lojęs.

Szis invykis tuoj buvo patir
tas ir policija sullaike žmog
žudį.

Praslinkus parai Eismontic- 
ne atgavo sąmone ir papasako
jo kalbamas smulkmenas.

Eiszmonto lavonas atgaben- 
e > < B «

kėsinosi ir ja nužudyti.

PARVAŽIAVO TEVISZKEN 
NUMIRTI

Rumbonys (Alytaus apskr.) 
Mirtis kur pasitiks — nieks 
nežino. Keista, jei kartais 
mirszta toli nuo savųjų, 
Iriam nežinant, 
cziau, kai toli gyvenęs pa išva
žiuoja leviszken numirti. Taip 

i su Atmanaviezium, 
Amerikos Lietuviu, 
gryžusi su pirmiaja ekskursi
ja savo gimtines atlankyti, ku
ri yru Kriauniu kaime, Rumbo
nių valscz. Nuvykęs in Ameri
ka, susitaupęs nemiaža turtą, 
parvažiavo in teviszke j r Lie
pos 4 d., numirė. Paliko Ame
rikoj žmona ir tris vaikus.

Keista

bet dar
nic

kels-

notaru,

V**"

Ai

e V

Daylight Excursion to' ”

NIAGARA FALLS
Sat.-Sun. Aug. 10-2 ith

Leave Mahanoy Oity 
12:15 P.M. Standard

Tįine
Return ingJcavcNiagara

V - 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Duy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
CJht Route of The Black Diamond

TRIP
Children Half Fare palis"2.30 P?M?SvJidiy".

* >■ " ' * ' * " * Ji "1 ♦ " J IL

An opportunity TO SEE THE FALLS

j

11

□

10,

Frackville, Pa. — Katro Pe- 
hiszkiene ir Petras Kirtiklis 
likos aresztavotais už svetimo
teriavimą ir pastayti po 500 
doleriu kaucijos lyg 
Skunda užvede Peliisz'kiones 

1 rauge su polici-

teismui.
užvede 

vyras, kuris ( 
jantu Walters nuvažiavo in 
Shenadori ana
du surado vienoje lovoje Mun
duro hotelije pasidavė kaipo 
vyras su paezia po vardu Pet
ras Skumpak ir pati. Abudu 
likos atvežti in Frackville pas 
skvaijeri.

vakara ir abu-

Scranton , Pa. — Po keliu 
bandymu iszbegti isz kalėjimo 
Juozas Jukis, likos uždarytas 
pamiszeliu prieglaudoje Fair- 

Jukis likos pripažintas 
nužudinimo Natalijos

Pangoiiiutes, 12 metu mergai
tes su žirklėms.

view, 
kaltu

Paskutines Žinutes

Smar- 
davesi 

nemažai 
gyventojus bet ble- 

Curico yra 150

11 Curico, Chile, 
kus drebėjimas 
jaust, czionais 
inbaugino g 
dės nepadavė, 
myliu nuo Valparaiso.

II Tokio, Japonije. — 
anglekasiu likos 

muszti per eksplozije kasyklo
se Sumitomo Bantan; 69 likos 

nėra vilties juju

■žemes 
kuris

szimts
I Įe
it ž-

užgriauti ir
iszgel liejimo.

V North Adams, Mass.
nupuolėNedėliojo nupuolė czionais 

sniego per penkes miliutas. Ta
me laike szvieto saule ir snie
gas tuojaus sutirpo.

11 'Canonsburg, Pa. — Pet
ras Valanis, 45 metu, angleka- 
sis isz Ndblestown, likos suras
tas mirtinai perszautas. Palici- 
je nežino isz kokios pric/žasties 
Valanis likos perszautas.

IT Dayton, Ky. — Czionais 
gimė katukas su asztuonioms 
kojoms bet gyveno tik dvi va
landas. Likos indetas in bonka 
alkoholimis ant parodos.

11 Berlynas. — Neiderherms- 
dorfo kasyklose per'baisia eks. 
plozije gazo likos užmuszta 23 
anglekasiai o 30 sužeista ir ap
deginta.

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztorninkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztominkas 
j u neturi, praneszkite mums 
jo varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma..
LITHUANIAN IMPORTING CO

818 E. SIXTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

46I.1 1 ..................
KVITU knygele Draugyatema del tos* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-‘ 
skriaus nog sudėtu pinigu sni 
susirinkimu. Preke • - • 15e.

W. D. BOCZKOWSKI.CO., 
MAHANOY CITY, PA. l

tas in namus. Žudynių paslap
tingumas šukele kaimo gyven
tojuose invairiu invykio aisz- 
k in imu.

Policija veda smulku tyrinė
jimą.

NORI SU VELNIU 
PASIMATYT

Renavo miestely, Mažeikiu 
apskrity atsirado drąsuolis, 
kuris norėtu su velniu persiim
ti. Jis vadinasi K. Vasiliaus
kas, jaunas vaikinas. Jis skel
bia “Žemaityje” 
litu jam tokia vieta, kur 
nias vaidinasi?
negali pernakvoti Vasiliausko 
pasiūlymas yra toks:

‘ i rJ duosiąs 500 
‘ ‘ vel- 

ir joks žmogus

Jeigu 
yra kur nors Lietuvoje ar ki
tur kur tokia vieta, kur vel- 

naktimis vaidinasi, 
kas tokia vieta žino tegul pra-
nesza jam, Vasiliauskui, 
eis tenai ir nakvos. Jeigu vel
nias isztikruju pernakvot jam 

Vasiliauskas

nias tai

Jis

tai jis

Bet jei jis 
per-

Vaši-

Lietuvos

neduos, 
užmokės 500 litu tam, kas jam 
ta vieta nurodys.
velnią už ragu paims ir 
nakvos, tai1 žmogus, nurodęs ta 
vieta, turės užmokėti 
lilauskui 1,000 litu.

Czia gerii proga
kunigėliams pasipinigauti, nes 
jie yra geriausi velniu žinovai. 
Proga netik pasipinigauti, bet 
kartu ir Vasiliauska pamoky
ti ir “ant doros kelio atversti” 
bet, kaip matyt, dabar jis yra 
“bedievis,” 
nio nesibijo.

jeigu 'kunigu vėl-

KOKIU ARKLIU VARGO
NINKAS JOJO.

Gargžduose gyvena linksmo
budo vargoninkas. Žmonai isz- 
v^ažiavus pasikviete dranga. 
Parsineszo 
mo,” 
kai užėjus vargoninkas užsi
mano pajodinėti. Arklio netu
rėjo. Užsisėdo ant savo draugo.

ustipraus skysti- 
prisisrebe. Gerai nuotai-

Pradėjo sziam kulnimis, kaip 
pintiniais, szonus bruzginti.
4 <

szmas baisiausia. Pajuto kai
mynai. Atbėgo. Vargais .nega
lais nulapino “raiteli” nuo 
“arklio.”

• d
szonus brązginti.

Arklys” eina piestu. Trink -

“raiteli

INSISZOVE IN KAKTA.
Liepos 8 diena Raudondva

rio valscziaus, Vijuku kaimo 
gyvęntojas Pr. Sakalauskas, 
susipykęs su szeimyninku, ku
riam tarnavo, nudaro nužudyti
ir, paemes motekristke, iszszo- 
ve in kakta. Jis nugabentas In 
Kauno ligonine ir gydomas.

LIETUVAITES LAVONAS 
VOKIETIJOJ.

Priesz kelilas dienas naktį 
Rytprūsiuos, netoli Tilžęs^ bu
vo rastas ant geležinkelio be
giu nežinomas moters lavonas. 
Manoma, kad ji bus pati Isz-
szokusi isz traukinio in nusi
žudžiusi.

Rasti popieriai rodo, kad tai 
Lietuvaite Anele Vebekyte, ka
ri važiavo in Argentina, o lai-
vakorte iszduotla Iszeivybos 
biuro “Susisiek ima s.”

Kaip tai atsitiko, kad ji isz- 
krito ir kodėl? Reikėtų atatin
kamoms instaigoms tuo reika
lu susirūpinti. L *.

h J. M

NUSKENDO VALTIS SU 
ŽMONĖMS

Balbcrisžkis. — Mariiampo- 
les apfckr. Nesenai vienas mies
telio 
pasisamdė valti ir 
savo seserį ir kaiminka Palio
nyte, iszplauke akmenų rink
ti. Priskrovc akmenų, jie gryžo 
atgal. Pakilus vojui, Rangos 
pradėjo lietis in valti ir abi 
merginos su valtimi nugrimz
do in Nemuno dugną. Pats Žu
kauskas genai mokėjo plaukti, 
tai iszsigelbejo. Žukauskaite 
buvo insikibusi in savo broli n 
szis kuri laika ja vilko, bet pa
ilsės ir kelis kartus sesers nu
trauktas in upes dugną, jos at
sikratė, gelbėdamas savo gy
vybe.

da r b in i i ik a s Ž u k a u s k a s 
pasiėmęst,

i n vyko szitoks

TUO PACZIU LAIKU MIRĖ.
Tveriszkiuose, Eidininku v., 

atsitikimas. 
Būtent: viena diena, vienoj va
landoj ir minutėj mirė szio kai
mo gyventojos Bukauskiene ir 
Rasutiene. Rasutiene turėjo 
100 metu. Žinojo daug pasakų, 
padavimu, liaudės dainų ir 1.1. 
Gaila, kad niekas nepasirūpino 
jos iszklausyti ir visa suraszv- 
ti.

.Rasutienc turėjo

PARSIDUODA

parsiduoda
Atsiszaukit ant sziud

Visi Fnrnicziai, 
pigiai.
adresu: (lt)
531 E. South St. Mahanoy City

ANT PARDAVIMO.

Namas ‘ant S. Main St. At
siszaukit ant adreso: (t6G

Geo. Miayer,
93 S. Main St., 

Mahanoy City, pa.
1

LIETUVIU 
DIENA

15 AUGUSTO 
Lakewood Parke

Važiuokite ant treino o 
iszvengsite susigrudima 

automobiliu *
►

Extra specialiszki treinai 
isz Mahanoy City

42d.
*

Dubeltavas Tikietas I

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

Vartuoti Automobiliai
Parsiduos Pigiai

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan
1926 meto ................. $500

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
... $350

1 FLINT Victoria už .. $175
1925 meto ...

KOVAL BROS.
CENTRE IR D STREETS 

MAHANOY CITY, PA.

"f

SHENADORI PAS 
SKVAJERI

I

— Ponas skvajeriau sztai 
tai teip buvo: Sėdžiu asz sau 
salime, gerdamas skuneri 
alaus. Sztai atbėgo prie manos 
Petras Krumplaitis ir drinkst 
man viena per snuki 
to nieko, tik laukiu geros pro
gos...  Kaip-gi man ne užduos
antra karta, tai net paregėjai: 
visas žvaigždes ant 
norints buvo tamsi naktis! Bet 
da laikiausi ant kojų... ir nie
ko.... tik laukiu progos...  Nes
kada man kirto treczia karta 
in maltuvia.

Skvaijeris: — O tu voki nie
ko ant to?...

Sumusztasis: Et, kur tai, po
nas s

NEGALĖJO INKALBETI.

gerdamas

asz ant

dangaus,

Kaiminis daraktoris troksz- 
damas del savo studentėliu ap
skaityti apie baisybe dienos su
do, kalbėjo:

— Perstatikito sau, jog oras 
dega, medžie griūva nuo vėtros 
isz szakniu, mamai griūva, sau
le užgeso, dūzgia griausmai, 
isz dangaus puola ugnis....

Daraktorius nustojo ant va
landos, norėdamas persitikriti 
kokia intekme padare jojo žo- 
džei, klausia mažo Kazimieru- 
ko:

— Na ir ka tu vaike apie 
tai mislini?

Vmrkas užsidunksojo ant va
landėlės, pasikasė in galva.

— Asz mistinu, praszau po
no profesoriaus, jog prie tokio 
baisaus oro ne galėtume ’ateiti

kvajeri! Iszbirejo man du | ju mokykla ir ne reikctu mo-
dantys, o asz trinkst pasiritau Gintis.J (

’ Inet po suolu.

PRIEŽODŽIAI.

Bukie geru visiems, tar
nauk daugeliem, pažintoje su 

priotelimu del vienokolei.s, 
nevidonu niekam.

Paskolyk pinigu savo ne
vidonui o ji prisisavinsi prie 
savos, bet prieteliui paskolyk o 
nuo tavos szalinsis.

o

—III

4 Read i n j?
< lines ,t

TEMYKITE, PARSIDUODA 
PUIKI FARMA PIGIAI.

Visa

$3.75

$3.25

Dubeltavas 
Tikietas 

1N 

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
TIKIETAS 

IN

Philadelphia
4. ar

Willow Grove 
AUGUSTO 11 ir 25 

111" -     ■ ' -J""'-”-

Specialis Treinas Sukatos Naktį 

Mahanoy City ................... 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua ............................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:05 

GRIŽTĄNT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time. 

Nupigintos Vakacijos in Pamares 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Sukatomis
Augusto 17 ir 31 

$7.20 in ten ir adgalios 
įsa MAHANOY CITY 

Tikietai gori ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienojo ckskurcijos teįpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Potnyczios nakti. 
Galima sustot Philadclphijoi va
žiuojant ir grižtant.

Farma arti cementinio kelio 
(state road). Geri marketai, 
mokykla, bažnyczia, bankus 
tik viena mylia tolumo nuo for
mos. Farma užima 150 akeriu 
žemes; 70 akeriu ariamos, 35 
ganyklos, 5 akeriai pycziu ir 
kitokiu vaisiniu medžiu. Vis
kas auga kuogeriausia.
ūke užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri su naujais 
stogais. Stuba, 7 ruimu. Van
duo stuboj ir tvarte. Tvarte 
randasi 2 arkliai, 7 karves ir 4 
versziai, 150 vi’sztu ir kitokui 
paukszcziu. Viskas parsiduoda 
svkiu su farmos visais inran- 
kiais ir maszinerijoms už $4,- 
600. Reikia inneszti $2,000. Ki
ta suma liks ant 5 ar 6 nuv- 
szimezio. Priežastis pardavimo 
yra kad likau naszlys ir vie
nam nesmagu gyventi. Kas 
prirūdys kupeziu arba pirkėja 
aplaikys $200 atlyginimo, už 
savo darba. Atsiszaukite ant 
szio adreso:

Mr. Frank Bartaszius,
R. F. D. No. 4 Ulster, Pa.

(tG4.

ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akicriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

v Anna Konsavage 
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1,

>

Barnesville, Pa.

K. Rėklaitis
Lietuviukas Grahorius

r~ "rf'afi I

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia ipada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

SI 6 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

• . . .______- — < .
I

TAMAQUA, .
L ■„ „ ■ , «■ i,.... .

306 Market Street,
PA.—- -U

f

Ant Readingo Geležinkelio

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu. :

✓

✓ 
✓ 
✓ 
z 
z 
z 
z 
z

Bell Telefono 872 g




