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NARSI MOTERELE

Burdingieris Paėmė 
Pinigus

NORĖJO JI UŽ TAI 
SUKAPOTI.

kurios

ISZ AMERIKOS [
» I ■

. ATIDARYS KASYKLAS 
KURIOS SUSTOJO

15 MOJAUS.
Centralia, Pa. — Lehigh Va

lles Apglino kompanija priža^ 
dėjo miestui atidaryti Centra
lia kasyklas neužilgio,
sustojo *15 dienia Mojaus praei
ta mpta. Tūkstantis angleka
siu pasiliko be <larbo ir neturė
jo isz ko maitytis. Tosios kasy
klos iszdirbo tiktai devynioh- 
tu. Kasyklos pradės dirbti 1 
Gegužio.

- Nore-

NORĖJO BUT TVIRTA KAD 
NUSKENS/* “

. Los Angeles, Calif
*dama būti tvirtu kad nuskęs,
Mrs. Hannah Reed, 52 metu am 
žiaus, pasiriszo po kaklu dvie
ju svaru prosą ir pasiskandino 
fnaudykleje. Motore sirgo 
keliolikos metu ir nubodo 
tolime&nis gyvenimas.

nuo
* •jai

TURĖJO DAUG
TRUCYZNOS SAVYJA.

Los Angeles, Calif. — Kėlės 
sanraitės atgal mirė 
milijvmeris staigi! mirezia. Gi
mines pareikalavo jo iszkasi- 
mo isz kapo ir peržiūroj ima 
viduriu. Vo sekcijai lavono, 
<[aktarai rado pilve tiek trucvz

Z'1 A '

noR-,^
net keturosdeszimt.s
Likos aresztuvola jo gaspadine 
kaipo nužiūrėta už nutrucini- 
ma saVo pono,

ezionais

P6

kAd gadinta butą užtrucyt 
žmonių.

JU MEILE PASIBAIGĖ ANT 
ELEKTRIKINES KĖDĖS.
Rockview, Pa. — Praėjusi 

Paneklelio ryta likos elcktri- 
kiuoli ant smert Irena Schroe
der ir jos mylemas Gleen D i- 
gue, ji pamėtė savo vyra ir sti
lių, jisai savo paezia ir du vai
kus. . Mete 1929 abudu apiplo- 
szc sztoi’a ir kada juos policija 
vijosi, nuszove viena isz steiti- 
niu ir už tai turėjo užmokėt sa
vo gyvastims. Yra tai szesztas 
atsitikimas Suv. Valst. kad ant 
eiektrikines kėdės žūt u vyras 
drauge su motore uz zudmsta.

darbininku kurie

greitai 
galėjo

Reading, Pa.—Artimam kai 
melyju Overton, Veronika Ku- 
lisz laiko ant burdo keliolika 

dirba, ant
valstybinio plento. Motore užė
jus at virszaus isz ryto kloti lo
vas, iszgirdo miegkanibaryja 
koki (ai 'lialadojima ir 
nuėjo pažiūrėt kas ten
būti. Kada hlejo in kambri, vos 
neapalpo isz nusistobejimo ka 
ten paregėjo.

Priel ovos stovėjo burdingie
ris su peiliu rankoja su kuriuo 
supi a uste szienika laikydamas 
kitėja rankoja 360 doleriu, ku
riuos motore buvo suezedinus 
ir buvo paslėpus szienikiniam 
bairke.

gaspadi-Daug nemanydama, 
ue nubėgo žcimu, pagriebęs 
kirvuką, ir su tuom ginklu at
bėgo ant virszaus kerszindama 
vagini suteszkinimo'pakauszio, 
jaigu neatiduos jai pinigus. 
Burdi ugi orius norėjo szauti in 
gaspad i ne bet permaino savo 
nuomone ir pabijojo virvutes 
.a^lLiik kuklu. -

Kulisziene sukliko ir subėgo 
keli kaimynai, kurie bu rd in
gi ori pridavė in policijos rau
kas. Narsi moterėle, bet.ne- 
iszmintinga, kad savo sunkiai 
suezedytus piniglits nepatalpi
no in banka.

MOTINA DESZIMTS VAIKU 
PAGIMDĖ KVADRUKUS.

/ ■' Lucedale, Miss. — Mrs. D.O. 
Cftrbrougb, ana diena pagimdė 
keturis vaikus — du sūnūs ir 
dvi dukreles. Vaikai ir motina 
sveiki. .Motore vra motina da- 
bar keturiolikos vaiku ir visii 
vra gvvi. ■ <

ANGLINĖS
PRISPAUDINEJA 

DARBININKUS.
Clearfield, Pa. —Ant skun

do Distaikto No. 2 L.M.W.ofA. 
Cambria pavieto, gubernato
rius Pinchot paliepė daryti ty
rinėjimą apie padėjimą, tenai- 
tiniu anglekasiu. Anglekasiai 
užmetineja, įnik operatoriai ne 
pavėlina turėti czek-of raszti- 
ninko uždraudžia lankytis ant 
anglekasiu susirikimu ir pri- 
verezia aglekasiams idant im-i 
tu tavom isz kompanieznu sz<o 
ru ir visokiais'laidais juos per
sekioju kurie priguli prie uni- 
j<>«.

KOMPANIJOS

Jf

PABĖGUS PATI BUS 
SUGRAŽINTA IN 

AMERIKA.

Minersville, Pa. 
meta
pat 1 loįviiuiiriiiv viouivi iiiiio, 

atplesze kūpa ra savo vyro, pa- 
siimdania 9,500 doleriu ir buv- 
d ingi ori Steponą 
išzpyszkinp in
ja. Wagneris ]>asam<le detekty
vą kuris po keliu menesiu sura
do pabėgėlius ii* su pavelinimu 
Czekoslovakijos atvež pabėgu
siu moteria atgal lin Minersvil
le, kini turės atsakyti už.pu; 
vogimą pinigu ii- svetrmvyria- 
vima. Mtdinovica būdamas pa
doriu Czėko Slovakijos ne bus 
Sugrąžytas bet nuteistas savo 
tėvynėje už taji prasikaltimu. 
— Szia'dien pabėgusios moterė
lės niekur nepasislėps.

......... i. , ,-i..» i.i ■ i.. i —,,, „r. . n -A. i

— Praeita 
WagnerieneMarijona 

ezionaitinio 'biznieriaus
f-5 J

Milanoviea
Czekoslovaki-

SUV. VALST., SUDEGA 
NAMAS kAS DVI 

MINUTAS.
New York. — Ugnis Siiv. 

Valid, sudegina kur ten po vie
na narna kas dvi miliutas ir tai 
dienu ir nakti. Doszimts tilks
ta nez i u žmonių suddga kas 
metas o žemiszko turto sudega 
ant 560 milijonu doleriu. Taip 
apskaito valdžios žinunai. Yra 
lai daugiau, ne kaip kitarii ko
kiam sklypo ant svieto.

Visosi aszakosi įpramonystes 
kas metas buna iižmiiszta dau
giau kaip 24,000 žmonių, o 
kiek sužeist!! ltd to negalima 
apskaityti.

» »Idi —»
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DJĮ-KABT SANVAITINIS LALKKASZT1S “SAULB)’J
JSZEINA KAS PTAKNINKA IK PETNYCZIĄ 

9 -... > ‘
Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto f 8.01

Europoje ir Kanadoje 84.00 ant Tiso meto

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, PA,

:>
W. 9. MMKKOWHKI, Pr«a. A Mf.
F. W. BOCMlQWghi. lltlor. 42 METAS
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Baisios Mirties eksplzij6j kasyklose
-------  London.

BET JO BOSAS PRAŽUVO.' ki anglekasiai likos .užmuszti
i

— Kad 'butu'
- -- -I

I
i Dvidesžimts pen- Kaime Dailinu-

szesziolika sužeistio szeszioiiKa suzeisu baisioje 
(‘ksplozijoj kokia kilo kasykio- 

dažiuretojas1 sja
pen-

St .mirt viliu, Pa.
Walter Rienzi, 
a k men da ližes paklausęs 
kiolikos metu Niko Neimau,
tai sziadien butu gyvas ir svei
kas ir ndbutii -'sudraskytas ant' 
szmoteliu per baisia, eksplozija. 
Nikas turėjo užsiėmimu kalvė
je ir puse va landos priesz eks 
plozija pasuke bosui:

” Mister Rienzi,
geras uždengkie laja dėžių

pe. 
tasai

Imkje taip 
su 

dinamitu kuri stovi anam kam- 
Asz vakar sapnavau buk 
dinamitirs ekspliodavojo.

Jaigu dėžes neuždengsi tai asz 
czionais daugiau nedirbsiu.“ IC •

Nikas in valanda po tam pa
mėtė darbu ir nuėjo namo. Ri
enzi kaldamas inkaitusia gele
žiu nuo kurios pudle kibi.rksz- 
tis tiesiog'in deže su dinamitu, 
kuris eksploduvojo iszneszda- 
mas visa dirbtuve o su ja ir jos 
loenininka. Priek tam likos su
žeisti keturi darbininkai, kurio 
dirbo artimoj. Rienzo szmote- 
lius da. nesurinko.

LIETUVIS UŽMUSZTAS 
ANT GELEŽINKELIO.

AVallingfbrd, Conn. — V’asa- 
rio 17 diena ežia szalia’geležin
kelio likos rastas lavonas Lie
tuvio Stasio jjaurinaiezio, ku
ris dirbo pas f arine ri. Isz gy
dytojo sprendimo Laurinaitis 
buvo traukinio parmusztas ir 
užmusztas. Velionio galva la
bai sudaužyta. Laurinaitis bu
vo apie 30 metu amžiaus.

Paskutines Žinutes

Detroit, Mieli. ■— Katali-

ICseh weilleiv per bluki Imu- 
>kisz-pa. Kasyklos' guli arti

ko-BelgiszkO rubežians,
‘ « t ' J *'■ ■ 1

............ 4l |l *»« i Miro.>k>Ml
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
’ ‘ ’ 7 - y r ' t ■= ■ i 1 *"■ Įą < ,

SŪNŪS APVOGĖ TĘVA ANT
13,000 LITU

Kaunas. —
i

muosia, gminoje Južinckii, kas 
tokis pavogė gaspadoriaus N’ar 
butui, 13 tukstanezius lit u. Ant 
galo policijai pasiseko
(i vagi ypatoje sūnaus Pi-ano, 
20 metu senumo. Kaltininkas 
prisipažino ir likos uždarytas

VIESULĄ PASKANDINO 20 kalėjimo.
' LAIVELIU.

Palbruno, Italije. - Anl Me
ti i team i szk u mariu ;ana diena 
kilo smarki viesulą kuri pas 
kadino nemažiau kaip
szimts laiveliu ir szeszi žmonis 
pražuvo. Didelis laivas Licata 

užėjo ant pieskn

d vidų-

prist ovoja
Palernas, Messina, Syracuse ir 
kiti miesteliai nukentėjo daug 
nuo tvanu. ■: •

1,400 METU KALĖJIMO UŽ
2,800 ŽŪDINSCZIU. 

livniiis.
ta, Sicilijoij. iszskaite 
del 186 prasižengėliu ii 
tu, kurie prigulėjo prie garsin
gos Italijonįszkos slaptos drau
gu ves “mafija,

2,8(H) visokiu apipleszimu 
ir žudinstu. Vadas banditu li
kos nubaustas ant viso gyvom- 
mo in kalėjimą, 13G jojo drau
gui gavo nemažiau kaip po de- 
szimts metu. Viso visi gavo net 
1,400 metu prie sunkaus darbo1.

r Sudus Caltanisel • 
vi roką 
bandi-

J

” kurie papildė
net

‘.j

susek-

PEILU SUPIAUSTE 
ŽMOGŲ; PECZIUS

UŽGRIUVO MOTERĮ.
Bagalmaluose (Viduklės vai. 

Raseinių apskr.) Sausio 17 d., 
pil. Bronius Norvilas peiliu 
perdure pil. Juozui Mockui pil
vą, stipinusio ranka ir kojas.

Juozas Mockus nugabentas 
Raseinių ligoninėn. B. Norvilas 
perduotas policijai.

Szis žiaurus piktadarys jau 
nebepirma karta mėsinėja žmo
nes.

Rimkiszkiuoso
valscz., Raseinių apskr.) Sau
sio 17 rasta peeziaus užgriuvus 
V. Stukiene. Užgriuvimo prie
žastis aiszkinama.

Szaltropiuose (Viduklės vai., 
Raseinių apskr.) Sausio 19 d., 
vežant leda in Prisimancziu 
pienine per aieatsarguma iiikrf- 
to in vandeni pil.. J. Gudas. 
Atėjus greitai 
iszgelbetas. Prūdas buvo 4 met
ru gilumo.

Vilnius

VILNIJOJ EINA 
ENERGINGA KOVA 

SU VILKAIS
— Vilniuj pradėti

energinga kova su vilkais, ku 
rie paskutiniu laiku vis smar 
kiau ir smarkiau siauezia, pri 
darydami daug nuostuoliu gy 
ventojams. Szvenczioniu apsk. 
buvo surengta visa eile mc 
džiokliii. Per viena tokia mc 
džiokle buvo užmuszta
kai. Druskininku apylinkėj vii 
kai tiek indrasejo, kad užpuo 
Ja ir žmones. Toj apylinkėj ir 
gi buvo surengta medžiokle pe 
kuria buvo užmuszta 5 vilkai

9 vil

(Viduklės
SUDEGE KLOJIMAS IR 

AUTOBUSAS.
Sausio 20 d., Graužiu km., 

Josvainiu v., Kėdainių ap. su
degė pil. Onos Ambraszkienos 
klojimas su paszaru, ul^io in- 
rankiais ir pil. Vinco Daugno
re autobusu. Daugnoras gyve-

Kaiine, bet autobusu laiki-na
na i paliko Gražiu kaime.

km.

vandeni pil.
pagelbai J. G.

AKUSZERE NUVARĖ
MOTERĮ IN KAPUS.

Kaunas.
akalicos, 

pilie-

PASIGĖRĖ UŽSIPELNE PO
3 MENESIUS. SVECZIAS 
SUBADĖ SŽEIMININKA.

NUSZOVE ŽMONA.

Du \raiszvilcziu
Naujamiesczio valscz., 
ežiai P. Sargautas ir A. Ka-

, . I ' 1

minskas Upytes miestely dm- 
cziui prisigėrė ir gryždami už- 

važiavu- 
Už tuos

Akuszere p. Ru- 
cevieziene sz. Airiogalos daro 
pilietei Neverdauskieuei abor- 

Aa ir užkrėtė kraują,
Neverdauskiene mirė. Rueevi- 
cziene už operacija paėmė 100 
litu..

Kauno apygardos

nuo ko

11
kiszkas kunigas Kranciszkus 
Claugherty, dingo isz miesto 
nežino kur. Buvo jisai pe rd eti
niu katulikiszko -universiteto 
Kinuosia. '

II Ashland, Pa. Monk 
Miller, alinis karalius isz 
Schuylkill pavieto, gavo .4 me
nesius kalėjimo iiž pardavinė
jimu alaus, y • i ?

UŽSIKEISEJIMAS 
ANT GYVASTIES

PREZIDENTO KUBOS.
Havana, Kuba. — 

laika paros buvo 
mas nužudyti prezidentu Ma
chado. Viena bomba sudraskė 
dali paJociaus, kuria padėjo 
palocinis sargas. Antra; bomba 
padėtu ka'da j>re/ridentas keti
no turėti kalba laike paszven- 
ti n i m o i ra u j os rot u žes. . 
kaltininkai likos suimti.

Du kart in 
užsikeiseji-

Abudu

karalius

H Tama qua, Pa.

BOLSZEVKIAI UŽDRAUDĖ 
PARGABENIMA BIBLUU.

Telegramas isz
Moskvos pranesza, kad Sovia-

Beri vilas

——• l - gn i s - 
padare bledos Szv. Jono Lute- 
ronu bažnyczioje ant $25,000. 
Bažnyeze buvo atnaujinama.

11 New York. —
partas Sveikatos biuro parodo, 
buk mieste praeita meta užsi- 

nuo alkoholiaus net

tai uždraudė pargabenimu bib- 
liju i n savo sklypą ir kitokius 
tikejimiszkus rasžtiis ir 
gas visosia kalbosia po 
bausme. • •

kny- 
rusta

Metinis ra-

trueino 
625 y pa tos.

Karve atvedull Erie, Pa.-— 
tris verszilikus ant kart, ant 
formos Antano Aeztabausko i
arti Wattsbnrgo. Visi gyvi.

'' 111 'I ' I I- ■■■■,.

Ar Žinote Kad.
v

puolė isz Panevėžio 
sius du mėsininku, 
szjiosus I’aikos Teikėjas inkre- 
te abiem po 3 men. kalėjimo.

Stultiszkiu km., Naujamies- 
ezio. v., vienas .ūkininkas pa
sidarė1 “kurnuszkos” ir per 
Magdelcnos atlaidus susipra- 
sze svecziu. 1

V”aisziu melu vienas isz kai- 
T. Kreivokas, 17 m

kumuszkos

mynu, 'r. .ivreivukas, 17 
amžiaus susikivirozijo su szei- 
mininku ir vienu peilio smū
giu nudure szeimininka ir api- 
piauste dar kelis sveczius.

Vilkeliu km., Naujamiesczio 
kalvis nesugyveno su žmo- 
ir juodu buvo pei'tyskyre.

v., 
mq
Kalvis nugirdo keletą dirban- 
cziu prie Aresztos upelio sausi
nimo darbininku ir prasze juos 
kad nuszautu žmona. Bet kai 
tie neszove, jis pro įauga pats 
nujovė, ,

* •

• •

SUĖMĖ DU KOMUNISTU 
INSTROKTORIUS IR RAU

DONOJO KRYŽIAUS 
SESUTE.

LEDAI UŽMUSZE .
ASZTUONIS ŽMONIS. , c q ■ s. • , 

Asz t uo n iCalcutta, Indija.
žmonvs likos užmusztais o ;n

► 4 į

penkesdoszimts sužeista per le
dus kurie nupuolė czionais hu

»

ko szt urmo. Nok orio ledai svė
rė daugiau kaip po ]>use svaro. 
Daug gyvuliu taipgi užmuszta 
Karakaiieleje.

dieno
si! ome

r 1 Ja iria 3za u s ka. Pas

teismas
Rucevicziene nubaudė 2 metus 
kalėjimai!. * **'

Vyr. Trib. Ruceviczienes by
la atidėjo ir nutarė szaukti ek
spertu dr. Mažyli ir liudininku 
veliones vyra. /

XI r I ILI —r . -J. — . - i II r thiith -Įlt ,

MUSZEIKA POLICININKAS
GAVO 9 MEN. KALĖJIMO.

Kauno I nuov. poliu. Žemai
tis Žaliajame Kalne užpuolė 
Valst. kontroles valdininku pik 
Petra Dudena, muszo, . atėmė 
revolveri, nusivaręs nuovadon 
dar syki kirto veidan, o,paskui 
nuovados virszininkuj parasze 
melaginga raportą, esą Dudė
nas ji užpuolęs.

Kauno apygardos teismas 
polic. Žemaiti už sumuszima ii’ 
melaginga raportu isz sudėties 
nubaudė 9 men. kalėjimo. ,•

Vyr. Tribun. apyg.. 
sprendimą patvirtino.

Žemaitis jau ir ankszcziau už 
muszima baustas 2 men. kalėji
mo.

teismo

NEBENORI KLAUSYTI 
. KUNIGU PAMOKSLU.

UŽ DESZROS GALIUKĄ NU 
ŽUDĖ ŽMOGŲ.

Telsziai. — 1930 m., Kražai 
valscz., Žukaucziznos gyventa 
jas Saleraonas buvo užmusze 
žmogų del vežimo žvyro. G 
sziemet tas pats Saliamonas vi 
figūruoja kriminalinėj bylo, 
Isz vietines policijos teko suŽ 
not i., kad priesz 
Salemona tarnavęs 
12-13 metu amžiaus, 
pas ji dingės be žinios, 
bar vedamoj kvotoj paaiszkeji 
kad minėta naszlaiti Salemi 
nas esąs užmuszos ir tik už ta 
kam be jo žinios paemes ir si 
valgęs deszros gala. Salomon 
ariamoj dirvoj jau rasti kai 
lai, bet kieno, dar sunku nu 
tatyti. Tik gydytoju pripažii 
ta, kad kaukole esanti trijm 
vietose inlaUžta kūjelio snn 
giais. Kaulai randasi valstybi 
gyniojo žinioj, o tardymas di 

11

fru

3 metus pa 
naszlaiti 

o velia
Gi dt

icbėsitosiaI

PADARE ISZ RATU
B ŪKS VOS GRANATj

Sausio men. 24 d., 2 vai. Vi 
menu km., Ncvarenu v.
sziu ap., in pil., Beresnev 
cziaus Antano miegamąjį kai 
bari nežinia kas inmete nan 
darbo padaryta isz rato buk 
vos granata, kuri sprogo 
centr., atstumo nuo jo lovos 
sprogdama apdraskė grini 
lentas, vienos spintos duris- 
lubas. Piktadariai tuo taq 
dar nesurasti.

I *

Te
iii pi]

1

Sausio 27

MALŪNAS UŽMUSZE 
' MALUNININKA 

MILTE R ATI 
diena Taurag

miesto Piktinu malūne malu 
A nd ri us M iHerait 

60 metu amžiaus, bu 
insuktas in maszina ir vieta
užmusztas. .

ininkas 
apie

PENKI BROLIAI 
PEILININKĄ

Sziaulei. — Kaime Luks; 
linosia, keli jauni masko 

| pradėjo muszi kuriame lik

Kaunas. Sziomis 
mis krimin. policija 
Aleksandra Maginska ir Joną

Maginska
rasta labai dąug komunistu li
teratūros, o l’amaszauskas bu-’■ *. ' ■' ' • k ' ’ll,
vo pasidirbės paša Jono Nar
buto vardu. Iszaiszkinta, kad 
Tamaszauskas yra Lietuvos ko 
munistn partijos instruktorius. 
Bo to, suimta Raud. Krvžiaus 
ligoiiinds sesutė, praktikante 
Cibe Gribergaite pas kuria 
rasta korespondencija su 'kom
partija ir at^iszaukimu in kai
mo vargdieniu jaunuomene.

Taip pat suimtas vakar Pa
ne v žy
Pas ji rasta kompartijos 
klastuolas pasas; jis komunis
tu part i jos centro paskirtas įlį
st ruki ori um A ukszt uiti jai.

' I

kūne

Szaldutiszkio klebonas kas 
s’Aventadienis bažnyczioj isz sa 
kyklos p.aszlovina tuos, 
skaito iiokaltalikiszkus laik-
rasžczi us. Neužni i rszt a paini - 
neti nuskriaustu ateitininku. 
Taip pat' varo akcija priesz 
nioszinmii civalino motrikaci-, m6tu Rybakovais ir mirtir 
ja.
Matyt, rimtesniems žmonoms 

atsibodo klausyti tu pasako, 
kad per pamokslą 
bažnyczia.

nudurtas ant smert. peiliu
•>

—' Rudy Valee giesmininkas 
ir vddejiis garsaus orkestro 
aplaiko 325 tukstancziiis dole
riu ant moto.

— Daugiau kaip 1,000,000 
akoriu pioskinib lauko Arizo- 
noju yru po vandeniu.

—- M.otinn p rezidento lloo- 
vorio mirė kada jisai turėjo 9 
metiis, o jo ievas kada jaunas 
lloovo'rjs turėjo tiktai 6 motus.

sužeisti Vasilevas ir Zakreck 
Iszsidave, kad musztyne pi 
dėjo penki broliai poi linini 
Rybakovai. Kada apie tai, c 
girdo Rybakovo mylema vi 
du Kolicova, isz rupesczio i 
šit ru c i no.

« ’9 ‘
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senoviszkuosiu
vadino bursztina 
nuo ko užvardinta

(graikai 
laikuosia 
“election” 
yra žodis elektrikas.

— Didumas Australijos yra * * < 
25 kartus didesnis už Anglija.

— Ant salos Robinson Kru- 
zoo sziadion gyvena 4

j ni U.

r

298 žino-

Gribergaite pas kuria

Jonas Maezkevieziiis.
Šil

/

apleidžia

UŽMUSZE DARBININKĄ.
Kazlu-Rudos miszke kertant 

miszka virstantis medis
muszo darbininku Strie.zkenko- 
va 49 metu amžiaus.

I ' '■ ■

v uz- Pnieita vnnara Atlan 
(’it y nia rideni dvylika mil i jo 
Žmonių o tik du nuskendo.
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Kas Girdėt
’ - ——r’ ~

Amerikai yra baisiai apim
tas ir valdomas pet kompjini-’ 
jos, pramoninkus ir biznierius, 
kurie susiorganizavo in plieno 
augliu, duoninius, pieninius 'Ii' 
kitus triiMtus. Nepasiliko nie
ko, ko t rustai neapžiėtu ir ne
turėtu po savo valdžia.

Prekes javu nupuolė — duo
na parsiduoida da vis už tu pa
ežiu preke. Farmeriai už pienu 
aplaiko ’po 2 ir 3 centus už 
kvorta o žmonys moka nuo 10 
lyg 14 centu — tas priguli nuo 
aplinkiniu. Farmeris Už meitė
li gauna tankini niio 2 lyg 3 
centu už gyva svarą, žmonys 
turi mokėti už kiauliena “huo 
15 lyg 35 už švara. ’ Jauežius 
pristato m skerdyhes nuo 3 
lyg 4 centu, o žmonys moku po 
14 ir 35 centus. Ir taip eina vis
kas, pagal trustu valdžia ir pa
davimu shvo prekių. ’ ’ >

Algos darbininko sumažėjo 
paskutinuosia Itiikuosia bet pa 
dotkai nesumažėjo lik kyla 
auksztyn, o valdžia iszduoda 
milijonus nore i kai ingai ant už-, 
laikymo pasiutiškos prohlbi- 
cijos. 1

Kaip ta viską žmonys dalni- 
kvs! Isz kur locnininkas stube- • u

nuo ko m i iyj in trumpa laika.
Tamsybe ir glrtukolyste yra 

(lidžiausiais nevidonais žmo
nių isz vienos puses, o isz kitos 
puses fanatizmas nekuriu tikc- 
jimitrzku Amorikoniszku kvai
liu per privertima žmonių ant 
nžlaikyma prohibieijos, kuri 
dn daugiau vnklmnpina žmonis 
in bedas, vargus, 
Žudinstas.

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

i

■į i *
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PATIKRINANOZIU ESYBE 
DIEVO...............

Stebuklingas Iszgydymas Prie 
Pirmutines Komunijos 

Ss ventos.
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nelaimes ir
M

Ant ūžbaiginm paduosimo

Szucndii Munkiuosia laikuosia 
žnumvs imasi aut visokiu bu- 
du pndnrynvo pinigo. Sztai ko
kis tai Arthurš Cmpo, isz 
Fergus Falls, Minn., apgarsino 
luikraszcziuosin kaipo 18 motu 
mergina, kuri pajeszko sau vy
ro ant isztekejimo.

Apie penkesdt^szimts 
isz visu daliu Ameriko atsi- 
szauke ant tojo apgarsinimo o 
nokurie prisiuntė 
net pinigu ant keliones.

Crapo surinko tokiu budu 
daugiau kaip penkis szimtus 
doleriu, kuriuos panaudojo ant 
iszmokcjimo

4<

• •

vyru

panaitei I >

ąutomolriliaus, 
bet niekam neveliname naudoti 
tokio budo nes gausis greitai 
už groteliu.

H

maf>>»

ežia aptaszynin tikrai stebuk-
Ju * , 1 - ♦ ’ f C '

1 ingo iszgydymo tiepagydomos 
ligos, kuria dalypstetas buvo 
pats nutoltus, jau nežmogiszka 
galia, bet tikrai galybe virsz- 
prigimta. 
szymas,

Sztai yra tas apra- 
žodis-in-žodi, kaip 

pats autorius ji apraszo: “Die
na 6 Sausio, 1898 mete turėjau 
atsigult in lova 

visame

* % 

los paims pinigu ant užmokėji
mo taksu!

t

Farmeriai Minnesota ja ap
garsino, kad pajeszko darbiniu 
ku ant farmu, pasiulmdami tik 
tai įmušta ir ptiegkiuda bo jo
kio užmokesezio.

Ant darbu atsiszaukc tiktai 
penkiolika darbininku isz 
skaitlio penkių sžhntu reika
lingu.

Nėr ko stdbetis, kad darbi
ninkas nesutinka imt tokio pa-

Butu tai 
novahiin-

darbininku

siulinimo fnrmeriu.
tikras sugiyžimn^
kystes, kada tai darbininkas 
dirbo tiktai už szaukszta 
peš.

r

Sztai kitas pannszus būdas: 
Ka privalo žinoti kožna jau

na mergina priesz isZtokoji- 
*— Tokie apgnrsinimas

randasi laikraszcziuosia, kuri 
imtnlpim tūlas knygų’ parda- • • Ivejas isz ko ture,jo dideliu .pa
sekme ir surinko daug pinigo.

Aplaikinėjo tukstanezius 
gromatu su pinigais ir iszsiun- 
tinejo merginoms kny^a 

Kaip išmokti gerai virti.
I’acztas paėmė biznieri in sa

vo rankas už apgavysta, bet 
jam negalėjo ta!i užmetinet, nes 
advokatai tikrai davode, kad 
svarbiausia vna žinot kožnai 

•r

merginai kaip išmokti virti 
priesz isztekejfrna ir ’biznieri 
paleido.

merginoma
u 11

z u-

Vokietijoj kilo naujas tikė
jimas, kuri pradėjo ir yra pir
mininku generolus Eric Lin- 
dendorffas. Iszpažintojai tojo 
tikėjimo garbina senoviszka 
dievaiti “Wotrtna“,
mi, buk tasai dievaitis valdo 
visa svietą ir kada Vokiecziai 
ji garbino ir szlovino, tada bu
vo garsingais ir drueziausia 
tauta ant svieto.

— Laike pdskutinin sukili
mu Indijoj, Anglija aresztavo- 
jo ten daugiau kaip 50,01)0 
žmonių.

PAJESZKOJIMAS
• » ■*!»* f r t 'n

tvirtindaJ

Vokiszki žinunai apskaitė 
buk ant galvos žmogaus randa- 
ri nemažiau kaip 121,630 plau
ku. Baltplaukei Turi 20 'tuks- 
tanezius plauku daugiau.. Žiau
nai nuo daugelio metu apakai^ 
tine jo plaukus ant žmogiszku 
gaivu ir ant galo, kaip sako, su 
įkaite tikra skaitlli. f

Girtuoklysta taip praszezio- 
keliu Hziadien padaro dideles 
bledes kaip tai atsitiko Mill- 
waukee, Wis., (o ir daug kilo
sią vietosią). Sztai naujas pa- 
vyzdin: tėvas szesziu vaiku, in- 
sitaise sau bravorėli idant to
kiu budu tržriidirbfi kelis dole
rius ant užmokėjimo raudos ir, 
pirkimo vaikams eževeryku.

... * M m 1 v '

Kada pirmutinius kėlia ga
lonus iszVlro munszaines taip 
.ja nudžiugo kad pasigėrė kaip 
nesutvertinas, o kada jam pati 
apie tai iszmcffriejo, t dip fržpy- 
ko ant joisiės, kad andatrže sta
lą ir pagriebcH viena, koja, pra
dėjo su ja plakti moterio, tau
tiną jo szesžiu vaiku. Nelatmin 
ga negalėjo nukensti plakimo, 
pagriebė peili, su kuriuom du
re vyrui in krutine kelis kartus
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jausdamas 
szalti visame savo kūno ir 
smarku galvos wkaudejima; 
gimdytoji mano mano, jog tai 
paprastas užsiszaldjinas, kuris 
veik praeis todėl nors liepė 
man atsigulti in szilta lova, 
botgydintojaus neszauke nema
tydami to reikalo. Sekanczia 
diena pajaueziau nutirpimu kO 
ju, bet sziok-tidk da galėjau 
Vaikszczioti; vaikszcziojau del 
to, kad sakyta jog man begu-

» 
savo

'*!' . n , ' * ■' ' t .Z 1 ’ JP' ,

kultūringai pasirodė suvaidin
dami veikalą, Karolis-Teta, ar 
tįstai gana puikiai atliko rolės 
ypacz Brazilijos Teta. Po vai
dinimu pasigirsta publikoje 
nepasitonkimas, keturi vaikė
zai užgraina szokius anglu te
moje iszeina szokti, kelios po
reles kurios jau pilnai gyven
dino airisziu ar kitu tautu jau 
irimo gyvenimą, o su Lioluveis 
dalyvauna del vardo, kada mu
zika užgrajima polka tuomet 
visas j Minimas trtom azokiu 
naudojasi. Tai mat jaunime- 
cziai isz vienos puses nesza 
kultūra Lietuviszku o kita ne- 
sza Isztaritejima. Kelioms jau
nuoliams pataikanna, žeminda- 
mi Lietuvybe, vertėtu visus pa 
maži traukti vienoje dirvoje 
prie darbo o tuomet bus žymi 
pažanga... Girrios Voluygelis
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CHICAGAS TURES DIDŽIAUSIA PACZTA ANT SVIETO.
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Sztai kaip iszrodys didžiausias pacztas ant svieto kuris bus pastatytas mieste Chica
go per valdžia. Darbas ant tojo paežio prasidės Apriliaus 1, szimet ir 'kaštuos milijonus du-,
leriu.

Dievo szventose vie tone.
J * > I

Dievo szventosc vietose. Ne- 
1 ♦ ‘

paliovė praszes tol, kol netikta 
ant mano pra^zymo ir neu'žga- 
na padaryta mano troszkimam 
Negalėjau vienog dalyvauti 
ceremonijoj pirmos Komunijos 
dienoja Sekminių.
man laika ant 26 Liepos, kaipo 
dienoja mano sukaktuviu. Su 
troszkiinu ir ] 
kiautos szveutos

Paskyrė

gus kapelionas balsu, 
klaupės ant stipini u altoriaus, 
dekavojo Dievui už parodymu 
stebuklo. Po tai bendrai mal
dai, apleidome bažnyczia ir jau 
nereikojo mano vežti namon, 
nors rūpestingi gimdytojai bū
tinai to norėjo, bet nesiprieszi- 
no mano norams, matydami

at si- TORONTO, ONTARIO, 
CANADA

PRASZALINO SUNKU 
KOSULĮ

15d Vasario Toron
to Lietuviai Katalikai 
tSzv. Jono draugijos ir 
kuopos Szvyturio minėjo ir 
t 
te. Kada Lietuva pasirodė vi- 

mnne stebuklą »am pasauliui paminėjimo vi- 
’ Dievo padaryta man prie prie-'sa progpuna atsibuvo purapi-

norams,
pasiilgimu lau- jOg troksztu parodyti visiems 
j man,

lint kojos nutirpo. Bet vaiksz- svariuos ir geistinos valandos
< • . '"t ■« 4 - _ 1. . Ii > < » i . .

>ezojimus nieko nėgolbcjo, kojos 
darėsi kaskart man sunkesnem 
ir vėl reikėjo utsiignlt.

Manyta, jog*gavail reumatiz
mo liga todėl tėvai laike mane 
po puteliais da viliodamiosi, 
kad tas praeis ir'busiu sveikas 
Vienok jaueziliusi kasdien blo
giau, kad pagalinus po dvieju 
sanavaieziu tos stebėtinos ligos 
jau beveik visai ■ nesivaldžian 
ypacz kojų nepa judri t’ negalė
jau: nuo keliu sulyg pėdu buvo 
kaip kad pagaliai ir gnibant 
jokio nejaueziau skausmo. Ne 
trukus visas kūnas 
taip apmirė, nevaldžiau jau Ir 
strėnų ir nejaueziau skausmo 

#4 f ' *.. h. i ' ‘ . * * i -r

Atėjus tai dienai
I ... ...

• •

vardu 
Jaun.

apvaiksZcziojo 16 dienos szvon-
MAHANOJAŪS MOTERE 

UŽGANĖDINTA

mano

'» 4*

laibai paŽinantiems

nugabenta mlmo
mane vežnnclyj in 'bažnyczia, oj inellį0

Palengva
nesugryžome namon.

Kviopinosi žmones, noriritie-

nuo duriu prie pritaisytos man 
kėdes nunesze mane leva's ant 
ranku. Atėjus geistinai man 
valandai kada kunigas prisiar-

I

I

mimo Szveneziausio Sakra-

o jom e net pakol

.. . . . ' iii £• jie matyt mano, o kas tik paži-tmo prie tabcrnakulo, motina , J . v. . .
su pagelba perdetines --------- - 4
Franei«z.ko»iu nunerae prie ai-' 
tofiaii'S. 0 kada po priėmimu i 
Szveneziausio Sakramento, l_‘

žmoniųjos saloje, 6 vai.
pilna sale buvo.
tos programos atidarė paminė
jimą, sugieda nt Tautos Himną. 
Tolinus supasakoje inžangine- 
ja kalboje tos dienos svarba;

I v-?
Pirmininkas

• i no,jo mane ir žinojo kokiame kalba vietinis draugas J. Kra-

. nolto 
galėjau del apmirimo -sunariu ^*(!V0P-
Szveneziausio Sakramento

seseriai - u,,t,.m, matydami
; mane sveika, visu szirdis siun-

maldingus atsidūsėjimus

kūno, turėjo vėl mane .nuneszt Sveikata sugražino man tik

nuo gilaus indurimo su adata.Lzingu Jo valiai.
Paszitnktas tada gydįntojas ap 
reiszke po isztyriliejimui ligos, 
jog nervai visisžkai paliovė vei 
ke,jog nerviszka sistema tokia
me padėjime, kad vargiai pa
gelbės gydintojiszku galybe,

. bet jo pasistengiiipu nebuvo
Asz, Elzbieta Peeziuliule, po 

vyru (Ivazdikieno, pajeszkau 
«avo 'brolio Piuszo Pecziulio, 
kuris pinniau
Hazldton, Pa. Apie 25 mėtai 
A mor ike.

gyvendavo

Tegul atsišaukia 
ant adreso: '
Mrs. Elizabeth Gvazdikiene

320 N. 5 th St. i
W. TIažlėton, Pa.

t .t t*

BALSAI. MUSU 
SKAITYTOJU

4' f

<

Meldžiu I
’ ’ nes

Jurgiai Vitlipai su szeiinyntf 
Brrdgeiiort, Ohio. — 
mums nesulaikyti “Saule 
musu lovelis yra tosios nuomo
nes kad nesiranda goresnio 
laikraszczio už “Saule“, nes 
jisai žinb, ba skaito jau daugeli 
motu. Goriausia jam patinka 
“ Ta raidai ka1 ’ kuri duoda pipi-“ Ta raidai ka ’ ’ kuri duoda pipi
ru moteriškai veisliai isz ko 
turi didėli ^smagumą ’ ir gar
džiai nusijuokia po perskaity
mu sakydamas: “vot, Taradai- 
ka sziadien vėla uždavė pipiru 
bobelėms.“ Taipgi ir visi mes 
skaitome su dideliu noru apyj 
sakas ir kitokius straipsnius. 
Taigi boabejoncfc “Saulė“ 
ezvieczia szvieeziau už visus 
kitus Lietuviszkus laikraaz- 
czius ir pagal nuomone musu 
tėvelio, nutinkamo ir mes h* lai 
Bzvieczia per ilgus metus. — 
Rasze duktė pana Ona Vi iii-’ 
ptate. _ _ . __ < m

“Saulė

pasekmingi;
kitoki pragumai, idant padil
gint mano nervus, idant sugra- 
žnt funkcija neivu buvo veltais 
ir nesugrąžino man jokio ner
viško stemose ir kojose jaus
mo. Galutini nusiminęs gydito- 
jas pasako jog ta liga jam yra 
nepagydoma, joge! jokie gydin 
tojiszki vaistai negelbės negut 
kad mane nugabes in klinika, 
ten ga'l chirurgai padaro opera-

. ’ ’ e. • , > ? . • f '

elektrizavimas ir
1

cija kiek pagelbės.
. Turėjau tada 13 metu am 
žaus, kada praleidau meta ta-

r

Y | ’ i > f 1 » ' ' '

me sunkiame padėjimo. Mano
fe L. j ' s »W '

vieririiecZ.iai sandraugai dienoj 
Sekminių Yenges apvaikszcziot 
iszkihningfti lcPriėiriima pir
mos Komunijos“ Asz žinoda
mas apie tai, labai susikrim
tau kad negalėjau dalyvauti 
toj iszkilmingoj apeigoj. Gailuti • • 1na i vienog nusprendžiau up-
rei'kszli savo (Virta norą gim-

V ♦ .. y . • > * tkt' 'J'11 * 1. ‘

ma kapelionui B.’, kuris trūky -
• 4 /K t' " Į, j. .■< J'U -

iiy to jams. Pasakiau vienog pi r-
i | J

ja tos sunkies mano ligos driž-M J,

mil mane lanko. Kapelionus
‘ 1 i . i •. , 11 * * • S • f Vf ■ • ’ * *

noringai tiko išpildyt mrino 
norą, bot atnešat man Szven- 
cziausia Snkramenta ir dūri t
Ana ^tilinczitim lovoj, kadangi 
jos apleist man nebuvo gailimu

ant mano kėdes, kur melsda- P«<« Dievas, o ne jokie gidin- 
ninsis dėl ipadokavonas Dievui tojiszki
už mylistas meldžiau podraug visi gyventojai miestelio. Spc- 
Iszganytojaus pagalbos mano 
koliestvoja, jaigu tas nėra prie- gryžo,

Po ilgokai kas už ka lai buna amžina 
karsztai ir pilnai tvirto kudi-= bo Dievui!“ GALAS,
kiszko tikėjimo pajaueziau sa
vo sąnariuose lyg koki trauku- 
Ii kas biski nustebino mano, 
kadangi nuo devyniolikos me
nesiu visisžkai nieko nejau
eziau, jokios gyvybes, mano są
nariuose, kurie buvo kaip kad 
visai numirė.

vaistai apie ka žino

kos nusilpnintos palengva su- 
ir sziadieu esmių svai

gu r-s

Lietu vis z ki Bonai

sauskas Lietuvos iszeivija ir 
nepriklausomybes szvetne.. Vle 
tos klebonas kelis žodžius isz- 
taria in publika ir perstatė 
sveczia augia kunigą Dr. Trea- 
cey. S.S. kuris savo kalboje 
anglu gražiai mintis iszreisz- 
kin apie Lietuva isz Lietuvos 
iszeivija ir katalikybe. Po vi-

Mrs. Abe Hawkes, E. Mahanoy St. 
Mahnnoy City, Pa. sako: “Kentėjau 
ilga laika nuo sunkaus kosulio, varto
jau visokiu gyduolių bet be pasek
mes. Ant galo skaieziau apie Dr. 
Whiten Cough Medcdne ir nupirkau 
bonkute ir nusistebėjau nes po su
vartojimą vos vienos bonkutes, kosu- 
lis mane apleido. Dr .Whites Cough 
Medecihe yra vienatine gyduole La 
variuosiu. Laikau bonkute visados 
namie del greito pareikalavimo.

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szalti 
ir sluiusma, teipgi dieglius ir skaus
mai sanarose ir kune. Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parsi
duoda gerose aptiekose ir sztoroso.

Ant galo skaicziau apie Dr.

I

Tuojnus, kad 
apie tai prasziau Dievo, supra-' 
tau Jo malonia ir susimylejima 
ant manės. Jausmas kaskart d i 
dinosi, kad pasibaigus misziom 
szventom, jau asz pats be me
keno pagelbos pasikėliau nuo 
kėdės. Tėvas priszoko, . bet 
pinm negu suturėjo mane jau 
asz klūpojau ant keliu“ ir mel-

r ■

džiausi dekavodamas Dievui 
^ižsugražinima man sveikatos.

Po valandai tėvas, kada jaū 
rengėsi apleist bažnyežia, ptL

t

rengėsi apleist bažnyežia, prL 
siartiho ranku ir nesoti in Veži
mėli, bet asz jam pasakiau, jog 
jau asz pats nueisiu. Manida- 
mas jog asz tik viliojuosi, tol-

■' * 1 i" 1 ■ ’ ' i

sybe, nesiprieszino, laike ram- 
kas ant manes, idant karte 
puolimo suturėti, bet kaip nu-, 
sistebojo visi liuditojai, kaip 
nusidžiaugė gimdytojai, kada 
asz ’kaip kad visisžkai sveikas

.. ... . . < . f

o ir ptaeinatit pro

UI

.f

pasikėliau pats ir nuėjau per
. F /.-*:■** • A ‘V4H H. I iV ' ■ O > .H- V , ‘‘ , ,

bažnyczia,
Szvoncziausia Šakramenta Al
toriuj, atsiklaupiau ir atida
vęs garbe Dievui ir da karta 
padėkavojos Jam už Jo ma- 

ifizejau isz baŽnyczios. **. • ' ■ Y ' > •lone, iszejau isz baŽnyežios. 
Džiaugsmas mano gimdytoju 
neturėjo rubožiaus! Puolė Ir 
jie ir visi, kas mato ta stebuk
lą ant kėliu ir meldėsi drauge 

4 4 . Xi I ! . 1 < ' ! T ' '

daigtlij bet palytas aėz apie'tai 
pradejati melsti, idant man 
nesztu in bažnyczia. Malt tvir
tai tikėjau, jog 'ten atrasiu 
sveikata, girdėdamas nesyk i dekavodami Dievui,kurio esy

* i 1 ' 1 ■ ■ f ’ '

su manim isz tikros szirdies,
M, 

apie stėbuklinga iszgydyma be tikrai apsireiszke ' aiszkiai 
visįoine, mž Jo malone. KunL

r

nejiagydomos ligos stebuklu

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

< J ■

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS “ 

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

Nuliudlmo valandoje, sutei
kiam-geriausi patarnavimu. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillos 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribusiu1 in desrimts 
minutu. t** Bell Telefonas 872

- --- *--------------- . - ...... ....... — -
“r ' ’ * ‘v

w i. eiiiįnim

(Bell Phono 879)
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Qontaining a choice 

collection of the most
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I popular Lithuanian 
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TIK IBLEISTA.
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Szi Albumu Lietuvišku Szokių
G Aidu ar Notų ant Piana gau
nama ,pas

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

narna ,pas
r

su kalbu prasideda vaidinimas 
Laisves Kovotojai, kur artistai 
gana gerai suvaidino ir publi- « *
kai patiko. Po vaidinimo šoke 
deklamacija kur mergaites ke
lios ir p. Auguotinaviezieno su 
j). Endruliene gerai su dekla
macijomis pasižymėjo terp pub 
likos, ant galo programos su
dainavo 3 daineles parapijos 
choras kuris yra vedamas p. 
Motiejūno. Kur žodžiu sakant 
neilga bet pusėtina programa 
buvo atlikta ir kiek matosi isz 
publikos buvo gana patenkin
ti, nors tiek broliu iszeiviu pri
sirinko kad nebuvo kur nei su- 
sodyti staeziu nemažai buvo. 
Laike programos gražu ’pa
vyzdi parode kataliku Lietu
viai tiek Lietuvybėje tiek ka
talikybėje, nors nevisi dar mus 
Lietuviai ta supranta daugu- 
masda ugiau nieko kilniau,ne
svajojo kaip prie aluezio, kiti 
su svetimtauteziais susidėjus, 
savo dienas praleisti ypacz 
jaunimas, gaila tu iszeiviu bei 
jaunuoliu kanadoje gimusiu 
kad nelikote ten kur jusu teve
liu idealas ir dvasia, tad visi 
Lietuviai tautiecziai • ypacz 
jaunimas in viena Lietuviszka 
idealu burkinles.'

— Sž. m., Vasario men. J4 
d,, Toronto sziek tiek -sukairo- 
jus puse jaunimo tai jaunimo * 
sąjungą stato vakaru, kuris in-, 
vyko Italu salėjo publikos nė- 
daugel atsilanko nes ta vakara 
buvo suronkta dar dveji Lio-’i 
tuviszki szokiai, parapijos sa
loje nors ir tonai nieko nobrivo, 
treti tai komunistu szokiai 
surengė bo jokios inžangos ne
va del bedarbiu, isz boikotuo
dami kituo ten gal kiek dari- 
giaus dalyvavo bet seniu di
desnis skaiezius. Sajungieczial

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline. Sztoro 
19 W. ^Z«ntr« St.', Mahanoy City

?

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS‘•eMILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

!!

o •

*

į Iszbahamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar in 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu I 
In .trumpa laika.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa

Ijį

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS CRABOR1US

—Telefonas 506

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krlksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t
603 W. Mahanoy Arei Malu City

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. J ar din St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po plot. 6 iki 8 vakaro.

Telefonas Shenandoah 1055.
■

K. RĖKLAITIS

I

Lletuvlsakas Grabortus M

Laidoja numirėlius pa- \ 
gal naujausia mada ir j 
mokslą. Turiu pagalbi- j 
ninke moterems. Priei- 
narnos prekes. 1
S16 W. Spruce StrH J
Bell Telefonas 149 ’

MAHANOY CITY,PA. J
Mt Market Street 1

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQVA. - ra*
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METELE
Apysaka isz Pirmųjų Kriksz- 

esionybes Amžių.

Rytojaus diena teismo rū
muose susirinko daugybe žmo
nių, nes buvo pasakyta, kad 
vieszpatystes isztlavikus teis 
patsai Kliaudijus. Apie 11-ta 
valanda atsirado ir teisėjas su 
juo daugybe kareiviu. Netru
kus teisman tarnai atvede ir 
Morkų sn Lucija bei Povyla su 
Metele. Prefektas su pajuoka 
ir neapykanta žvilgterėjo in 
>avo aukas. Jam mostelėjus 
prabilo skundikas, aiszkinda- 
mas — “kad Povylas su Mor
kum vedos pragaisztingas su 
germanais vieszpatystei snn- 
kalbas: jiems tame padėjusios 
ju paezios. Būdami krfkszczio- 
nimis, esą tikrais vieszpatijos 
prieszais. Valdžia esanti pri
versta tokius prieszus bausti 
mirtimi.“
Rodosi, kad žmonių aibes liku
sios be žado. Tuomet Povylas 
pakeles galva, atsikreipė in 
prefektą ir tarė:

— Esu rymietis ir
mot isztikimai tarnavau viesz- 
patijai. Neužsiginu, kad esu 
krikszczionvs ir tai dar isz- 
reiszkiu vieszai. Tai-gi, būda
mas Kristaus pasekėju, atmetu 
ta bjauru netesinga apkaltini*- 
ma, nes mano tikėjimas liepia 

būti isztikimu ir tikru
vaL

Pasidaro gili tyla.

visuo-

man 
vieszpatijos sunumi bei 
džios tarnu. Niekuomet neve
džiau su germanais jokiu san- 
kalbu, yra tai bjaurus apkalti
nimas, turis savyje asmeniszka’ 
kerszta.

— Ar dar užsiginsi, kad va
žinėjai in ana puse Reino upes T
— suszuko pasiutusiomis isz 
kerszto akimis Kliaudijus.

— Neužsiginu, kad pirk- 
liszkuoso mano uoszvio reika
luose važinėjau kelis kartus in 
germanu szali vienok tuo viesž- 
patijai nekenkiau.

— Turime tikru iszrodymu,
— atsake perpykęs prefektas, 
o kad ju ir netektume, užten
ka to, kad jus krikszczionis. 
Giraitesi, kad justi tikėjimas 
liepia jums klausyti valdžios, 
tai-gi parodykite savo gyrimo
si tirkuma! Sztai musu viesz- 
patija randasi dievu globoje, 
kurie suteikė jai garbe ir gale. 
Sudekite iszstatytam ežia Jovi- 
jui aukas, o tikrai jums patikė
siu.

Tuojau vienas isz tarnu pri
siartino prie Povylo ir norėjo 
paduoti su smilkalu (kodylu) 
taca, bet jaunasai rymietis jia 
atstume.

Morkus, tai pamatęs, suszu
ko:

— Netikriems dievams mes 
nededame auku. Tarnaujame 
tik vienam Dievui ir Jo viena
tiniam Simui Jėzui Kristui. 
Asz taipogi atmetu ta netikra 
apkaltinimu. Prefekte! Kersz- 
tu savo mus nori sunaikinti, 
dėlto ir savo neapykanta at
kreipei in musu moteris. Žinok 
kad musu tikėjimo neiszsižade- 
sime, atbulai — visi esmae pa
sirengė mirti!

— Liktorai! Už jo žodžius 
inkirakite jam 50 rykszcziu,— 
drebaneziu isz piktumo balsu 
isztare prefektas.

Paszauktieje h nemo Morkų
• -to

ir tuojau pasigirdo ypai: tai
i , kapojo nelimingaji seneli. Ln-

• e j • ___

1 cija, tai pamaeziusi, sopuliu su
spausta, puolė ant akmeniniu 
grindų; tarnai ja isznesze in 
/calejima, kur ji dar szia naktį
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Turbut už ka nukavojo, 
Ba nuo kitos paveržė nžkenki- 

ne, 
Tai dabar turi vaikine, 

Dabar ilgai ineigel stenėsi, 
T’ž nusidėjimus motavosi,

Ir lyg smert dėjosi.
Tai mergeles negerai,*

Jaigu riiogoja aut ju vyrai
Liežuviu nesulaikote, x
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mN s Liežuviu nesulaikote 
Kožna apkalbate,

Po, grinezias landote, 
Kožnu visaip apjuodinate.
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Sziluma neužilgio ateiap

Blakes isz plysziu iszėis, 
Jau nugarus vyrams grauže, 
Per nakteles save-gremže.

O ka blakių ne vaiko,
Ba matote ne tuir laiko, • 

Per dienas sneja girtuokliauja 
NOpasiliauja.,

Valgio gero nepagamina 
Kaip szolderi iszvirina, 
Ant virvukes pakabina, 

Su tnom burdingieri esdina 
Ir da sako: kad nenori, tai ne 

ėsk, 
O man in kampa no mesk, 

Bn in snuki sugriusiu, 
Arba isz stirbos iszmesiu.
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Arba AUdnaKiniaa PaslapcalU AUl 
tlea. Su pagelba katlrom Pacai 
Chaldelsilcu, Pemiuku, Graiklazkų 
Arabiazku Ir Clconiazku burtlnlku. 
lazculdlnejimaa to kabalo yra labai 
lengva* ir kiekvienam call būti au- 
prutlnu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra Uždeda imogaua ateiti. Su 
šaiamono Nona.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clconka Ui E<lpto EubUa 
4u1va. Del vyru ir moterų.

E’ 25c.• I

Prutuiklte mumta 25c. Gaualte . 
vlaaa trU knygutes per pacitA. 
Pinigui galite aluotl atempomU.

W. D. DOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITT FA.
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SULANKSTOMAS EROPLANAS DEL SŪBMARINU. t \ •
mažas sulankstomas eroplanas kuri iszrado Grover Looining ir kuri nna diena 

isžbande Curtiss orinioja prist >vojaNew Yorke. H’asai eroplanas yra'taip mažas, kad ji gali
ma induti in asztuoniu pėdu torpedini szuvi vidurjja submarino. Eroplanas turi 38 pečius il
gio ir gali lėkti 100 myliu in valanda. Galima ji sulankstyt in tris miliutas.
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Kaip knr, tai moterėles,
Mbai 'troszkn bažnytėlės,

O kaip gavo tai dakako,
Ir ririko:

Daug geriau pas mus buvo, >

Pasilenkęs truputi uoszviui, 
nulenkė priesz budeli galva. 
Staiga pasigirdo kirvio szyps- 
telejimas — galva atszoko ir 
juosta kraujo papluko per len
tas. Metele be jausmua nusviro 
ant paneziu, kuriais buvo pri
rakinta prie stulpo.

Budeliai iszvilkc szventojo 
kentėtojo kuna, isztrauke len
tas. Metele be jausmu nusviro 
lliu kraujais paplukusia vieta.

Nukirtus Povyla pasigirdo 
delnu plojimai ir vėl viskas nu
rimo. Toks ramus žiūrėtojo už
silaikymas baisiai prefektui ne 
patiko. Norėjo, kad žiūrėtojai 
butu iszreiszke, dideli džiaugs-

Dūmojimai Pilozopo

žmoniųi

kad yra lai-1

moteria susirinkime. —

žuvi.

pąbaige laikini savo gyvenimą. 
Nors ir neturėjo teisėjas jokiu 
iszrodymu, vienok pasmerkė 
visus keturis, kaip jie vadino— 
vicszpatijos iszdavikus, įnirti.

Amfiteatras, kuriamo tre- 
czioj dienoj po dekreto Kriksz- 
czionys turėjo už szventa tikė
jimą pralieti krauja, buvo už 
miesto. Czia laikas nuo laiko 
būdavo daromi vieszi žaidimai. 
Krikszczionys Trevirc buvo 
jau seniai kankinti, tai dabar 
susirinko žmonių aibes. Ilgai 
netrukus amfiteatras tapo per
pildytas. Atsilankė taip-gi ir 
daugybe krikszczioriiu: — vie
ni geru pavyzdžiu sustiprėti ti
kėjime, kiti būti liudytojais ma, kaip tai būdavo Rymo ko- 

Tuo tarpu žiūrėtojų 
jauja smalsiai žiurėjo in arena, 
lipo ant suolu kas atsitiks su 
jauna moterisz'ko. Antonijus 
taip-gi žiurėjo, rodosi kad akis 
jam atsistojo stulpu.

Geidžiama ir tvirta Povylo 
mirtis giliai pasiekė Antoni
jaus szirdi: dėlto turėjo pripa
žinti, kad Kristaus mokslas, 
turintis savyje tokia tvirtybe, 
Imtinai turi būti Dieviszkas ‘r 
turėti stebuklinga pajėga. O 
Metele? Ar-gi ir ji mirs taip 
tvirta? Matydamas, kad atsi
peikėjo, vėl negalėjo nuo jost 
akiu atitraukti, rodosi, kokia 
virsz prigimta pajėga ji priri
szo. Staiga pajuto savyj tvirta 
troszkima ja gelbėti. Bet kokiu 
budu? I

Dar karta pasigirdo triuhos 
balsas ir in arena inpuolo staug 
damas tigras. Kaip tik paimate 
Metele, — akys jo persiverte 
ir... rengės szokti ant aukos. 
Antonijui akyse pasidarė tam
su ir kuomet atsipeikėjo, < isz-

pergalėjimo Kryžiaus kanki- 
niu kraujuose, treti pasimelsti, 
kad Vieszpats jiems suteiktu 
tvirtuma, ir pasiimti lavonu. 
Pasigirdus t vi ūbos balsui, visu 
akys nusikreipė in szali, isz ku
rios pribuvo prefektas, apsup
tas daugybe senatorių bei gar
bes kareiviu. Tarpu ju buvo 
taip-gi ir Antonijus, prefekto 
sūnūs, Julijus ir Fulvija, kuri 
puikiai insitaisiusi, gėrėjosi 
busianeziu reginiu. Julijus taip 
gi buvo gana linksmas, sededa 
mas prie Fulfijos szalies; tik 
Antonijus buvo nulindęs ir gi
liai užsimąstęs. Akys jo klajojo 
po susirinkusiu gaujas, tartum 
ko jeszkodamas. Szirdi 
varste skaudus sopuliai.

Davus prefektui ženklą, tar
nai iszvede ant arenos Morkų, 
Povyla ir Metele su surakinto
mis rankomis. Viduryj arenos 
pastate stulpą, prie kurio priri- 
szo Metele, prieszais ja prie ki
to stulpo pririszo Morkų. Po 
to tarnai atvilko du rastu ir, 
už deje ant ju kelias lentas, pa
dare mažute platforme, ant ku
rios turėjo būti nužudytas Po
vylas, nes kaipo rymietis tega
lėjo būti nukirstas kardu. Mor
kus su savo dukterc, galilejisz- 
kos kilmes, neužsitarnavo taip 
lengvo nužudymo.

Su dideliu persigandimu se- 
ke Antonijus žiaurumą, kokiu 
buvo taisomas jauno rymieozio 
nužudymas priesz airis ji mylin 
ežios motėriszkes. Ir ne užsiti- 
kejimas jo szivdies pamažu per 
simaino n neapykanta prie tė
vo. Staiga ji apėmė toks gai
lestingumas ir pasigailėjimas 
jaunos motėriszkes, kad jis ne 
instenge net nuo jos akiu ati
traukti. \

Povylas ramiai sau stovėjo 
ant lentų, kuomet budelis jam 
atraisziojo rankas. Atsisukęs 
in prefekto szali, garsiu bal^u 
suszuko:

Christus imperat, Ohristus 
vincet! (Kristus vieszpatauja, 
Kristus pergalėti!)

Paskui szypsodamas in žmo
na tarė:

— Metele, lygi pasimaty- 
dangui,.. <. ■

jeszkodamas. jo

Tzejuj.

nuo jos 
kokia

traukės karda, szoko in arena 
tiesiog ant pašutusios bestijos.

Bet Antonijus jau pavėlino, 
nes tigras, inleides in kankines 
kuna savo dantis, atpleszo ja 
nuo stulpo. Staiga žvėris, iš
galėtas kardu, atsisuka nuo sa
vo aukos ir prasideda aky- 
mirksnio kova — isz jauno vai
kino pasilieka vien kruvini mė
sos gabalai. Szale savo auku 
kriokdamas krinta ant smėlio 
tigras ir daugiau nebekelia. 
Amfiteatre pdkila iszgastis, 
žiūrėtojai rengiasi bėgti.

Isz keturiu pasmerktųjų pa-
silieka gyvas vien Morkus.

Bo jausmu prefektą isznesza 
isz amfiteatro namon. Krikaz- 
czionys, pakilę isz suolu,žengia 
in arena ir pasiėmė szventus 
kankiniu kunus, Povylo ir Me
teles, ncsza palaidoti in szven- 
ta vieta.

Rytojaus diena žuvininkai 
Mozelels bangose rado Klaudi
jaus iavona.- —Galas

F66

GYDUOLE AR PIGULKOS 
Gydo Szalti, Skausmą galvos, Karšatį 
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— Randasi daug 
kurie nežino, 
iningais — pasieni laime bėga 
ir vargszais unirszta.

— Žmonių yra daug, bet 
žmogum yra tiktai tas, katras 
turi galva ne tik del neszioji- 
mo skrybėlės.

— Jeigu užtiksite sznokia
už

klauskite josios kiek turi metu, 
tai tuojaus paliaus malus lie-

■ i"’ r

Ne tasai justi prie te lis,
kuris jus giria, bot tasai, kuris 
kalba teisybe apie tave.

— Jaigu asilas žinotu, kad 
vadinasi asilu, tai visai nepa
vydėtu nekurtoms žmoniems.

— UoszvOs neprasznekesi 
lyg toliai pakol jai nepasakysi, 
kad jauniau išzrpdo iiž tavo 
paežiu.

— Jaigu kunigai patys ti
kėtu in dangų in kuri pardavi-
neja praszpartas, tai galima bu 
ti tvirtais kail in lenais nieką 
neinlcistu, idant jiems butu to
nais daugiau vietos. —F,

T > * I ft v ■ J t • f * i * * 'F f" n

Mnsii Lietuvaite
Jauna Lietuvaite — 
Tai graži mergaite >
Visa narna szvieczia, puoszia

\ ■ iPusrytelius nioszia.
Jos plaukai geltoni
Veidelci raudoni,
• A !_• kl  ________ Y?“

Žiūrėdamos dailei.
Akis melsvos, žiba meiliai

Lygus liemenei i s
Rankoj kvietkyiiėlis,
In ja žiūrint, nieks nežino n
Kas szirdyi vaikino...
Ak, tu Lietuvaite
Gražioji mergaite,• ■ ■
Mylėk mane jaunikaiti
Lietuvoj bernaiti. —■

S, ■
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Kaip bažnytėlės nebuvo, 
Dabar bara vyras, 
Bara ir kunigas.

Vyras šilko neturi pinigu, 
Reikia, duoti ir dėl bažnyczįu

O asz dresos geros neturiu, 
Nepasirodyti niekur negaliu, 
Ne in bažnyczia neišleidžia, 

Visados daugiu pinigu geidžia.
Ka daryti, 

Negalima iszsiteiseti.
♦ ♦ ♦

!

lt

J \

Nekurios bobeles turi didele 
dovana

Ba kaip ana, 
Del vyro savo iszpraszo darba 
Kaip nunesza pas bosą kvara* 

ba, 
Tuojaus dalyba turi.

Bet kaip ta darba gavo ant to
7

r

<

9 VIOOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ..................... v

t

... to —ii.................................... —I II IIIMI- ........... .

Skaitykite “Saule”

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isztikimiausiaš Graborius Visam Mieste.
' * 91K RHTTT’TT TVF ATM RT RWF.fJ A MTJH ATT PA

i'

i j
t

J

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofiso tėlefonas—116 Namo telefonas—799

ne žiuri 
O k a bosai,

Prasti vyrai,
Po grinezias valkiojasi
Su vyrais broliuojasi,

Kokiu budu tasai darfys parei
na, to nežiūri,

Bile žmogelis dai4ba turi.

,/
■I «

I

Szirdžiūkės, jaigu mesa nuo 
‘buezerio parrieszate, 

Kodėl tuo nenupliaujate. 
Kitos moterėles kaip mesa 

pamesza,
Nenpžiuri in pecziu inkisza. 

Popiera nenurankioja, 
Ir taip kepa ar gatavojo.

Ne vienas žiuri,
-Ir kas žin už ka turi, 

Žmogų sub ridinate, 
Ir da apsarginate.

’ Pažinau dvi merginas, 
Kurios valkiojasi po visokes..

, karezemas, 
Nesupratimus daro,

Tarp vyru barnius sudaro, 
Fmidina, kad kam in kaili 

. duotu,
Kad ir gyvastį atimtu.

V (

Viena isz tu j u Dievulis apdo- 
vanoio.

I

I

P.L.pJ
f■•* ii 
______

vanojo,

r.

: - ■ j

PLATINASI
Sustabdykite szalti tuojaus su
666. Imkite kaipo apsergetoji.

. ♦ ' . • I >1 . .

Vartokite 666 Mosti Valkams
I ■

J

J Ii
i

i
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CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,858.62
« . ! . ' f I

; i, . 1 ■ ,<
Mokamo 8-ezia procentą ant 

sudėtu pinigu^ Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turfitumet reikalaus su musu ban- 
ka nepaisant ar maiaa ar didelis, ’j

G. W. BARLOW, Pres. j 
J. FERGUSON, Vloe.Prw.JrKa,. I

ii

’ f 1

G. W. BARLOW, Pr«i, 
a .r? W' 'toA* ,*■ ’itofi 4j '■'1 MMi»*Hi n

i'i r

J
į w,

-
1.-1

l

♦

t

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10
« k k

iki $300
Galim paskolint Privatisžkai 

ir Greitai.
Galite atmoket pagal juso 

finansiszko stovio.
Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansis® 
kas patarnavimas.
Ateikite,, raszyklto ar telefonokite 

In ju»o a&imiauai ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Ino. 
Peoples Trust( dt name

Tamaqua, Pa. . . TeNfonas 6-9-7

9 N. Centre St

y

»•-

k

Grand Batore 
Pottsville, Ta. Telefonas 2-3-41

. -. r < 
I 

Telefonas 617

If'l,'.W.V-V

Mt. .Carmel, Pa.
.................................................. .... ............

First National 'Bank name

*> c-''4 ■ '» < ' r •« ■ ■’* ’»" t ’ * ( A * 1 4 j * <

Ruptura arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos

Isz tukstaneziu vyru, moterų ir vaiku kurie gydosi mano ofise, velk visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkai mano ofise. Kreipkitės

" ” - w w -w- *

/ *
ypatiszknl in mano ofiso afba raszykite o gausite knygute kuri pa- ,
duoda pilnatį Informttcijąs.

DR. A. W. O’MALLEY
68 S. FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.

- - ■ - - - - ■ ■. . - - - - - - — - -—

f
to

Valpos Žolių Arbata
Yra sudėjimas isz szaknu, žievių lapu, uogu ir invairiu 
žiedu. Szia arbata yra geriausią vartoti nuo viduriu užkie
tėjimą. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus vi durnose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke $1.00. Raszykite lietu- 
viszkai in Lincoln Laboratory,

Vidurius 
Sutaiso

H

viszkai in Lincoln Laboratory,
;Cor. Eight and LincolnSts.

---------------- ------- ---------------------------- .- y - ----------------------

Waukegan, UI.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
----- —$----------

N

Jus pažinstate virszininkus ir direktorius szio banko. 

Pažinstate klerkus kurie visada bando jus užganėdinti. , 
Virszininkai, direktoriai ir klerkai užkvieczia jus idant

. _ _. _ — e wa « B «A

padėtumei savo pinigus in szi banka. Szi banka žino kaip 
būti prietelium savo prieteliams.

W!

a

ė- . ...............    Jl ' ' .... - ■ ■ J J‘ ' ■ J

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS I8T0BU0S.
i 704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslo.

a*’ irft

Oruoriai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vynaala
La

r*

'• h

4

_ ‘ „. iv * ■ i 11 i * >t ;      

8ZTA1 KA RASZO ISZ LIETUVOS
▲PIE 8ZITA KNYGA

>j«rbemMla TamlaUl:—•
•Sulaukiau nuo juau alunczlamo* 

mano . vardu knyga Tukatanu» 
Nakty Ir Viena" ui kuria taria 
•širdinga aeziu Ir labai dtiaugiuoai 
kad tokia knyga kaip *TukatanU» 
Naktų Ir Vienu" apturėjau, nea man

, vardu knyga

'labai yra ilngeldu skaityti visokiai 
Istorijas, jas skaitydamas nei nspa 
♦Ijuntl kaip laikas ssvental ir sms 
alsi praeina. Asą rialams llnkloslav 
kad nusipirktu tokia knyga kali 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja

: tokaitydamaa tmogu* apie vieką tad* 
pamlrartl Ir viaoki rupeacalal nor»

tant valandelea atsitraukia.
ŽOKAB.Bu pagarba. . 

18 d. Gerulio iMlm. 
Dt. Palasduonn, 
Cteklaikes vai. 

Kauno apak. 
LITHUANIA.

i

441
J

K -

:Zlakstantis Nokta
irMena

J

1

*

1 $ 'l "

I 
i

< 

»
I

h
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Yra Ui ketvirtu Usdavimaa toe puikios knygos, tas
parodo kad žmonema labai patinka. Teipgi galima 
ja nužiurti iu Lietuva. Preke knygoe Amerika $2.00 
Preke knygoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai $24W. 
W. D, BOOZKAUBKA8 - OO. MAHANOY OITY, PA.
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r Žinios vietines
> ./■ —
I *— Nedėliojęs pripuola pir. 

diena Kovo-Morcziaus.
- - Stanislovas Lukszis (Lu- 

khti persiskyrė su Mavo drau-fti A ®
tfu Jonu Morba isz gbradžiaus 
k&nįp ant kampo W. Pine ir 
jfoin ulyežios. Imkszis užsiims 
kl|okiu bizniu.

—v.'jbanedelio vakaru 
d U re nntomobiliurs
pfcr Mrs. Helen Valiukeviezie- 
įlė, 313 S. Ferguson uly

susi
varomas •

itė. 313 S. Ferguson uly., She- 
liaUorio su nežinomu automo- 
bHlu badai isz Tamakves, Ne- 
lA|mei likos sužeista Felicijc
bįbžinskiene ir Edwardukas 
yUliukeviczius, 7 metu vaikiu- 
kflA, jturi reikėjo nuvežti 
tXwust Mountain ligonbuti.

Ana diena lankėsi “San- 
NV’ redakcijoj Cecilia Dabra- 
vįlMkięne ir Morta Peczinko- 
nl^no isz Tamaqua.

•V. Szv. Torches gyvenimo
i Jy t* * *
Irklai (Mpving Pictures),

. Szv. Tereses

in

gyvenimo

ife rodoma, Nedalioje, Kov
erėhf'l diena, New Family 
hMhV, E. Centre St., Szv. 
Atakpp, Para, j ipvudai.

aveikslai rodoma 6 kartus 
diena. I*radžia 2 vai., 3 :4q 

^tl5t 6:45; 8:15 ir 9:45 vai., 
TisiėtAs 35c., vaikiuns 15c.

-• ■ " — - I----------------  - -

Shenandoah, pa.
11

J» *

, •»

ežio 44Sanies” konia per 40 
metu nuo pats atvažiavimo in 
Amerika. Lai silsisi a.a. Mari- 
joną po savo sunkiam triušiu 
szioj laisvoj szaleleje.

I 

« ' ll

Chicago.
Raznnis, apie 50 ar daugiau 
motu amžiaus, turėjęs ant 2107 
S. ifalsted St., savo namus ir 
krautuve. Paliko naszle moteri 
iru niszlaite dukterį, kokios 15 

1 7

/metu.,
Kaimus * isz amato buvo 

sziauczius, jo žmona yra siuvė
ja,’ir seni laikai kaip gyvenda
mi Uhieagoj gražiai, rodosi, 
gy verno. Pirma turėjo 
dirbtuvėlės ant Canalport Avė. 
neseno! nusipirko narna ant 
2107 S. Halsted st. Žmona yra 
atvažiavusi isz Lietuvos tik po 
karo.

Kazan o kūnas vakar po piet 
iszvežtas pas graboriu. Visa 
diena (kampas terp Halsted ir 
21 gatvių žmonių apstotas. Tai 
jau antra Lietuviu tragedija 
sziojo aplinkinėje. Vasario 16 
d., ant Canal port Lietuvis Ma-, 
žonaitis nuszovO savo žmbnn, 
kuria tik vakar palaidojoj ir 
ta paezia valanda vakar Raz1 
mus nusiszove. Liūdnos žinios 
i ss szios apylinkes.

4 4 Saules >>

Nusisz.ove .Fonas 
apie 30 ar

savo

v,
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PAVEIKSLAI ISZ SVARBIAUSIU ATSITIKIMU
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1.—Tanioszi'us Edisonas atidaro nauja tilta! ant upes Caloosahatchie arta Fort-Mayors 
Smithsonian Institutas; IVashingtone, kuris 

■ a • ' f ■’ ■ • W- • ' ’ ' < 4 I

2. — Smithsonian Institutas, AVashingtono, kuris ‘ bus 
Migriautas idantr padaryti vieta, naujai ulyeziai. Ženk lyrosypatos prie Lincolho'kapo 
Kdkri airfield '1’11. ‘ ’ - ? ' , , . <

Fla., kuris užvainlyta ant jo garbes.

H^ringfield, I’ll.
¥

— Franc i ja turi savo anni- 
d id ža austa kareivi Aiidrejo, 

Devalland, kuris turi 19 metu 
yua (j pėdas ir 11 coliu augsz- 
cižo ir svėrė 242 svarus.

-9rr& ■ ’ ... ------------------

Čižo ir svėrė 242 svarus.

UrTii y.-- - - — --J- I— -I -t I ■ - ■ .r- -it-.-ti run—-rT-f:-; • —

— Jersey City ‘bus pasta
tyta szale isz pitono i r jcimonto, 
kuri kasztuos $1,500,000 ir ga
lės sutalpyt" ' Tltr fukstancžiiis 
žmonių.

» i k . ; * # ♦ ■

Dūmojimai Pilizopo
t

k

- Pacziulo Stanislovo Bu- f *
a’vičziaus ant Heights ap-

(/Vanojo savo paeziuli sveiku
tj^Aehu.
;»4~ Policija aresztavojo Clies-
• l^l

Palicije aresztavojo Clies- 
lj»jfi Czėmevski, 20 metu, 516*/2 

už pavogi- 
lĮMkQi|tomobiliauM prigulinezio
iV, Columbus , ui v.,

Ar. P. ' '* JT » i ' '■*

prie Jono Chovaneco. Vagis li- 
iojj uždarymas Pottsviih-s kale- 

* " . * t * * * ■'

" " ■ » .

'Mykolą Polankis, 42 me- 
s pCTszove savo paezia 

oŠThotilia Gimoskiene, li'kos 
oįsfi isz lįjęonbutes

•— Antanas Gcraltauskas li
ko užmusztas t roko ant 95 ir 
Morgan St., Vasario 29 d., apie 
11 vai., vakare. Trokas užmu- 
^zes ji pabėgo ir iki sziol nėra 
sugautas.

Velionis buvo pasitraukęs 
nuo savo szeimynos apie 4 me
tai. Pas velioni rado bankos 
knygute isz TU. State Bank, ku
rioje parodo, kad yra banke 

XV v
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ATLANKYKIME LIETUVA f
Remkime Savo Uosta—Klaipeda
Kam baladotis po svetimus krasztus kuomet del 
Lietuviu yra palaikomas nuolatinis susisekimas

New York — Kopenhaga J Klaipėda, n
— ■■III ■

I

the. •
JT* , 

j

,Vl\
M kilris
ii- 
HI 4 *

t F 
ll'"

i
i bet MZo-*

stos ant teismo nž band' -1 
I *

Maple Hill kasyklosia

f J • 
fhn žud instos.

ft

fttyos pavojingai apdeginti per 
|*khplozija guzo Tamalonis:
S. įžollgak ir Petras Pribaszevs 
kiš. Visi nuvežti in vietiniu Ii- i j « 
raibute. > *

•f .Vnhuuis Navickas, 43 m e 
tlL mirė Ashhmdo ligonbuteje 
itt>o sužeidimu kokius aplaiko
phteifd meta kasyklosiu.

kulpmont, Pa. f Eidamas ias isz 
. susirgo szirdies 

H£a ir mirė ant vietos Mykolą 
hdruszkeviezius. Velionis pa-

diri>o įtaigai
Ji iŠ ! 4 "* '

4'

liko paezia, kelis suuus ir dūk-
J' ' ■ - * ' l

V n... - - ..
' ’ h * “ ‘ •

^ Waterbury, Conn, t Po trum- 
pAi'ligai mirė 14 Vasario, a.a. 
Marijona Pucoticne, 60 metu, 
phltkdama dideliam nuliūdima 
^yra Mikola, tris sūnūs: Juozą,

I

Marijona Pucoticne,

apie $19,000.
"t . ■ •r’.L i,

Worcester, Mass. — Antanas 
Rindzcviczius, 40 metu nasz- 
lys, mirė miesto ligonbuteje. 
JisaL.buvo rastas be žado, nu- )
puolas žemyn nuo laiptu apie 

| 2:50 isz ryto. Rindzeviozius bū
vą-,vakare nuėjus pas kaimynu 
Ona Kupstiene, kuri e
ant antro aukszto.
ežius patsai gyveno ant pirmo.I
Jisai isz svecziu iszcjo apie, 
11:45 vakare, tai apie tris va
landas iszgidejo prie laiptu kol r I
netikėtai ji kas užtiko. Paszau- 
ke ambulansa, ir nuvežo in lu, 
gonin<>. Nors isz-pradžių buvo 

| mnnomk, kad jis ėjo gėryny vie
nok nakizia1 pasidarė silpnas ir 
greitai mihc. Jisai palieka dvi 
.duklerest- Stake ir Monika, 10 
ir 12 metu; amžiaus; teipgi Se
serį Natalija Jaksztiene AVor- 
ccstėrv. Velionio moteris mirė

1

Hartford; Izidorius, Litchfield >
V Jon^i namie; tris dukteres:
0hn Thomas Waterburije, Jie-I“Va, nąmie ir Marijęna-IIelemi

į; | a Fj IJ 'ji 4

ptfri: randąs! Albertus Maginis

b Jonįi namie;

H1

■UohZtorijc New Ilayen, teipgi 
tdtnriR brolius, Baltru, Andriu
spūdžius Lietuvoje ir Antanu
Springfield, 111^ ir tris anukua. 
Velione prigulėjo prie Szv. 
■L V * j •
Onoa ir Szv. Agotos draugys-
Ožin. Laidotuves atsibuvo 17
diena su trijoms miszioms ir 
palaidota ant Kalvarijos kapi-
iiiu. Velione atvažiavo isz Lie
tuvos in Gilberton, Pa., 1892 9
ttiete ir lenais apsivedė tuo pa
talu metu. Gilbortone iszgyve
rto septynis metus po tam at- 
Važinvo in Waterbury 1899 mo- 

• |e,* Buvo skaitytoja laikrasz-

i

gyvena1
i

Rindzevi-

j

'<h

t

! .

apie trys motai atgal

— Viktoras Žukauskas, dvi- 
dcszimts keturiu metu jaunuo
lis buvo padėtas kalejiman, 
Rugsėjo 1928 metuose už va
gystes ir banditizmu. Jisai tu
rėjo iszbut nuo 12 iki 15 meto 
Charlestown valstijos kalėji
mo^ Kclotos dienos atgal kalėji
mo sargai rado, jog Žukauskas 
jau pradėjo grežt savo celes 
siena, kad galėjus pasinaudot 
proga. Dvi sanvaites atgal, ka
da sargai dare inspekcija, at
rado viską tvarkoje. Žukaus
kas nebūtu turėjos pasisekimą 
pabėgti, nes už sienos jis butu 
susitikęs su dvejais sargais. 
Sienos plytos buvo rastos nu
luptos ir cementas kaikurioso 
vietose nuimtas ir sulipdytas 
mnilu.Žukanskas buvo padėtas 
in ta paezia sekcija su kitais 
penkiolika kaliniais, kurie ir
gi buvo nuteisti veik tiek pat 
laiko Sėdėt, —^A.D.

11
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VELYKINE EKSKURSIJA 

1SZVYKS ISZ .NEW YORKO,

. Kovo 21 % March) Laivu “FRDEDRIK VIII”
■: -y ių

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA 

Gegužes 16 (May) Laivu “UNITEDSTATES” 
-------------------- r—  .......—   
--- ------------------ 1 ■---------------------------------------------------- ......................-r--—1— 
.. . LINKSMIAUSIA.. VYCZIU EKSKURSIJA 

■ Tiesiog jn Klaipėda - .

Birželio 6 (June) Laivu 4,4 HELLIG OLA V
"1,1 ■■ - JT?

AMERIKOS LIETUVIU JAUNULIU EKSKURSIJA 
RENGIA t 

Rengia Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES” 

„ ■ • • • ....  ■■■■■m—■ ■ ■■ !■■■!» ■ !■■■■■ I ■■■■IWWI1I II ■ ■■■! ■ II I 
Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ii' pilna

T

■

■■% tie

n

invairumu ir malonumu dpi tu kurie dalyvaus ekskurcijojo r ———n imi..inii r. i i .»■■■■■■■■ . ■
Reikalaukite nuo saVo Agento Laivakortes ant < 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
Liėtuvos^ Pasatu Valdybos Kontragcnto Pasztui Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City 
248 Washington St. Boston, Mass.

<

130 LaSalle St. Chicago, III.
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Nesikankinkite
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Pasiliuosuokite nuo 
Skausmo

DABAR!
Jėi dviejų miliutu laiku patryni 
mas au Enker PAIN-EXPELLE 
RIU i 
rjanti 
Reum

Įungi ir t. t. j— jeigu neišinis per-

nieko nė-. Lr ■ ■ Pr .v 

i į . . . \ ■ >
O1' . 'J'.'..i-''' '■? ' W

nesustapdis kiekvieną perve- 
ir kankinant) skausmą nuo

Strėndieglio, arba Galvos
Reumatizmo, Neuritis, Ncuralgi- inc A* a .. ® J • 1 f _K L / * _ i  
J —— W t V w -■ T T V — — —» ■«— —™ v y —-

Skaudėjimą, Da’nties Gėlinią, Mėš-

t šalimą, skaudėjimą ir sustirinią iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių *-• P ’V I nuvargintų muskulų ir sąi 

'■ ’ jokis kitas llnimcntas ni

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Htrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip gretai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia ųer odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaLsbažė^klis, kuomet perkate S - _ A -WWW V* W V w"* "• w w w ♦« « • * •

gelbės,

Enker PAIN-EXPELLERJ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.
. • •

Nusipirkite Dabar! 
Tik 35c ir 70c

VCO.
< tgRRY AN» VOUTM Firm 
^^•RQOKUVH. N.M
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Atsitikimas
I

Buvo tai pavasaris.

><* ■ >

1

, bmagi 
ir linksma diena pavasatftm 
.gaivino s/JrdiH.

Tiktai tūlam kupeziui nebu
vo lįnksina, 
laikas pavasario. Turėjo jiš Mi

H

norint tai biWo

,ji*i"fii 'M;

■ "'W ■—

peš tavo sesutei eiti tuojaus 
paskui motina, o pats insimai- 
)sziau in žmonis. Už kokio lai-

*- A •5—*•

I

, 11 "”įNrf i t i- ' Fb

ko užėjau laimingai ant laivo, 
sznipukas dingo, bet ir 
dukriuke drauge su juom. Tilo- 
jaus didelei susirupines iszejau

musu
<

isz laivo nepaisydamas, ant pa- 
vojatis pradėjau jieszkot .josios j

rj'-f /v •. • ■> ■; ■'
• •

Klausinėjau žmonių, ka pa- į 
mafija buvo, ar kas. ne. piąte į 
mažos Lenkiszkos\l mergiukes, i

pri stoveje. i"

■ -k - k *___km — .s įj 
mažos Ix^nkiszkos- mergiukes. 
Tame suszyilpc ant laivo. Bu- : 
vo tai ženklas plaukimo. Juk 
negalėjau pasilikt. Jeigu bu- Į 
tau pasilikęs, butau dingės*, o • 
pati su tavim butu nuplaukus 
in sVetimn szali. Del to sugry- 
Žau rint laivo. Persi ėmimą s mo
tinos buvo hcsvictiszkas, ka 
da be dukriukes sugryžau. Pa
raškiau tuojaus. isz Ameriko 
pas szvogcri, idant padarytu 
storone jieszkojimo dingusios 

| dukreles. Padare viską, kas tik 
buvo jojo pajiegosia,'bet bu
vo ant tuszczio, — dingo kai 
vandenyje. Musu kūdikis din
go ant visados.

Amerika ėjosi visuose 
užsiemimuosia gerai ir 
turėjau gerus uždarbius, 
ne užmirszau ir apie nuolatini 
jeszkojima tavo sesutes, 
spasaba ant to turėjau, 
viskas buvo ant tuszczio. Mo
tina niekad negalėjo to už- 
mirszt ir perskaudet. Da mirsz 
tantoi prižadėjau, jog sugiy- 
sziu in Lenkija, idant paežiam 
užsiimti jieszkojimu. Prižadė
jau.’ Ne senei darus iszdavc 
ukazh, jUg vale visiemš s'ugtyŽ- 
t i“, tai asz galėjau sugryžt i i n 
tėvynė; —- Kada jau pradėjau 
rengtis, apsirgau ant gero; del 
tavps dabar pavedu valia moti
nos ii* mano. Nė bus teip leng-

I Va dabar po 25 metu sut’a.st nes 
teve. Negaliu mylėti žemes tos, prižadejimaš duotas motinai 
kurioje mano tėvai ne galėjo mirsztanczėi; turi būti dalai- 
turėti vietos. Negalėjau nieką- kyias. Yra tai privalumu dėl

Karolus stojo ir padavė ran- 
PrižadU

\<> puiku dvareli labai puįgei 
i n rengta ant’augsztėnes vietos 
sząje miesto San Franciįooc

I. . .

Amerika.
Ligoni ne ramino kvapsnis 

t žiedu ne linksmino cziulbeji- 
mas paukszteliu, no

( . 'I
szviesa sauleles, ba per langus 
szviete.

Karolau uždarykie lan-
Szviesa saules ir sziluma

paukbzteliu, skaisti

ga!
pavasarione pasveikys mane

Kąrolus pasikėlė. Buvo tai 
ligonio sūnūs. Jaundk ir pato-
gus vyrukas su skaišOziu veidu
ir mėlynom akimi, nūteido sun
kius rolosus nuo larijįpi ir buvo

I

Jcszkok draugystes tliype 
dievobaimingu, pft|sai bu^i ge
ru ir be alx\jone8 i.szganysi du- 
hzia tavo. * . '

Tegul tau netinka’, tas, 
kas tavy ja yra blogu, o rūpin
kis ingyti dorybes tas, kuriu 
da ne turi ir kas kartas augsz- 
tesniai kelkis gerume.

Nesakyk prapuoliau kas 
ndaiigiau paši'lioka ? arba: 

nusidėjau, ka dabar pradėt ? 
Juk turi daktaru, kuris gal iv 
nori tave iszgydyt tik skubin
kis prie Jo, o juom ynu inibla- 
szirdvste Dievo.

® "Žmogų pergali žemiszka 
meile, o szetona pergali neiiije- 
teliu meile; bet žmogus iahne.je 
Imdamas, tankiausiai pasikė
lė puikybėje, o szeton^s nedfys 
pri.siartyt prie tu, kliric atlei
do neprieteliams uj- anjeihs ge-

: ■■
Tas, kuris priežadejo

* * • v

0

*

nra

f <»

1

* * 7 A '«

tamsoka kambaryje ligonio
Kardau, sėsk prie manes! 

Jau mano adynos gyvatos pa
skaitytos kuriose galiu su ta- 

manDaktaras
apje tai atvyrei pasakė.

Sūnūs sėdo ant kraszto lo-j 
vos ligonio. * " !

— Ka tu ant to pasakytum,, 
jeigu asz nuo tavęs pnfeikalau- 
tau, idant po mano smereziui 
sugryžtum in Lenkija? 
pradėjo ligonis kalbat

f I I * ' I ‘ 1 , t ’

Su skausmu pašZoko Karo
lus nesitikėdamas tokios sznek 
. • ” i " ^.0 j' l j . * ■ . itos

vim pkalbcti.

t oi p

’ ’ *■ f 1,11 * f1 / f * ’ ’ I ’Su skausmu pašzbko Karo-

*». t

* I ’

Ar in Lenkija ? Asz ?
..'i

I l.fWU

Taip
>

ar nemyli Len
.' r. .y ■Jkijoš?

— Ne! teip pat kaip ir tu

r>

.rai daro. ; , dos to suprasti motinos, jog
. * ijl’as, kuris priežailejo at-.

leidimą už griekps,-noprižaile- 
jo jiems rytojaus. Del to, neąti- 
dekime jxikutos, idant kartais 
nepasiveliutimi ir nepražudili
tu m saves. *1* * • / . • f

Jaigu karta meszku per
vesti ja

— f;
galėsi, tai ant virves 
galėsi. ‘

♦

PARSIDUODA FARMA.
'"T’' '? r ■ f 

Tarpo Maluunoy t'i t,vw / ir Ta

Aisisz'aiuklte aid **•’•**
ant adreso:

'' *

Box 27
___

r>

I

visur
Bet

ba ir
Bet

Yra tai privahimū dėl 
I biednos mirusios.

- mylėjo
ta szali, ka tiek turėjo eigeliu. ka tėvui, tardamas

/’Vi,* i- ‘ „ a « z " 1 II , *

■r

*. da f a nkė i pagedavo ir 
r ■ .• , .. ..

<'' ‘ J1" 1 41 "

Karolus volei sodo ant kodes tai padaryti del tavęs brangus 
prie lovos. teve! .Visas pajiegas dėsiu,

— O ar tu žinai apie tai,] i,iant dilinsią sesute surasti, 

.jog da turi sesute?
Karolus dirstelėjo ant tėvo 

su netikystia. — Būdamas da 
mažu vaiku girdėjo po teisybei 
apie tai, nes paskui nustojo 
apie.tai motina kalbėti. Ar da 
ji jį .yrą gyva. . j

Atsidusę sunkei

Vro'tos arba
3t.

V 4L. J. BtuikOs, 
Bariiešville, Pa.

----------------------------- --- -------------------------------------------------------------------------

KAM JUMIS RŪPINTIS 
apie darbus jeigu galite būti patu 
ponu. Pirkite sau farmu gėram 
padėjime arti miesto Pottsville, Pa. e
(i sodo o reszta girrios. 7 ruimu na
mas, didelis tvartas ir , 7 kitokiu bu
dinki! su garadžiu visi geram padėji
me. 3 karves, 3 arklui, trokas, visas

103 akru žemes, 85 aktu dirbamo i, 
i
mus, didelis tvartas ir , 7 kitokiu bu

padaras ir t.t. Pardud&iū už ‘tkctfz” 
arba, inmokūti galima $3^500 ranu- 
pinigti q>w«U ant tohgtu mpkęseziu 
A dr esą voki te: Stanley 4 Stetnicki, ‘

9 N. Pilęe St.’vJ St, Clair, Ta.

arba ..inmokėti galima $3,500 ranu
. .' v.jk;>. *!>■■ i __•

< hri [Ji
■it

HVVIXIVL’« OVUIllVy

N.jPiięe St.v/'St< <?!air, Ta.
iM —

I •
O!

T *r

* »

ANT GAVĖNIOS 
——----- '

Stacijos arba Kalvarija View., 
Jozhuho Krintuso • ,t. ,»».. r-.-.. «. 1 Oc

' -4 t

Graudus Verksinaį arba pasibudi- 
nimas prie apmislinimo JCanczios 
Viesž. Jcžuso Kristupo, (pagal seno- 
yiszka būda) ................................... 10<5

_____ J______ „2
šio Veido Viefcz., Musu Jez., 
taus........... ;. ...............................

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

Maldele Arcibrustvos Szvcncziuu- 
Kris- 
.10c
•I

vaikas;
Gal; o gal jau ne! Asz uždrau
džiau apie tai ’kalbėti, ba mo-

* •k . ' 1 <* « " Jt" ■ ’ . * . . . t 

tipą konia palpo nuo sopuliu 
szirdies, kaip pasakodavo apie 
dukriuke. bF. ™ * ..< 1 • ’ • • ■ ’ “ . j .

Sūnūs pasilenkęs paėmė tė
vui už rankos. • •

— Žinai gerai, mano Karo
lau, kaip asz mylėjau savo tė
vynė. Kada užėjo 1863 metas 
pasidaviau pristojau prie re- 
voliuoijonioriu ir net buvau• ‘ , I .
vadu pasikeleliu. AiThije musu 
likosi sumuszta o asz'tarėjau 
hegt iijji užrubęže.’ Jeigu butu ’ * t* *

r *' į *

Ligonis meilei in sunu žiu
rėjo ir linksmai suspaudė ran
ka.

Kada sugryžszi in Lenkija 
pasveikyk mano brangia žeme 
nuo manos. Ameriko pralobau, 
bet noretau labai numirti savo 
žemoje.

1 w \ *

Buvo tai graudus žodžoi, ba 
tai but’o isz mirsztantes du- 
szios.

In dvi nedcles po tam numi
rė kupezius ir velinimai mirsz- 
tiinczio ne buvo da iszpildyti.

Toliana bni.

A-BE.CELA arba pradžia skaitymo ir 
nasiymp, del Lietuvlszku vaiku. 16c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
MAHAN0Y CITY. PA.

• • * r
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Naujas Didelis
Sapnorius jau
t . ‘ l Jk ♦ • . J.' ll‘ ' < 'V'

<• 1

mane nutvėrė ne btlcžin gyvu;
buvęs. Paczios brolis.pasirūpi
no pinigu ant pabėgimo. Po 
svetima pravarde Ir pasiredias 
pribuvau ip Hamburgą. MotĮ-
na jau tonais lauke sn tąvim ir 
su maža tavo sesute ant itin nes.

. f “ . ,1 * * ’

T .i 1 ii UmI 1 •I * * 'i
trumpai priešu ėjimą ant lai
vo, atsiskyriame, kad kas ne- 
nužinrohi..Motina ėjo su tavim 
o asz su mažu dukriuke. Ant 
kart, kada buvau netoli laivo, ‘ >« i >. k .i »
paregėjau, veidą sznipuko, o tu 
buvo ne mažai iszsiunsta pas
kui pabėgėlius. Jeigu but u ma
in* pažines, butuu dingės. Lie-

t

; Gatavas
n • • * i' A * 1 (i “ • ™ • •'

Jau užbaigom daryt, 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu^, au dau
gybe nauju paveikslu, 

. isaaįsakina visokius sa
pnus kokius, žmogus 
jęalisapnuot. Knyga 
puikiaj drueriai apda- 

is audeklineis 
apdarais\Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

<41 H*MMMSSMStewmMSS0SSS

VF. D. Bocziauskag^Co> 
Mahanoy City, Pa. .
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