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Isz Amerikos
SUAUGUSIOS DVYNUKES 

PERPIAUTOS PER 
DAKTARA.

Baltimore, Md. — Dvynukes, 
mergaites, kurios gimė suaugę 
in daigta, likos perplautos ir 
perskirtos per daktaru Golley 
czionaitineje ligonbuteje. Ope
racija buvo paskominga ir mer 
gaites gyvens.

ISZPEREJO PUSANTRO 
VISZTUKO.

Warren, Ohio. — Ralph Alin- 
tzer, turėjo akyva atsitikima 
kada nuėjo pažiūrėti in tvaria 
ar jau iszsiperejo jo mylemi 
viNztukai. Jo pageidimai net 
per daug iszsipilde, nes isz dvy- 
lekos kiansziniu, apturėjo pus- 
trylikto visztuko. Vienas visz- 
tukas buvo paprasto didumo ir 
gimimo bet szalia jo gulėjo da 
vienas, kuris neturėjo galvos 
ne sparneliu. Abudu buvo su- 
augia in daigta. Padaryta ope
racija ir pirmutinis visztukas 
yra gyvas.

TĖVAS 11 VAIKU NUŽUDY
TAS PER SAVO ŽENTĄ.
Lancaster, Pa. — Motiejus 

Poligmone, 47 metu, tėvas vie
nuolikos vaiku, likos nuszautas 
ant smert per savo žentą Mo
tiejų' 42 metu. Fb žndim 
štai, 17 metu duktė o pati žu- 
dintojaus dingo nežine kur.

Priežastis žudinstos buvo ta: 
Diana užrasze uoszviui visa 
savo turtą už ranka jo dūk- s
tres. Dukreliai nepatiko 42-me- 
tinis vyras ir buvo neužJgann- 
<lyta isz savo gyvenimo ir din
go isz miesto. Tėvas atejas pas 
ženfh, Spyrėsi dažinoti kur jo 
duktė iszvhžiavo. Laike barnio 
tėvas isztrauke revolveri, kuri 
žentas norėjo nuo jo atimti. 
Laike tasyniu revolveris isz- 
szove, žentas atemos revolveri 
nuo uoszvio paleido iii ji ketu
ris szuvius, užmuszdamas ji 
ant vietos.

užmuszdamas

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE UŽ PROSĄ.

Rosburg, Idaho. — Užpykęs 
už tai, kad jo pati nenorėjo 
naudoti elektrikinio proso, o 
naudojo senoviszka prosą kuri 
szilde ant pecziaus Povylas 
Carry, 58 metu, taip ant jos in- 
irszo, kad sudaužė jai gaiva tuo 
prosu, nuo ko mirė, po tam 
pats nusiszove. Prosą buvo jai 
nupirkęs kaipo dovana ant jos 
varduvių. <
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ATIDAVĖ PACZIA
DASIPRATO KAD BUVO 

JAI PER SENAS, ATIDA
VĖ SAVO KAIMYNUI.

Chicago. — Aleksandras K r li
žei, nedasiprato kad jisai yra 
jau “per senas“ del savo pa- 
cziules; turi jau 59 metus ir 
kaip mane, jautėsi gana da dru 
tu ant pajėgu. Jo paeziule turi 
28 metus, turi 6 metu senumo 
sūneli ir 
kaip sau “senasdiedas“

Bet ana diena, kada Aleksa 
sugryžo nuo darbo, net nutirpo 
ka netikėtai paregėjo. Sztai ra
do savo “ 
glebyja savo
Czumko, kuris turi 31 metus. 
Isz pradžių Aleksa baisiai už
pyko ir iszmete Vinca laukan o 

už akiu 
Aleksuk, žinai,

per senas

mylėjosi 
senas diedas

szi vilingai
mane.

pacziuleisztikima” 
kaimyno Vinco

paeziule jam užszoko 
szaukdama: “
kad tu esi del manes per se
nas!“

Aleksa negalėdamas suprasti 
apie ka czion eina paklausė: 
“Ka tu kalbi kad asz esmu per 
senas ? Jaigu taip, 
siu kas mano irg ali gyventi s j 

savo Vincu“.
Na ir taip atsitiko. Aleksa 

sukrovė savo locnasti ir aplei
do narna. Kur nuėjo, tai niekas 

m bet vienas isz pažysta- 
mu girdėjo kaip Aleksa eida- 
mnR.ant RfoV/as murmėjo sau

•t 1 f f
po nosie: “les; jau asz esmių 
per senas saVo ‘bobai ir buvau 
kvailys kad'apie tai pirmiau 
nedasipratau, tegul ja velniai 
paima su jos prielaidiniuI
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DU-KART SANVALTINIS LAIKI1ASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA »ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kauztuoja: Suvienytose Valstijose 13.00 metama 
Kitose Vieazpatystese f 4.00 metams 

Laiaskus ir Pinigus visada siuskite ant azio adreso t
» ■ ! ............. ................ . M

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.
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, VALGĖ ŽALIAS BULVES
M ISZ BADO.

Crawford, Ind. — Kada po
licija inejo in grinezia Juozo
Kruzel, aresztavoti sūneli už 
yagysta, labai nusistebėjo ka-

-1 ' «* ' r t < t , ‘ it t f . I

da paregėjo viduryja tęva, mo
tina ir szesziat vaikus valgant 
žales bulves, kurias buvo pavo
gęs Vaikas iį? kuri pribuvo poli
cija aresztavoti. Policija pare
gėjus toki Varginga padėjimu 
szeimynos negalėjo vaika aresz 
tavoti, sudėjo kelis dolerius ir 
iszejo. Gyventojai dagirde apie 
toki badu nelaimingos szeimy- 
noa suszelpineja kuom gali. Tė
vas nedirba kone du metus. 1
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NUKANKINO
LIETUVE -Toi^io/oiiio.
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LIETUVISZKAS PIKTADA- 
RIS SUMUSZE MOTERE 

IR SULAUŽĖ KOJAS, 
PO 'CAM MIRE.

•Lawrence, Mass. — Ozia Bir
želio 27 diena nakties metu ple- 
szikai insiverže in Tamosziaus 
Valiacko namus ir smarkiai su- 
musze jo žmona Magdclena Va- 
liackienc, nulauždami net jai 
koja. Sumuze ir T. Valiacka ir 
burdingieri Stasi Jonaiti. Alo- 
teris sunkiai pasirgo iki Liepos 
7 diena ir tos dienos ryta sun
kiose kaneziose — mirė.

Pol i ei ja i sza i szki no,
papilde Lietuvys 21 metu 
žiaus, Juozas Rabacziauskas. 
Jis suimtas ir lauke kalėjimo 
teismo. Kiek girdėti, jam l)iis 
taikomas pirmos laipsnos žrnog 
žudžio vardas.

■Vietos ir

kad ta
am-/

apylinkes’ Lietu- 
. vi uos toks jauno Lietiivio pasi

elgimas sukėlė didelio pasipik
tinimo. Tai pinna Letuviuos 

, toka traegdija. .

BROOKTONE SUDEGE TA- 
MULEVICZIAUS FARMA.
B rock ton, Mass. — Netoli 

Bostono, Panedelio nakti užsi
degė 3 dideles banes szalia Ka
zio Tamulevicziaus namu, ku
rie randasi po numeriu 752 No. 
Quincy st. Ugnis buvo tokia di
dele, kad suvažiavo ugniagesiai 
baniu jau negalėjo užgesinti j 
jie tik stengėsi apsaugot nuo 
užsidegimo gyvenamąjį Tumu
le vieži u narna. Abudu Tamule- 
viežiai ir ju 9 vaikai turėjo beg 
ti isz lovų viOnmarszkiniai. J u 
namas buvo apsaugotas, bet ba 
nes su visais padargiais ir s^ie- 
nu sudegė. Penkios karves ir 
du arkliai pasiseko isz ugnies 
iszvesti, tik viena karve smar
kiai apdegus ir gal negyvens. 
Nuostoliai siekas $15,000.

SZESZKAS BAŽNYOZIOJ — 
PARAPIJONAI ISZBEGO.
Lawrenceburg, Tenn. — Pra

eita Nedelia, reformatorių baž- 
nyczioja jokiu pamaldų nebuvo 
isz priežasties atsilankymo ne 
geistino sveczio ypatoja szesz- 
ko. Zakristijonas norėjo szesz- 
ka iszvaryt isz bažnyczios bet 
per arti prie jo prisiartino ir 
puvo priverstas greitai bėgt na 
mo permainyt drapanas. Paru- 
pijonai taipgi buvo priversti 
apleisti maldnami, nes bimba- 
za nepavelino szeszka nuszaut 
Nedeldieni. Smarve tokia paki
lo viduryj, kad kelios moteres 
apalpo ir turėjo jais iszncszt

i---------------- :----- 1-------------

PASISZVENTIMAS MOTE
RES DEL SAVO SERGAN- 

CZIO VYRO.
Marshfield, UI. — Adomas 

Felarskis, anglekasjs-, kuris li
ko baisiai sužeistas koki tai lai
ka Mgal ir czionaitiniai rfaktii- 
rąi buvo ji apleidę, nes sake 
kad Adomas jau daugiau nepu? 
sveiks. Felarskiene ta žinia la
bai susirūpino ir girdėdama, 
had Davenporte, Iowa, randasi 
geras daktaras kuris jos vyra 
iszgydytu geide ji in tonais nu
vežti bet ant to nebuvo pinigu. 
Ka daryt ? Alotere paskolino 
nuo geru 'kaimynu pinigu ir 
nusiuntė vyra in ligonbute o 
pati ėmėsi prie darbo. Pasirodė 
in vyriszkas drapanas ir dirbo 
arti du metus kasy’klosią idant 
surinkti pinigu. Tomis dieno
mis Felarskis sugryžo namo pa 
sveikos i 
rams kokia jisai turi paczia ir 
.kiek jo pati panesze vargo del 
jo. Daktaras iszgirdes apie tai, 
sugražino jam puse pinigu.

• ■■ —■ ... ■ - --------— - - _

LIETUVYS NORĖJO PASI
KART KALĖJIME.

Pittston, Pa. — Julius Si- 
mia’lįs, 38 metu, bandė utimli 
sau gyvastį kalėjime su pagel- 
ba diržo, bet ji užtiko iii laika 
sargai, nupiove ir daktaras at
gaivino.

Semialis nedavė policijai at
silsiu, atėjus in stoti net devy
nis kartus, melsdamas idant 
jam pėigelbetu sulaikyti jo pa- 
ežia nuo tankaus laukymės! m 
krutaneziu paveikslu teatrui. 
Policijai nubodo tas nuobroduš 
pasielgimas* Juliaus ir uždaue 
ji kalėjimo. ° ‘ ' »

LIETUVIS — AMERIKOS 
GOLFO 0ZAMPIONAS.

— Pnsibuigo 
M a ra tiulio golfo kontestas tar
pe Georgo Vbn Klm ir Lietuvio 
Bi 11 ly Brirke-Burkausko 
Amerikos at viro golfo cziampi- 
onata. Lietuyiš Brukauskas lai
mėjo- czainpidnata viėnu smo- 

Ji, . I J1 *

girnų daugiau negu Von Elm.
Kontestė ihetii veik visa lai- 

ka pirmenybe turėjo Von Elm, 
tacziau konfestui 
Burkauskas pasivijo 
ir pabaigoj ji nugalėjo 
taszku. Tokiu bu<ln dabar Lie
tuvis užima buvusio Amerikos 
golfo czampiono Bobby Jones 
vieta.. j j

Amerikos laikraszcziai pažy
mi Bur'kauska bsant Liet uviu.

Tėvai Biii’kausko gyvena 
Union City, Conn., ir yra seni 
skaitjdojai ‘tShules“.

. ■ 1 y.r .

NUBAUDĖ SAVO JAUNA 
PACZIULE ANT KELIU.
Jilinnidoka, Pa. — Už tai, 

kad 19 metu sėmimo paeziule 
Martyno Qa'kley, su kuria buvo 
apsivedęs tik keturi menesiai 
atgal, pertankiai lankydavosi 
in paVka isz kur pareidavo na
mo .vėlai,, josios vyras pagtdde 
ja ant keliu ir nubaudė ja (tik
rai teviszkai už nepaklusnumą, 
užduodamas kelis kasztus blv- 
nūs ant sėdynės. Paeziule bai
siai užpyko ir apskundė Miirty 
na,bet slidžia iszmete teismą isz 
sūdo ir liepe vyrui da daugiau 
duoti jaigu valkiosis naktimis.

AMERIKOS
♦ » ■

•4.
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V uz

baigiantis 
Von EI m 

vienu

JONAS DEGUTIS PASIKO
RĖ LIGONINĖJ.

Worcester,. Mass. Miesto
ligoninėj; 4 diena Liepos pasi-

■I ♦ 4 t. ■ 5

korė Jonas Degutis,
amžiaus Lietuvis; Jis buvo at-

■ K *

Birželio,

24 metu

vežtas ligoninėn- 25 
kuomet jis atsigėrė nuodu no
rėdamas pasidaryti sau gala. 
Daktarai-ji atgaivino ir jis jau 
pradėjo sveikti. Bet užsikeiso1 
jimas mirti pas ji vistiekheisz- 
nyko. Ir pereita savaite, kaip

apsakydamas dakta- nįekas nematė, Degutis atsisto-

45 METUS KALĖJIMO UŽ 
AUTOMOBILIU IR 19 

CENTU;

apalpo ir turėjo jais iszncszt
ant szviežio oro. Lyg sziai die- tavotas kaipo nužiūrėtas, bet 
nai jokiu pamaldų bažnyczioja (po keliu dienu prisipažino prie 

vagy stos. . - . r • >da neatsibuvo. ’ i

w. n. BOCKIOWRII, Pro. a «f. 
r. W. BOCZMOWSSI, Kilter.

■I- lismw nu

& . 42 METAS

[lasidare isz pa
jos gala 
virszaus,

Isz Visu Szaliu
ISZMINTINGA

MERGINA
kokis tai

ISZ LIETUVOS
u : 1 i J*1 K - v f

jo savo lovoj,
klodes virve, viena
pririszo prie
antra gala 'užsinėrė sau ant ka
klo ir pasikorė.’ Kada norso ji 
užtikok, jis buvo jau negyvas.

TIES ROKISZKIU SUVAŽI-' 
NETAS JAUNAS ŪKININ

KAS; TIES RAGUVĖLĖ 
PO TRAUKINIU PASI

METĖ MOTERIS.
Birž. į,7 d., apie 15 vai. tarp, 

stoty Rokjszkis —■« Panenrine-
* . 4 I

lis 137 kilometre traukinys 40G 
nr. ant pervažiavimo prie Pa- 
grundžiu kaimo suvažinėjo ' 
Viliu Kaimo, Panemunėlio vai. 
ūkininką Dom. Kubilių 35 me
tu amžiaus.

Bjrž. 18 d.,
kiniu 342 nr. tarpstoty Ragu
vėlė — Surdegis pasimetė mo
teris. Saužudes pavarde neži
noma.

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA 
ISZ KERSZTO.

Lodžius, Lenk. — Kaime Kos- 
cieszyne, insigavo in gyvenimą 
Mykolo Szumelio,
pikfadari.s, kada visa szeimyna 
sėdėjo prie stalo prie vakarie
nes, apsiginklavęs in du revol
verius, pradėjo szaudyt in sc- 
dinezius. Pirmiausia užmuszc 

po tam 
įO metu sunii. Po papildymui 
tosios baisios žudinstos pikta- 
daris pabėgo.

Kaimynai surado žadintojų 
pasislėpusi kuli ja sziaudu. Bu
vo tai 36 metu Juozas Gladyns- 
kis, neseniai sugryžes isz Belgi
jos o kuri Szumiela buvo 
szalines nuo darbo ir taip jam 
kruvinai atsimokėjo.

NESIDAVĖ APSIGAUT
JAUNIKIUI KURIS NO

RĖJO TIK JOS PASOGA ,gaHpadoriu, jo paczia,
Pirmiausia

J

Langium, Szvaicarije— Sztai 
kas atsitiko nesenai prie szliu- 
bo miestelijo Moureal: Kada 
jau visi svodbininka’i buvo pa
sirengia važiuoti in szliuba
jaunikis paszauke tęva mergi
nos in atskyra kambari šaky- 
damas jam, kad pakol neap- 
laikys pasoga tai nevažiuos iii 
bažnyczia. Susi rupinius tėvas 
paszauke savo dukteria ant ro
dos ir turtinga teta, kuri atva
žiavo ant veseilios, o kuri isz- 
girdus apie ka eina, nutarė sa
vo giminaitei prigelbeti ir nuo 
saves davė bankini kvitą ant

4*

G vai. po tran-
pra-

Chelmuno, Lenk.

keliu tukstaneziu doleriu.
Kada jau mergina turėjo 

rankuose pinigus, priėjo prie 
svodbinio pulko ir Jaunikio, 
parode pasogini raszta ir pini
gus, kalbėdama, kad po vineze- 
Voniai 'atiduos vyrui pinigus. 
Insideję pasoga už enezio, sa
kydama, kad jau gali važiuotie *1
in bažnyczia. Kada atvažiavo 
in bažnyczia, kunigas užklausė 
jaunikio: uAr turi gera ir ne
priversta norą ant vedimo szi- 
tęs merginos sau už moteriai

‘‘Turiu!

BEDARBIU SUSIRĖMIMAS 
SU POLICIJA LENKIJOJ.

Didele
feminia bedarbiu prileido sztur-
ma prie miesztiszkos rotužes, 
spirdamiesi burmistro idant 
juos suszelptu maistu arba pa
sirūpintu koki darba. Policija 
panaudojo aszarines bombas ir 
ginklus, bet neinveike minios. 
Daug policijantu sužeista. Ant 
galo turėjo szaukti pagelbos isz 
kito miestelio apmalszyti

. darbius. v
be-

4Ar turi gera ir nt-

H 

> 9— Jaunikis atsake:
i

PaUaszei užklauso ir mergi
nos, 
it 

tirs paantrino klausima 
mergina vis atsakydavo “Ne.1,

bet toji staezei atsakė: 
Ne!“ Kunigas da kelis kar- 

, bet 
L

Kunigas apreiszke kad poros 
nesurksz. Po tam nuotaka atsi
sukus iii jaunikli ir in visa svoa 
bini pulką paszauke garsei:

“Iditnt duoti pamokinimą 
szitam žmogui, kuris ne jeszko 
paezios tiktai pinigu, asz už jo- 

o jeigu ‘ pa- 
guodota pulką net in czionals 
atitraukiau, tai padariau vien 
tik del to idant daugiau nu- "i*1 r i

bausti ir pažeminti jauniki. 
Dabar keliaukime visi pas mA- 
no tęva ant begiedos, kur* man

I jo nenoriu teket,

IDANT ‘PAKURSTYT APSI- 
VEDIMUS; SZLIUBA 
. DUODA DYKAI. 

Į|| . , * • . ' I * /

Evanston, Ill. —- Nuo kokio 
tai laiko ateito lllinojuj jauni
kiai ir merginos apsileido ir 

1 t'’ ' 4mažai stoja in ryšzi moterystes 
todėl pėnki skvajeriii susitarė 
pakurstyt taisės apsile'iclžiuses 
poreles ir lyg Lė'bor Day surišz 
visas poras dykai, mokos už 
automobiliu kuris atvež poras 
nuo geležinkelio stoties ir 
risz,mazgu moterystes diena, 
nakti ir kožna valanda.

Evanston, Ill.
V ; ' " v T- 1*4 <

su- J

l T J

e

Vie-If Brockton, Mass. — 
na motere ir trys vyrai užsitru- 
cino gerdami alkoholiu kuris

«s

B ’•
Ik

DARBIN1NKISZKOS 
ŽINUTES

* /a * a į f r* *

STRAIKIERIAI ISZGELBE-
JO SAVO DRAUGUS.

Central Falls, B. I. — Strai- 
kieriai iszdauže langus Gener
ali Fabrics Corp., audinyczios

4 f p |l l||Į 1 J JT 9 I>

laike maiszaczio iszgelbedami 
szeszis savo draugus isz ranku 
policijo, kuri naudojo . aszari- 
nes bombas ant apmalszinimo 
straikieriu.

Central, j^a 11 s, R. I.

11 Fabries Corp.,

)

ifA 1, ■ 1 I' '

no tęva ant begiedos, kur* man 
bus linksmiau, kad mane! Die
vas apsaugojo nuo tokio vyro, 
kuris tiktai per pinigus buhiti 
liku*s jojo motere.

In sanvaite po tam, vienas 
isz pulko, kuris buvo pakvies
tas ant svodbos, prasze mergi
nos tėvo, idant leistu už jojo 
savo dukteria, kalbėdamas, 
kad nenori jokios pasogos, tik 
nori turėti narse ir dora mef- 
. ■ A 1 ii t r r < . r .

gaite, kuri toki szposa padare 
guoduliui ant pinigu. — Ir ga
vo jaja už paczia.

.NELAIMES KASYKLOSIA 
PER 6 MENESIUS.

Ilarrisburgh, Pa, — In laika 
szesziu mėnesiu kietųjų augliu 
kasyklosia žuvo 211 darbinin
ku o minksztuosia kasyklosia 
93 arba viso 304 mirtines nelai- 

ue 
isz

mes. Yra tai daug mažiau 
kaip praeita meta, o tai 
priežasties bedarbes.
kaip praeita meta,

t ’

kalbėdamas
• T

c

UŽKLUPO ANT KINISZKO 
KONSULATO.

Poipirtg, Kinai. — Kiniszkžs 
konsulatas Seoule, Koreoi, li
kos užkluptas per mynė kore-

11’ > 1

H

CENTU:
Į^outh Bend, Ind. — Geroge 

Darnt, 18 metu, • likos nubaus
tas kalėjimu ant 45 metu už pa- buvo užtrucintas. Trys mirti- jecziu, kurie iszdauže langus ir 
vogimą automobiliaus ir 
centu. Jaunas vagis likos aresz-

nai seTga.
' fl Shamokin, Pa.

sužeido 500 kincziku kurie at-
Dvido- 

szimts žmonių prisižiūrėdami t » > '
beisbolas loszimui likos sužeis
ti per sulūžima sėdynių.'

i

APLEIDĘS LIGONINE NU
SISKANDINO.

Galinis Pranas, 27 metu, am- 
ž.nus, isz Panemuneho vai. Gi- 
reisziu km., kuris, kaip anks- 
cziau buvo raszyta, buvo leng
vai sužeidęs kuna savo žmo
nai Galinienei Marijonai ir kė
sinosi pats nusižudyti, buvo 
paguldytas in Rokiszkio apskr. 
ligonine. Sz. m. Gegužes ,men 
21 d., jis gryžo isz ligonines na
mo pasveikęs ir kažkur dingo. 
Gegužes men. 25 d., beieszkant 
Galinio Ruopiszkio ežere \ l1/* 
metro ^Burnoję ^voj^tas jo 
lavonas. Jsz visu aplinkybių 
spėjama, kad Galinis pasiskan
dino.

PAGEIDAUJA LIETUVIU 
KUNIGU.

Kaunas. — Lietuviai iszei- 
viai, Kirsispiete didesniame 
skaieziuje savo dvasios reika
lus aprūpinti, nori turėti Lie
tuviu kunigu. <

Kauno Arkivyskupijos 01- 
dinariatas turi praszymu parū
pinti Lietuvius kunigus szioms 
Lietuviu iszeiviu kolonijoms:

Brazilijoje reikalingai 
vienas kitas kunigas, nes kun. 
Valaitis jau gryžo:

2.. Kanados Ontarijos pro
vincijos Toronto mibsfė'Lietu-

d,

viai praszo ir vietos vyskupas 
nori turėti ju dvasioš reika
lams Lietuvi kunigą.

3. Urugvajaus sostine Mon* 
tevideo yra apie 5,000 Lietu
viu; ten vietos arkivyskupo 
praszomas ir Lietuviu laukia
mas vienas kitas kunigas Lie
tuvis. .

Visose sziose vietose nuva
žiavimo ir gyvenimo sąlygos 
yra palankios ir užtikrintos.

• - ____________________ _

SUDEGE MOKYKLA.

1.

900 ANOLEKASIU PRADĖ
JO DIRBTI.

Mount Carmel, Pa. — Dau
giau kaip 900 anglekasiu pra
dėjo dirbti per pradejima kasy
klų Pennsylvania prigulinezios 
prie Susquehanna kompanijos, 
kuri užtvirtina anglekasiams 
kad kasyklos dirbs visa vasa
ra. Norints kasyklos pradėjo n; 
dįibt bot brokeris nedirba. Isz- 
kasta angli kraus ant krūvos 
ir naudos kada pareikalaus.
i Ate-e » į.į —

i 1 J';”'* 1 '• ;'.

Jokūbas reže viena ypa Jur
giui per žanda ir tasai apskun
dė Jokūbą in suda. Sudas ap- 
sudijo užmokėti in kasa uba
gu 15 auksinu.

Na tai rots prova I pa
bėgo in tonais apsisaugoti nuo' szauke Jurgis. Ponas sūdžiau, 
i t cj-i yyi xrvJi/MCi T<T 1 1 Irn m I Įlieti 1/UCU fFtlXF/Y nnr

i

inirtezusios mynios. Kiniszkas' juk ne ubagu kasa gavo per
konsulis Wei Cheng, pabėgo in žanda tiktai asz ir man tie jei 
Koreos konsulata. a pinigai priguli. ,

Gegužes 8 d., užsidegė Vai*
> % . f . r lk I

niunu kaime Seiriju valsce., 
pil. Miliaus gyvenamas namas,

kaime Seiriju ' valsas

kur buvo VainiunU 1 dvieju 
komplektu pradžios mokykla. 
Sudegu stogas ir ingriti^o lu
bos. Nuostuoliu padalyta apie
2,500 litu; mokslas nutrauktas. 
Spėjama, kad gaisras tiles isž 
padegimo. '*» !l'

*

TRAUKINY mirė.
Gegužes 27 d., traukįny 100 

tarpstoty Palemonas — 
Kaunas mirė pil. Kaciene Pe- 
sza, 
liu m. i

nr.
*

51 metu amžiaus, isz Žas-
, i
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Kas Girdėt

isz Los Angeles,

Nieko.

Kantrybe ir tvirtybe yra’ge- 
ru paproeziu pas žmonis. Žmo- 
nys kurie turi kantrybe ir tvir
tybe kone visados atsiekė saVo 
tikslus gyvenime ir ka užmanė 
tai iszpilde. Bet kantrybe ir 
tvirtybe nieko gero neatnesze 
Fredui Allen, 
Kalifornijoj.

Sztai tasai Allen kuris 'buvo 
kantmm žmogum, dvyleki me
tu atgal, hpsipacziavo su pato
gia bet labai netvirta mergai
te, kuri in tris dienas po vin- 
czevoniai paliko -savo Freda 
•’ant ledo” iszpyszkedama in 
platu svietą su kitu.

Ir kadaro musu vargingas 
apleistas žmogelis!
Lankia kantriai ant sugryžimo 
savo isztvirkhsios paeziulo-s. 
Lauke menesi, du, lauke sze- 
szis. Ant galo vela jam pražibo 
dangus. Tula gražu ryta, 'kan
trus Fredas, susitiko su savo 
paeziule ant ulyczios Los An
geles. Neapmusze pabėgėlės, ne 
pasako jai kad josios daugiau 
ne nori matyt, o ne, Fredas nie
ko panaszio nedaro. Isztvirkele 
pasakė savo vyrui, idant ilgiau 
turėtu kantrybe ir lauktu jos 
sugryžimo.

Fredas lauke — lanke net 
dvyleka metu.

Ir sztai po dvylekos metu 
laukdamas ant savo pacziules, 
kuri ji apleįdo in tris dienas po 
vinezevoniai pabėgdama su ki
tu vyru, vargszas ant galo per
sitikrino, kad kantrybe visa sa
vo praleido ant... moteres.

Jaigu tasai Fredukas turėtu 
tiek kantrybes ant ko kito tu
rėtu gal didesniu isz to nauda. 
Dabar aplaikes persiskyrimą 
nuo savo pacziules,.Fredas gal 
vela per 12 melu maustys, del 
ko taip davėsi apgaut savo pa
ežiai. Ir vela praleis 12 metu už 
dyka, o gyvenimas jo ant niek 
ir tai viskas del nelabos mote
res. — Isztikrnju buvo tai ant
ras “Kantrus Jobas”.

Jaigu žmonių pakausziai but 
padirbti isz gurno, vietoje kau
lu, gal butu mažiau sudaužytu 
gaivu, bet kiek tai butu pana- 
sziu in “flat tire”, tai net bai-flat tire 
eu pamislyt.

mergina. Vyras No. 
kiam laikui’dingo,

po ko- 
G racija

Lengvas būdas apsivedimo 
czionais Amerike, duoda lan
kei akyvus apsireiszkimus, 
kaip tai neseniai atsitiko, Day
ton, Ohio. Jauna moterėlė, 
Grace Ferndale, 22 metu senu
mo, likos apskunsta už tanku 
apsivyriavima, nes jau turėjo 
tris vyrus.

Gracija pirma karta iszteke- 
jo kada turėjo vos 12 metu. 
Vyras buvo jai panaszus — 
snarglys, apleido ja po keliu 
menesiu, kada jam akis atsida
rė. In tris metus po tam Graci
ja antru kartu isztekejo kaipo..

2, 
o

vėl persimainė ant nekaltos pa- 
' neles ir trecziu kartu isztekejo 

už kokio tai Fredo Weiss, kuris 
badai nebuvo kvailas ir moki
no proto savo paeziuliai, kuri ji 
apskundė už rustu pasielgimą 
bu ja.

Laike teismo, vyras labai už- 
• • nirustino ant Gracijos ir liepe 

ja ftresztavoti už tanku apsive- 
*dima, nebūdama persiskyrus 
su dviem vyrais. — Well, tai 
vis Amerikoniazkai.

■ ■■■•«— IR B............

“Daug kartu man teko ma
tyti laikraezcziuosia szaukiant 
moteres susilaikyti nuo gimdy-

4 / 
s^— » e^s * yy , ,

szginiai žmonys! vela ntaiszU 
nori pakelt!

• Tame sztai invoda in kdnee- 
lerija Stabaueka.
Ar taip reik su valdžia apsieit!
— roke Vaitelis. — O ar žinai 
kas asz esmių ! Asz esmių mies-
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ibut gavės. * '• <1 j •
i Vaitelio jo labai neketite už 
tai, kad ji -žmones geri aus .my
lėjo kaip vaita, o būdavo kaip 
duddavo kam kokia rodą,, tai 
niekas geresnes negalėjo duot. 
Už tai vaitelis keršijo ir tik 
progos jeszkojo, kad kame Sta-1 tiszka valdžia! mane prisiuntė

• *r
buvo z savo’szint, o jus manės- nokiausot! 

aplipines visus už- Užmokėsi be jokio iszsiteisini- 
kaborius, džiaugėsi savy ja, jog 
kaip naczęlninkas dažinos apie 
toki paredką, tai krėsta isz vy-

' riausybes gaus.
•Buvo tai rudens laikas, adr darnusis. —Asz neėsmTū jokis 

1 ventai?Jr labai buvo tamsios 
naktys. Ant lauko buvo dar 
gana, per ka jokios žvaigždu
tes ne'buvo matyti.

• Ponas vaitas sėdėjo prie laji
nes kancelerijoj žvakutes, ba 
ndturejo už ka pirkt sterinines 
o ir lempos neturėjo; pažiurėjo 
ant laikrodėlio — szeszta ildy- 
ną!

Jau stojo ir norėjo eiti in sa
vo butiniu, kad sztai atsidaro 
kancelerijos dbrys, per kurias 
insirabantind zemskis su aresz- 

' tuotu Stabaucku, kuri užtiko 
', ant ulyczios be žiburio.

Ponas vaitas pasipūtė ir lie- 
pe prisiartint. Ir pradėjo jam 
sakyt, pamokslą prikiszineda- 
mas visokius sąvo ukazus. 
Sta'bauckas stovėdamas prieiz

Vaito Prisakimas
'•5 % -Tikra Teisybe. .

Miestelis P. randai Suvalkų 
redybdj. Kitados jame buvo 

Iburmistras; bot po iszduoto 
ciesoriaus “ukazo” 1864 me
tuose, likos permainyta ant pa
kaimes, kaip daugelis mieste
liu, o vietoja burmistru, pradė
jo randyt vaitai#. ':i

Tas tai miestelis, apie kuri 
jumis ketinu apraszyt, buvo la 
bui užtorsfctasv kft *1r dftbhr ne 
gerinus, ba niekas nepersimai; 
ne; ne yra jokios lempos, kad 
laiko tamsios nakties pakelei
vingas, nepažinodamas mieste
lio, negalėjo isz vienos in kita 
puse ulycsdose eiti. Jaigu ant 
ulyczios puolė kokia, szviesa, 
tni tik kibą per langft isz kokio 
gyvenimo, ir tai tik tada, jaigu 
nebuvo uždarytos langinyczios. 
Vienok tas atsitikdavo retai, 
kad tokia szviesa ant ulyczios 
buvo paregėta, ba kaip tik su
temdavo, tai kožnas langiny
czios uždarydavo ne -del to, kad 
pavydėti einantiems szviosoa, 
tik del to, kad niekas nežiopso- 
tu in vidų, kas joja dedasi.

Nebuvo tada stoubose geru 
lempu kaip dabar, tiktai laji
nes po dvyleka žvakutes arba 
maža su karasinu lempute, ku- 
rioA szviesa vos‘buvo matyta.*

Isz pradžių buvo aprinktas 
vaitu mužikas — buvo geras 
žmogus ir visi ji mylėjo. Kada 

Į tas s/tvo laika isžblivo, 
iszskrido di- l,er naczelnika atsiunstas kitas

— koki tai rasztininkelis. Tas 
tai szyiežes miestelio valdyto
jas neretai iszeidavo pavakare, 
o gryždavo tamsoj ir negalėda
vo namon pataikint, o neretai 
su gUzu ant kaktos arba su su- 
musztu keliu. Vienok buvo pa
sipūtės kaip kurkinas. Kožnoj v ‘tada kareziamoj pas Zyda sky
rium kambarėli sėdėdavo ir vi
sokes rodąs davinedavo. Buvo 
geri tada del tokio vaitelio lai
kai.

Tai-gi, nebuvo tas vaitelis 
didei asztrus, bet žinoma* kad 
visada apie pusiaunakti nainon 
gryždavo, tai apsikuldavo gal
va arba kitas dalis luino. Sztai 
atdjo jam in galva mislis, kad 
prisakyt por prilipinetus laisz- 
kus, kad niekas nedrystu ant 
ulyczios nakties laike be liktar- 
nos pasirodyt, po kora 75 ka
peikų. Taip-gi ir jomarko die
noja vienas su bubnu vaiksz- 
cziodama's ta pati apszauke.
' Vieni gyventojai pagyro ta 
vaitelio prisakymu, o nekuriem 
nepatiko, kad turbacija o ir 
liktarna reikės pirkti.

Taine miestelyj buvo vienas’ 
atstaun'as Žalnierius, kuris bu
vo 'buvęs maškoliszkam - prie 
Mikalojaus; vienok kad ir se
nas, bet dar buvo skabrus sene- 
llis. ‘ Taip-gi buvo linksmas, o 
kur tik būdavo szermenys, 
kri'ksžtynos ir kitoki pokyliai, 
tai vis ir ji paprWszydavo , ba 
mat mokėjo visokioms pasakė
lėms ir jo locnais atsitikimais 
susirinkusius užbovint. Taip-gi 
mokėjo visokiu dainelių, o kaip 
jalt klek užsikauszdavo, tai dai 
nuodarvo visokes patriotiszkas 
daineles; nebijojo ane masko
lių ano rūstaus vaitelio po

Birth Control”,44

A.

mo kūdikiu 
bet niekur neradau patarimo 
kaip tai padalyt — raszo poni 
Mavgnrieta Ž..., — Visi tik ra- 
szo, kad reikia susilaikyti nuo 
gymdymo vaiku, bet 'ne vienas 
nejiasako kaip mes, būdamos 
nemokytos, prastos darbiu i li
kęs, nieko nesuprasdamos, gali
me tai padaryti. Asz galiu už- 
tikrint, kad moteres furinezios 
viena ar du vaikus, daugiau ju i 
ne nori. Bet ka mes galime pa-j 
daryti, jaigu mes esame pri
verstos kas mota gimdyti, neži
nome jokiu apsisaugojaneziu 
bndu, o patarimu mums niekas 
neduoda, o tos ka žino, savo 
slaptybes neiszduoda. Todėl ir 
turhne gimdyt, augint, vargt o 
paskui kitiems atiduot.

Man rodos, kad nevien mot
rims reikia žinoti apie sumaži
nimą gimdymu bet ir vyrams. 
Kad visi žinotu kaip kontro
liuoti gimdymus tai butu isz- 
vengta daug auku. Dabar mo
tore pasilikus noszczia ir maty
dama, kad ne jos vyras nenori 
vaiko no ji pati, pradeda vartot 
visokias trneyzrtas, kokius tik 
sugrieba, kilnoti sunkius daig
ius, kad tik užmnszus vaisi. G e 
rai jaigu jai pasiseko toji 
racija”, bet jaigu ne, tai tan
kiai nueina in kapus, palikda
ma kelis vaikus sieratoms. To
kiu atitikimu yra 
tarpe nežinaneziu 
kontroliavimo. Asz pati esmių 
motore ir žinau kaip yra sunku 
susilaikyti nuo gimdymo kūdi
kiu, neturint žinių kaip nuo to 
apsisaugot.”

Teisingai raszo poni Ž...

bet jaigu ne,
4 4 ope

labai daug 
gimdymu

Teisingos Teisybes

§ Kas daugiausia dirba ir 
turi vargus! Ugi Amerikonisz- 
kas Lietuviszkas redaktoris.

§ Kada lakszthigalai cziul- 
bia tai mylysi, o kada žmonys 
tyli, tai vaidijosi.

§ Reike turėti labai daug 
proto, jeigu ins‘imylejes neisz- 
eitu isz proto.

§ Katras savo tautos isz- 
sižada, tai panaszus in nudy- 
gusi pinigą — nlėkur netinka 
ir niekam nepatinka.

§ Kas tėvynės neturi, tasai 
ant žvėries iszžinri.

§ Geresnis namelis gimti
nes vieto, negu palocius szale- 
jo svetimo.

§ Jeigu ka nori kalbėt, turi 
pirma apsvarstyt, ar verta tai 
pasakyt.

§ Vaiku in bažnyczia
varyk, jeigu pats ne nori baž-

I

§ Kožnas keikimas, yra vel
nio szlovinimas.

§ Senatve tai yra liga, rei
kia ja gydyti visada.

§ Darbszauk lyg smert nuo
latos o visuomene tave guodos. 
Jeigu nuolatos darbszausi, tai 
nuo visu guodotas busi. — Juk 
žyba ir noragai, jeigu nuolatos 
žeme ardai.

no-

nyczia lankyt.

ITHUANIAN.
DĄNCE FOLIO 
I įPiANo’SOLO I
■ Gentainiu a choice H
■ collection of the mart H
■ popular Lithuanian ■ 

|h piecce

collection of the motį

TIK IBXBISTA.

M" 4

Szi Albumą Lietuvfezku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas

W. D. Bocikauskas-Oo.
Mahanoy City, Pa.
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KAIP ISZRODO WES POINT KARISZKA AKADEMIJA
ISZ ORO.

Kapitonas A. W. Stevens ana diena nutrauko szita pa
veikslą A\Tost Point kariszka akademija isz eroplano, nakties 
laike, panaudodamas 25 svarus parako ant apszviotimo aka
demijos. x

Stebuklingas
Akmuo

Pasaka * *

besi s rai žo

Tikra Teisybe.

■M

badčka sugriebt.' ’* 
Kada vaitelis 

“nkazais”

valdžia, kari maiRztus apmal-

mo Už peržengimą prisakymu
75 kapeikas. Ar supranti!!

Na, na, ne taip asztriai,
— atsake szypso-ponas vaite

skyrelis

Pietų szalyja, kur kalrti dc- 
kur saule karsz- 

cziau szildo, gyveno senas atsi- 
Jis viename slėnyje

turėjo maža pirkele, nuo kurios 
per keletą žingsniu tekėjo srau
nus upelis;

Atsiskyrėlis buvo 
nekaltos szirdies
tai Dievas davė jam 
kad jis galėjo suprasti visokes 

pauksz- 
, ii’

szventas, 
žmogus. ♦ Už 

malone,

ir akmenų

, ma- 
ejo isz

'i
l

kalbas: ir gyvuliu ir 
ežiu, ir medžiu, 
kitas.

Viena ryta atsiskyrėlis 
žu kibirėliu neszinas,
upelio vandens parsineszti.

— Oi, pasigailėk, oi, oi! — 
iszgirdo jis kažka dejuojant. 
Senelis atydžiai pasidairė, bet 
nieko ypatingo nematė. Tiesa, 
nepertoli nuo vandens jis pa
stebėjo dideli akmeni.

— Ar tu ežia dejuoji
menelli'! — paklausė jo atsisky 
rolis.

ak-

— Asz, asz, — atsake tasai.
— O ko gi tu nori? — klau

sė toliau senelis.
— Brangus žmogau, szona 

labai nugulėjau: negaliu pa
kęsti, kaip įkanda. Ar tu nega
lėtum mane apversti?

Atsiskyrėlis, ne žodžio nesa
kęs, emes darbo. Netrukus ak
muo buvo apverstas.

— Labai aeziu tau, žmogeli 
— tarė akmuo.

— Už szita darba pasiimk, 
ana, ta didoka, prasta akmenė
li. Jis yra stebuklingas ir kam
bary ja žibės, kaip deimantas.

Senelis pasiėmė užmokesti ir 
nuėjo in pirkele.

Greit prabėgo‘diena. Artino
si vakaras.

Atsiskyrėlis atsiklaupęs kar- 
sztai dėkojo Dievui už suteik
tąsias malones. Taip jam besi
meldžiant, staiga in pirkele in- 
siverže du vyrai.

'tarė vienas ju, 
vos spejes ineiti, — atiduok 
mums auksa.

Atsiskyrėlis iszsigandes pra- 
bi lo:

Seni,

I
<

jau— Brangus broliai, 
daug metu> kaip vienas gyvenu 
ir jokio aukso neturiu.

Bet mes liepiame atiduo
ti au'ksa, ir tiek, o jei no, tai 
sztai! — Ir pleszikas isztraubes 
didžiuli peili parode, ji atsisky
rėliui. ' .

— Dar karta sakau, kad jo- 
■■■ *1 tvirtino

1

kio aukso neturiu,
senelis.-

Tuo tarpu pleszikas pastebė
jo ant stalelio blizganti akme
ni ir pagriebęs ji suriko! *

4 . * f ,

— O kas ežia, dar meluosi! 
— ir kirto seneliui in veidą, 
kad net szia parpuolė.

Pleszikai,
iszejol Bet po kiek laiko vol su- 
gryžo ir ineje in pirkele susmu
ko :

pasienio akmeni,

— Burtininke, tu dar mus 
prigaudinesi: tu akmeni nori 
mums per auksa induoti. Mos 
tau parodysim! » I

Vienas vyras smarkiai tren
kė blizganti a'kmeni in asla ir 
iszt raukos peili puolėsi prie at
siskyrėlio.
blizgantis akmuo 
isz jo vidurio 
džiausiąs sp i ecz i us 
iszszko du žalcziai. Kaip bema
tant, visos 'bites apsupo pikta
darius ir pradėjo gilti. I’liosZi- 
kai roke nesavu balsu. Iszbegti 
negalėjo, nes aplink kojas buvo 
a psi vyn i oja ža lezi a i.

Pagaliau pagailo atsiskyrė
liu plesziku, taip'baisiai rėkian 
ežiu ir jis tari):

— Užteks jau. Leiskit tuos 
žmones, tegul jie sau* eina isz 
ežia.

Bites tuoj nustojo gylusios, 
iiusivyniojo

Bot stebuklas 
perskilo, o likos

žalcziai vikriai

bieziu ir

nuo kojų, ir pleszikai, gave 
laisve, kaip kulpkos iszleko isz 
pirkeles ir be aukso, tik su 
skausmais nusiskubino in kal- 
nūs -------- 1——

Iszbegus pleszikams prapuo
lė bites ir žalcziai. Stebuklinga
sis akmuo pasidaro vėl sveikas; 
ir žibėjo a'sloja kaip saule.

! t)garsiai keikdami.

AKULORIAI

Atnesze žmogelis mokesti, 
rasztininkas pažiurėjas in 

knyga tarė:
— Da tu žmogeli ne užmo-•’ 'll 

kojai nedaimkas.
— ' No, asz užmokėjau viską 

ir nieko nekaltas. • • . *
~ No užmokojoi prakeik

tas kame! ” r - j
F

— Užmokėjau ir gaza o ir

o

kvitą namioje turiu! .
Mato ra*sztininkas, jog muzi-

ko neapkvailis, o kad isz to 
kaip iszsivyniot, tare in savo 
pagdlbininka: 1 '

— Paduok man akuloriust
Uždėjo ant noses akuldiJius 

ir žiuri volei:
— O, teisybe turi; užmokė

ta. : * ■
Tada žmogelis tarė:
— Tai labai dėkui tūom 

stiklinėm akim, o tosios kitos,, 
tai, duokio Dievo idant issivar-

i
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maisztininkas! asz valldžios ne 
peržengiu! Už ka apie mane 
taip sudijat! Reikia ponui vai
tui žinot, kad provas musu cie
soriaus suprantu gana gera, Iki 
buvau Žalnierium, duriau ir 
Rzoviau ant prisakymu, bet isz- 
mintingu.

— Ar dar tu ežia m and rau
si! Ar tai mano prisakymai ne 
iszmintingi! — ir net putojo 
vaitelis isz piktumo.

— Bet ponas vaite, nepykit 
apie ka jums eina! asz turiu 
irktarna su žvake — ir tai kal
bėdamas Sta'bauckas pastate 
vein liktarna 'ant stalo su žva
ke.

Po szimts vėlinu! bet ne-
dega!

Ar tai turi degt? asz to 
ji menkai paisė ant jo pamoks- nežinojau! o ir ant ukazu neyra 

paraszyta, kad turėtu degt.
Vaitelis neturėdamas ka sa

kyt užsismaukė kopuria irnere 
kaip lydeka per duris. Pats pa
žino dabar savo kvailumą ir 
jau su ukazais <Iavesi pakaju.

v

lu ir tiktai savo didelius žilus 
usus taisė. Atsileido vienok vai 
tolis, bet liepe ilga protokolą 
raszyt — ba žinoma,. kad pas 
mus be protokolu neapsieina, ir 
pasakė, kad pirma karta nzmo-

.Įkos 50 kapeikų. ; ' 1
— Ar asz turėta u mdket!— 

paszauke senas Žalnierius drą
siai — o gi už ka? ” “

— Ar tai tu nežinai, 1 ka ne 
valia ant ulyczios be žiburio

ar 
tni tu taip mano prišakyrii/i irž- 
laikai! ka?

— O kur tai yra paraižyta 
kad su žvake vaiksZeziot! Jusu 
prisakyme aiszkiai paraszyta, 
kad su liktarna kožnas <vaiksz- 
cziotu — ir tai pasakęs, pastate 
senas kytruolis ant stalo priesz 

\ vaita lempa," kur po skvernu 
turėjo.

Vaitas pažiurėjo in zemski; 
zemskis-gi in vaita — ka dabar 
jie darys? Sta'baucko teisybe ji 
paleist ir iszsižadet 50 kapei
kų. _ «

Dar ta paezia nakti dažinojo 
visi ‘gyventojai apie ta senio 
szposa, isz ko pilvus susiėmė 

į juokėsi.
Ant rytojaus, anksti pirmu

tinis buvo rasztininko darbas 
J nauja vaitelio ‘ ‘ ukazay 1

szyt, o tai toki: idant kožnas, 
katras rasis ant ulyczios, turė
tu su savim liktarna <su žvake.

Vela naujas prisakymas pa
sirodė visur prilipinta.

— Tegul dabar manes vie
nas neklauso!
in save vaitelis — už pirma 
karta užmokės 75 kap; asz juos 
iszmokins-iul... Matau kas ežia 
per prieszingas svietas — norė
jo mane pagaut, na, na! bus ki
taip! Ant ko asž Vaitas, asz 
tiems kammas parodysiu! taip 
rekb vaikszcziodamas po kan- 
ddlerija. •

Tame užėjo naktis, kaip va
kar, laukia tamsu, nors sii pir- 
szfru in aki durk. Ponas vaitas 
vela hot lyg szosztos kančeleri- 
jojo sėdėjo. Tame sargas pasa
kė, kad via atveda zemskis ta
pati Stabducka. ;, j (

Kraujas vaitelio užsidegė ir 
paszauke: ......j

No! jau per daug; mato
mai isz tnahos ezidĮja; t reikia 
dabai* suimt asztriai! O tai prie

V

' rastis! — atkirto vaitelis

4

Ant J. Sakalauskas
LI£TUV1SZKAS G RA B ORI U S 

(BeU Phone 872)
331 W.Centr« St., Sheeandoah,Pa.

Nuliūdimo valandoje, eutel- 
kiam gerianti patarnavime. Pa
laidojime etliekam rūpestingai 
ly gražiaL Busite pilnai užga
nėdinti. ... *. .
Im Mabanojaus ir Girardvlllee 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tale- 
fonuoti o pribusiu in deadmU 
minutu. ar BeU Telefone* 871 
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para-

kalbejo pats

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
. .SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1628,858.68
; to >! *4’""

Mokame 8-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procente pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ke nepaisant ar mažas ar didelis.

vaHMPMse >

O. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vico-PreaArKas.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lieturieak&s 
Dentietae Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kllno Sftoro 
lt W. Coatro St., Mahaaoy City
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draug ir zomskiu nebijojo. O 
kad vaiske ir ilgus metus siu-, 
žijo, vienok negalėjo jokio isz- . ’ T 'i A t ' * < i
mokt amato, per ka dabar kaip 
Prūsiniai kupeziai pripirk-ti^vo 
kiaulių arba.žasu, tai pamaezy- 
davo varyt. .

Vadino ji Sta'baucku, bet ba
dai nebuvo tai tikra jo prąvaV-

* t

K. RĖKLAITIS
LUtuvfoska* GrabirhM 1

* ‘ik.* M

Laidoja numirelfai pa
gal naujauaia mada ir 
makala. Turiu paealbi- 
nlnka notarama. Priel- 
namoa prakea.

B18 W. Spraaa S«rw 
Bali. Telefonai 148 

MAHANOY CITY,FA.
* 3M Maricai‘StrėM 
Bell Telefonaa 4414 
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vetu.
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mokėjimo pinigu ligoniams. Preke £5e
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

susidnkfmu. Preke • • - lie.
W. D. ROCZKAUSKAS - CO^ 
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beges, tai pravarde periname, 
ba bijojo Si'borijos arba rimbu
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Dora Lietuvaite
* W A . « 4' n « «

Tikras atsitikimas iss Lietu
vis zku ateiviu Amerike.

Dangus apniauktas pilkais 
’debesiais, kurie tarytum, užgu
lė dideli miestą New York’a. 
Nmulkus, szaltas rudeninis lie
tus plauja aptukusius augsz- 
tus kaminus invairiu dirbtuvių 
kaipo ir kitu triobu. Ulyczios 
miesto tuszczios; žmones no
ringai sau tuni szilthose butuo
se, nors ne visi, kadangi dau
geli sunkus reikalas

ant

verezia 
net per mztisa diena vargti ir 
szlapti lauke...

Atyda musu atkreipia
saves jauna mergele, kuri net. 
be lietsargio eina ulyczia ne- A • . w • • r'jr • 1 A 1 • • «tvirtu žingsniu. Žvilgtelėjus in 
jo4 veidą tnoj galima nužvelg
ti ant jos pedsakiu varga, 
peseziu ir neisztekliaus.

Ima žingeidumas kas tai do 
viena, jog Amerikietes negal 
turėt vargo, (!) kodėl ja mato
me pavargnse ir matomai dele* 
vargo teip fiziszkai nusilpuse, 
kad kojos jx> ja linksta. Tuo- 
jaUs patyriame, jog tai Ameri
kiete, bet amerikiete-ateive, 
priegtam naszlaite, neturinti 
gimdytoju,giminiu ne prieteliu 
kurie ja priimtu prie saves ir 
aprūpintu jos būtinus 
)ns.

Priesz keliolika metu tėvas 
jos Mykolą Staklis, girdėda
mas kad Amerikoj daug geres
nis gyvenimas net ir prastam 
darbininkui, negu tėvynėje, 
nusprendė drauge su savo žmo
ni ir vienatinių dukrele Mariu
ku keliauti in Amerika! Par
davės viską, ka turėjo, pasida
ręs reikalingus pinigus ant at
likimo tos keliones ir laimin
gai pribuvo ln ta nauja pas- 

t vivti^Neirukiw vienok'persi
tikrino, kad dzia suvis kitaip, 
negu jis sau perstatinėjo, negu 
jam melagiu kalbėta. Persitik
rino, kad ežia skatiką teip pat 
Sunkiai, o da ir sunkiau reikia 
uždirbti, negu tėvynei, 
ežia be darbo žmogus 
suvis gyventi, kad darbas pra
stam žmogui, darbininkui, tai

rn-

reika-

kad 
negal

idant

kia szeimyna. Nors jau daugel ! ( 
perėjo« namu niekur vietosi 
gauti negalėjo, nes vienos szei- 
mynos turėjo tarnaites, kitos 
vikM nereikalavo. Vienok Ma- 
riuka nenummine da, o tik ei- 

, a h

dama meldėsi mislimis prie 
Dievo praszydama Jo, idant 
Jis neapleistu jos ir nedaleistu 
fez vargo ir bado pražūti.

— Kaipgi bus! — kalbėjo 
pati in save, nežinodama ka 
tur daryt, idant gaut vieta. 
Ilgai vaikszcziojo beveik per 
visa diena nieko ‘ nevalgius, 
jieszkodama vietos, bet kad 
tau badas beveik nedaleidine
jo jai a|kelt kojų, inžonge in 
duonkepio krautuvia,
bent duonos sau už kelis centus 
nusipirkti.

Duonkepio moteris matyda
ma teip nuvargusia mergina 
tuojaus pajauto savo szirdyjo 
pasigailėjimo jausmus; pagai
lo jai jaunos mergeles tuom la
biau, kad akyse jos mate dory
be ir nekaltybe. Ir atsiliepe:

— Kodėl teip blbgai, mano 
mergeliu, iszaižiurai? Ar sergt!

— Vargas ir neiszteklius 
teip nuvargino mane — atsake 
mergina. — Jieszkau jau nuo 
keliu dienp tamystos, bet nie
kur nelaimingos siera tos ne ne
priima.

—• Palauk, dora, nelaimin
ga mergaite! Radau laikrasz- 
tyje pajieszkojima tarnaites, 
gal tau bus atsakanti vieta — 
tarė raminaneziai žmona duon
kepio. — Szitai, ka raszo — 
kalbėjo pasiėmus laikraszti ir 
suradus pajieszkojima — ir 
pradėjo skaityti' “Tajieszko- 
ma gera mergina prie namines 
tarnystos. Katalikiszko iszpa
žinimo te neatsiszaukia. Kitu 
iszpažinimu teiksis atsiszaukti 
in narna prie Long ulyczios, 32

..Ir. padavė 
laikraszti merginai, del persi
tikrinimo, kad tas teisybe, ka 
ji įkaite jai. 1

Ant veido merginos pasiro
dė pedsakiai szirdies skausmo. 
Ar-gi jos szven t a tikyba, bran
giausias jo's Įžadas, uždarytu 
duris in ten, kame turėtu kas
dieniniu duona, argi katali-

kaip kad motina kūdikiui rei- kiszkas iazpažinimas no yra ge-

dyt ant

kalinga. Staklis nebuvo tingi
niu ir mėgo darba, bet ant ne
laimes neveik ji ežia rast galė
jo. Pravalgė visus atsigaben
tus pinigus ir jau buvo visai 
nusiminęs, bet Dievas susimy
lėjo. Gavo pagalinus darba tū
loj atdarei, arba bravore. Da
bar jau szeimyna Staklių atsi
gavo, nes bent gyvent turėjo 
isz ko. Staklis gerai uždirbo, 
bet nors rūpinosi kiek sucze- 

“sunkios valandos,’’
negalėjo, kadangi Amerikoj 
pragyvenimas labai brangus, 
kaip niekur kitur. Per ketveris 
metus Mikola Staklis dirbo ta
me paežiam bravore dien-in- 
diena, nuo ryto, sulyg vakaro, 
bet tas sunkus jo darbas iszse- 
me visas jo spėkas netrukus. 
Apsirgęs —, pasimirė. Žmona 
jo isz rupesezio ir gailesties 
teipgi apsirgo ir po keturiu sa- 
vaieziu laiko, teipgi nukeliavo 
pitaktii modemą savo vyra in 
szali amžinystes, isz kur ne 
Vienas jau niekad nebesu g ryž
ta. :

Marinka pasiliko pati viena 
fcziam švietimam kraszte. Gim
dytojai mirdami paliko ja nasz 
laite vien tik Apgloboj ir Ap- 
Veizdoj Dievo. Nelaiminga 
mergele neturėdama mažiausio 
ištekliaus, reikalingo pragy- 
Veniihui, turėjo kelias dienas 
vaikszczioti miesto ulycziomis 
j r jeszkot sau tarnystes pas ko- 

‘ ' J «

riausiu ir tikriausiu, kad jiesz- 
kotojai da deda pasarga, idant 
katalikes su vis neatsiszauki- 

9 '. ji

netu? Argi tas prakilniausias 
tikėjimas gali būti niekinamu 
gero iszmintingo žmogaus?... 
Po valandai vienok atsidusus 
isz gillimo’s savo krutinės, nu
siuntė savo mislis augsztai, 
augsžtai ir ten klausė: “Die
ve, ar tu mane apleidi visai) 
Atemiai teveli ir motinėlė nuo 
manės tada pavedžiau save ap- 
globai Jėzaus Marijos ir Juo
zapo szvento — sziandien var
gas man grumo mirtim — pa
rodai man žvaigžde viltieji, 
bet vū gesina m.;n ja tas ka? 
man yra brangiausiu ir szven- 
cziausiu. Vieszpatie sutvirtink 
Tu mane... ° Po valandai lyg 
atradus iszganinga misli ta
re:

( c

Gal Viesz-
-* £

LilLL

Nelaiminga

— Bandysiu...
pats Dievas susimylės ant ma- 

nu6- 
szirdžiai dekavoju ponai. — Ir 
atidrtvns rinortkcpoi laikraszti, 
pasikloniojo mandagiai ir rszi- 
jo Užtardama atsisveikinimo 
žodžius.

Su smarkiai plakanczia szlr- 
džra 'ejo in pažymėta laikrasz- 
tije vieta. Netrukus atrado ta 
natna ir1 inejo in dideli karito- 
ri, kame platus laiptai vedo 
augsztin ant antru lubu. Susto
jus prie laiptu atsiduso. “O J6-

nea nOlaimingos; acziu,
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Ana diena tukstancziai žmonių dalybavo pradėjimo darbo statymo naujo kariszko lai- 

Ktinneapolis”,

arm? .,;jr
oess ..

B
iwhiwiioi

SfcSSJRSRl

■K-.’

kuris valdžiai kasztuos 5 milijonus doleriu

— Taip, skaieziąu — atsa
ke su nusižeminimu Maryte — 
bet kas gali poniai kenkti tas, 
kad esmių Katalike, jaigu im
siu gera, paklusni ir iszt ikirna 
tarnaite, kuri stengiasi
duondaviams kuogeriausiai at
simokėti ir visame ūži pelnyti 
ant j u malones, 
ežia u i n tikt i

dukteris da suvis jaunas, o ku
rias mylėjo labai. Viena isz tu 
meiliu ir 
mergaicziu

apglobęs jieszko
Jėzau, Marija,

Smarkiai 
augsztyn

--------------- iu;-----------——;-----------------

:: Apsipacziavimas ___  •
• Tasai tris metus pradeda

kvailoti, katra rengėsi apsipa- 
cziuoti. ’

• Katras ilgai paezia ren
ka, tani tankiausia velnes ten
ka.

• Pasigėrės iszsipagiriosi, 
paernes kaltuna neatsikratysi.

f _ - c *'• • '
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• Paczia vesti, yra tai
11

ti rodos.
4' '

ne

I‘

1

Mirtis ir pati tai nuo Die
vo paskirti. *' 

#
jaigu niekai boba tenka.

• Jau ten gero be bus kur 
boba užims kampui visus.

< ' * - f
vainos, nereikia ant to davine- 

' I JI

No vienas save kramto,

Vesti paczia ir eiti ant
A *

I

naszta neszti.
• Jaigu nori žmogų nubaus 

ti, duok rodą apsivesti.
• Jaigu kam ant svieto ne

siveda, tai tegul ne paezios ne
veda.

• Pati, vyrufeziai tai
skripka, turi grajyt lyg smelt 
visada.

b Mot ere verke kaip vyras 
numirszta, bet apie antra vyra 
nėužmimta.

Brolau, kaip pinigu ture- * * si, tai moteres senatvės su
lauksi. — Ilgai gyvensi ir var
go neregėsi.

4

4
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Ant nieko nežiūri, 
O nežino ko sulauks, 

Kad ant senatvės staugs.
♦ ♦ *

Tūlam m i estei yja moterėles 
susibėgo;

Ir viena biauriai apkalbėjo, 
Tos apkalbos nedovanojo, 

Nubėgo pas vata, pazava isz- 
plirko, 

Indejo in kiszeni, namo parsi
vilko, 

Kada apskunstos vynas isz 
darbo parėjo, 

Apie ta pazava dažinojo, 
Tuojaus ant savo bobeles už

klupo, 
Ir badai kaili iszlupo.

Vare prisispyręs, kad eitu per- 
praszyti,

Mat norėjo moteres sutaikyt, 
Nutempė savo bdbele pas 

skundike, 
Na, perprasze ir sutaikė.

Liežuvninke skundike perpra- 
eze, 

Prove sziaip taip sutarsze, 
Szeszis dolerius už pazava 

sugražino,
Ir da kvortele namines užfun- 

dino.
Vyras labai protingai padare, 
O jaigu butu in suda nūeja, 
Tai butu po kelis desetkus 

padeja, 
O da ant galo kaltininke gal 

butu pasodytn, 
Argi negeriau lakyti liežuvi už 

dantų, 
Tu brangiu bumoja vartų. 

♦ ♦ ♦
Gavau gromata isz New 

Britono, 
, Bet nežinau nuo ko, 

Tris poras akuloriu užsidėjau, 
Bet perskaityti negalėjau.

Muczijausi ir muczijausi, nega
lėjau, 

Ant pagalios svaiguli gavau, 
In szali padėjau, 

Ir apkvaityta atsiguliau;
Kaip pasitaisysiu, 

Vėliai skaityt paimsiu, 
Tegul ja kvaraba, 

Bus ant sziadien gana.

^66
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 ml- 
Inutu, sustabdo szalti pinna dleha, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mosth del kūdikio ssalcsio.
- - -................. . .......................................................—-------

i *gražiai auginamu 
turėjo vienuolika 

metu, antra tryleka.. Tuos tai 
vaikus Dievas nniolaszirdingas 
panaudojo kaipo inranki, idant 
pritrauk t iszdidžinjii! tėvu du- 
szes prie saves, idant parodyt 
jiems, jog iszjuokinedami tik
ra Katalike, kokia buvo ju tar
naite Maryte, moka tikrai my
lėti pagal Dievizko prisakymo 
savo artyma.

Tula szipta vakara pradžioja 
pavasario 'szei.myna Williams’ 
sėdėjo prie szilto kaminėlio, 
linksmai besikalbėdama tarp 
saves. Nebuvo tai vienog skais
ti, rimta ir dora kalba, o biau- 
ras, 
szandais atkreiptas in 
ke” 
tarnai Williamsu labai dažnai 
slavo nudingais ir asztriais lie
žuviai užgavi nedavo.

— Yra tai paika, apipaikin- 
ta mokslu tikyboj hiergina — 
kalbėjo savo 'spiegliu 
kambarine Eliza — ji su savo 
kantrybe ir besižeminimu tikra 
komedija losžia.

— Taigi sakai, kad ji paika 
komedijonka ? — klausė važny- 
czius John. — Man rodos, kad 
ta mergina tik dėlto taip paika 
kad aKtalike. Visi mat Katali
kai turi kaip žinoma

ramybes dėl protą; pas juos jokios gudry
bes, jokio iszipanymo nėra, nes 
tu'o kalba sau: “O, tas Dievui 
nepatinka, tai nuodėmė ’ * ir t.t. 

dytil jauna mergelė isztirti jos Jei ik ka turi pavalgyt ir kuom 
apsidengt tai jau ir laimingais 
jaueziasi...

— Mat, Dievas kada dalino 
žmoniems pi’ota, tai kas atliko 
davė Katalikui, todėl ir jeszko 
sau smagumo vien savo pai
kam poteriavime ražaneziaus.

savo

>

žo-

Jaigu negale- 
kame nežudau 

vilties, jog poni, galėsi mane 
kiekvienam karte atstatyti nuo 
tarnystes.

Tikrumas, teisingumas,
džiu mergeles, iszmintingumas 
atsakyme, dideliai nustebino 
pone. Permieravb ja savo aki
mis da karta ir atsake:

— Gerai, pabandysim. Gali 
praliet savo iarnysta pas mane 
pažiūrėsime kalį) bus.

szilto

j 1.

Jumis atiduodu savo, dabokite 
mano nelaiminga vienatine pa
silikusia tarp svetimųjų žmo
nių turėkite savo globoj nasz
laite varginga, kuri svetimoj 
szalije, be pastoges, be jokios 
žmoniszkos 
sau duonos.
Juozapai szven t as! Jums ati
duodu szirdi ir duszia savo. Jė
zau, Marija Juozapai, szventas 
neapleiskite manos, suszolp'kit 
mano; priduokite kantrybes ir 
isztvermes?”

Po tokiai trumpai, bet karsz
tai maldai, duszia jos prisipil
do saldžia ramybe, 
ir rangiai nukuope
laiptais ir ten paspaudo prie 
adverijos balta knipkuti. Atsi
liepus‘skambu i varpelio, netru
kus duris atsidarė ir paklaus
ta ko reikalauja, o atsakius ja t 
likos išvirta in vidų ir liepta 
laukti.

Mariuką ilgai lauke; turėjo 
pakaktinai laiko del prisižių-, 
rejimo vi'som puikybėmis, ko
kias tuose namuose vyrus ga
lėjo matyti. Kaipgi vargingai 
ir menkai iszžiurejo akyvoiz- 
dojo visu tu puikybių ir turtin
gumo jos a psi taisymą s, bot 
Mariuką suvis tie pageidavo tu 
viku turtu ir puikybių; jiji 
vien troszko tarnystes, sutei- 
kianezios jai kasdienine duo
na daugiau nieko. Pagalinus 
isz£irdo žingsnius ateinanezios 
isz kito kambario ypatos, o ne 
trukus pasirodė augszta iszdt- 
di, graži ir puikiai apsitaisius: 
pone. Apžvelgus smarkiai visa 
paveiksią jaunos mergeles, at
siliepė balsu, kuriame galima 
buvo jaust paniekinimą ir pa
žeminimą. KR

— Kuomi esi ir kogi in ežia 
atėjai?

Mariuką mandagiai ir nedrą
siai papasakojo apie priežastį 
savo atėjimo.

— Ar tarnavai jau kur 
nors? — klauso pasipiltus isz- 
didysto pone.

—• Da niekur, poniute, —- 
atsako Maryte 
vams gyvenant buvau prie ju 
bet dabar pasilikus be pasto
ges ir be jokio isztekliaus jesz- 
kau sau vietos.

—• Tiek to, tas mano neap- 
oina, ar tu kur tarnavai, ar su
vis ne, bot apeina tai daugiau 
šiai kokio esi iszpažinimo, ar 
no katalike?

— Teip, poniuto, isz malu- np^ztu tolinus savo sunku kry-

kadangi te*

nes Dievo, esu katalikių.
Ant to jos atsakymo kakta 

poniom susiraukė, akyse subliz
gėjo neapykanta ir neitžsiga- 
nedijimas, o po valandai tarė:

— K Jog pajeszkojime buvo 
pamiiieta, idant Katalikes su
vis neatsiszaukinetu, ar neskai- 

zau, Marija, Juozapai szventtfo tei to?
t f 

>

II.

piktas iszjuokinejimas ir 
“Katali- 

M a ryte, kuria visi negeri
Ba savo

Man dagi, 
ir kalbėti, jog Maryte savo pa
reigas atlikinėjo kuonoringiau-

• • • 1 • Į . • '

šiai ir kuogeriausiai, jog su tik 
ru pasiszventiipu stengėsi pil
dyt ktiopaveizdingiausiai savo 
privalumus. Maryte užipelny- 
davo kiekvienam inžvelgija 
ant pagyros, bet duondaviai to 
niekad jai nesuteikdavo. Mary
te nereikalavo po l.iesy’bei jos, 
o vien tik džiaugtis norėjo tuo, 
kad t uri užsilaikymą ir kasdie
nine duona, užk ak gausiai at
simokėdavo savo sunku dari)u. 
Troszko ji vien 
kuogeriauio izpildinejimo savo 
prideryseziu, bot ir tas jai at
sakinėta. Dievas norėjo iszban-

.. * 1 I .1 u A f.

nereikia to veltui

I

'balsu

rambu

BALTRUVIENE 
jaMMMMMMMMmaaaantaiwMMaMaaJ

Jau tam Konetike, 
Kelios moteres padūkę, 

Ypatingai vienam mieste ant 
West stryto, 

Laminas grinezioja nuo ryto. 
Per dienas gere, pasielgė biau- 

. riui,
Blakėm yra vieta o ir simarvei, 

Mat, neturi laiko, 
“susaide” užlaiko.

Susirenka ir girtuokliauja, 
Per visa diena nepasliauja, 

Kad kas pasislepes, kur 
stovėtu, 

Ir ant tos gaujos pažiūrėtu 
Tai apalptu, 

'Arba svaiguli gautu. 
O begedes, 

,i)p( Gjrtuoklcs,
Argi tai t^įp, doros moteres 

daro, 
Argi nepamenate ant paskuti- 

_,, v nio'galo.
.Kokia nauda isz ju turėsite, 

J 5 4 H 11 7 r

Auginate vaikus, 
O kas isz ju bus?

Jaigu senatvės sulauksite. 
* * *

Chicago del bobelių &yva- 
naszliu, 

Isz kur nors atbėgusiu 
Proga vis atsitinka,

Ba ant kvailio pataiko. 
Yra czionais senyvu vyruku 

Plikiu ir kaltunuotu, 
Tuojaus susižino, 

Ųžkaborija gyvena kur nieks 
nežino. 

Prie to vieno atsiranda ir 
daugiau, 

Ba bobai būna da geriau. 
Su senais turi susineszima, 

Bet ne prigriebe iszmintinga 
. ' vaikina,

Gerus laikus turi

tvirtybe tikėjime, apkuopti u’g-
yja kaiic^nt idant po tam tuo 
gausiai jai atmoQ<eti. Ilgai ne-- 
laiminga naszlaite turėjo kęsti 
tikra persekiojimą ir tai'no tik 
nuo kit utarnu ir sąnariu szei- 
mynbs, bet ir nuo paežiu duon
daviu, kaipo Prbtestonu, neken 
ezianeziu Katalikystes.

Visi iszjuokinejo ja ir szan- 
dijo isz jos ti'kybiszku persitik
rinimu, piktžodžiavo ir iszjuo
kinejo jos maudinguma, 
Maryte kantriai kente ir tuo 
labinus ^usitvirtinejo szven- 
tanjL tikėjimo. Kas vakaras ga
vus laisva valanda nuo darbo, 
puldavo ant keliu' ir karsztai 
meldėsi Dievop, dekavodama 
Jam už tai, kad jai daleidžia 
kentėti už szventa religija, pra- 
sze podraug nuo Jo paszelpos 
tame kentejimo, idant’ nesu
kluptu o su kantrybe ir noru

•susi tvirtinėjo szven-

Kiti tarnai juokėsi isz tu ne- 
iszmintingu konceptu pusiau 
girto važnyczias, tiktai viena 
kukarka, Ona, kuri nuo seniai

bet inpratus buvo loszt role užva- 
dotojos savo ponios, ir mėgo 
kelt agsztai nosi, udavinet jau
na ir apsukre 4(pana”, kuri tuo 
tarpu buvo raisza ir negraži, 
turėdama liežuvi, kaip angies 
tarė su paniekinimu:

žiu. pavosdinejo savo kasdien 
ir už savo duondavius. Tokia 
meile Dievo ir dora, tokia mei
le artyimo ir užsiginimas savos 
pe^alęjo pasilikti be atmokės-

— O asz jum sakau, jog tai 
tikras papiktinimais, jc/gei tarp 
musu Ptotestonu randasi ta 
viena “Katalike”! Tikrai ne 
galiu iszmanyt ka-gi daro mus 
ponia, jaigu ja pas save laiko. 
Argi nortt jau Protestoniszku

•ties.
‘ Pcmia Williams, taip vadino

si gaispadino namu, buvo pati 
turtigo- prėkejaus ir turėjo dvi

NAUJAS DIDELIS

L

4

..L

Hl

I ■ II

HI

į&Ji

merginu, kad ta “Polenderka” > t
' “ - ■ - “ X

i
Kataliko laikyti. Asz būdama 
ponia Williams, niekados ned-a 
leiscziau taip savo vardo garbe, 
žeminti — tuoj iszvyezia ja ant 
keturiu veju.

—: Italian* btu
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SAPNORIUS

Su 283 Naujais PaveUulab Į į į o
160 Dideliu Pualapiu

8 coliu Ilgio - 5H coliu P local6

i £ 
i

Pagerintas ir padaugintas įVĮ 
iszteidamas. Isqguldanti f 
kiekviena sapną ir* kas S*

I

ateitoje stosis. Su priedu ® 
Planatu ir visokiu Burtu.
Knyga apdažyta kietais > 

i 
fe

audeklineis apdarais.
PREKE . $1.60

I

1 W. D. Booskauskas - Co., X 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. XJ
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ŽINIOS VIETINES
— Ketverge pripuola baž

nytines apeigos Szv. P. Mari
jos Szkapliernos.

— Paramai del konkretinio 
tilto, kuri stato prie St. Nicho
las jaii užbaigti ir kaip rodos 
tijtas bris užbaigtas ir atidary
tas apie November i o menesi. 
Kįula pfadesstatyti nauja bre- 
kėri tai tikrai nežinoma.

— Prolribicijos agentai ne-

i

t

w o

žihant atlankė viesznami “Gol- |Į «|l P
den Inn“ ’ant Mintzero kalno 
vtxlaifii in Kfahanoju kur rado 
daug szlapio sztopo. Locn i įlin
ka viesznamio Lewisa Romana 
aresztvaojo ir pastate po 500 
doleriu belos lyg teismo.

~ Nuo kokio tai laiko name 
1027 E. 

atsHiuvinedavo

I

Mares Kingerienes, 
Centre uli., 
girtukoliszkos puotos, ko kai
mynai negalėdami ilginus nu- 
kensti pranesze apie tai polici
jai, kuri ana diena padaro ant 
namo ablava suimdami Mare ir 
du burdingierius Andriu Auta- 
navieziu ir Juozą Milevski ir vi 
sus nuvožė in kozA. Skvajeris 
nubaudė visus.

— Nors karta valdžia isz- 
klause maldavima apleisto mie 
stelio Gllbertono ir prisilenkė 
ant žmonių noro idant per mie
steli padaryti plentą kad auto
mobiliai galėtu pervažiuot be 
sulaužymo springsu. Kontrak
tas jau pasiraszytas ant pradė
jimo darbo.

— Sziomis dienomis lanko
si poni Jeva Kalantiene isz 
Cleveland, Ohio, pas savo sesu
te -ponia Marijona Strielkuvie- 
nę ant 317 W. Mahanoy avė., 
kurios nemato daugeli metu. 
Taipgi atlankys savo dukteria 
Ona Leskevicziehe, New Ph i la., 
Magdalena Mileriene, Newark 
NJ. ir aunu Tamosziu Palo Al
tą, Pa. •

— Panedelyja 
Mfblock party”
risziu parapijos kuri tesis per 
visa sauvaite.

— Juozas* Traskauckas, E. 
Pine uli.,
zo) likos surisztas mazgu mo
terystes su Elonora Henrio isz 
Bloomsburgo, 2 diena Julajaus, 
Bethleheme. •

< — Aha diena lankėsi
dakcijoi poni Ludvika Tako- 
riene su sūnumis Vincu ir Jo
nu isz West Frankford, 111., 
pribūdami automobiliu atlan
kyti savo gimines ir pažysta- 
mirs Jo»na Povilaitis Ashley, 
Pa., Ona Kisieliene ir Ant. Bu- 
keviezius Kingstone, Pa., Jur- 
konius Shenadorije ir Feliksus 
Jurkonius, Ringtone ir Maha- 
nojuj. •

— Subatos vakara ugnage- 
siai jikos iszszaukti ant West 

Mahanoy avė., 400 skvere, bet 
ugnies ne buvo. 

« 11 <

prasidėjo
ant naudos Ai-

(sūnūs mirusio Juo-
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ATMINTIS DEL PRAŽUVUSIU LEKI0T0JU.
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ISZ LIETUVOS w ‘ r-
LIETUVOS PILIETIS BA

DAVO PAS SOVIETUS,
Kaulins. — Kauno
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SUDEGE ŪKININKO TRO
BOS IR TURTAS?-»• <

Birželio f4 d., Lankelinakiu 
V., Kumecziu km., sudege pil.

BOS IB TURTAS? A •

*
*

KATALOGAS KNYGŲ

Szis stovylas likos pastatytas Candebec-en-Caux, Francijoj ant atminties Gnillbcnd ir 
jo draugu, kurie iszleke in žiemius in pagelba Nobiliui ir jo draugu kurie iszplaiike in 
mins su laivu 
Nobilio.

< i Italija1’ir visi žuvo. Lekiotojai taipgi paaukavo savo gyvasties
• * ■ ?

—

žie-
joszkodami

4 b'

A ; —
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SHENANDOAH, PA.

automobiliaus 
prie Adomo Tarleckio

— Jonas Bartuseviczius li
kos aresztavotas už pavogimą 

prigulinezio 
, po tam

susidure su kitu automobiliu ir 
automobiliu sudaužė. Negalė
damas aplaikyt 500 doleriu be
los, likos uždarytas Pottsvilles 
kalėjimo.

— Juozas Dudis, kuris likos 
pavojingai sužeistas motorcik- 
liaus nelaimėjo netoli Brandon- 
villes, turėjo operacija. Dakta
rai nutarė nupiaut jam sutesz- 
kinta kaireja koja. Dr. Reese 
isz Shamokino ligonbutes 
piove koja.

— Jurgis Stankeviczius, 33 
metu isz William Penn, 
sužeistas per automobiliu kuri 
vare Edvardas Borovsk i s isz 
Connertono. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ant opera
cijos.

nu-

likos

i

LAIME

kuris savo

rod u

“gra-
bet ir laimingiausiu

f* 11

■,“-TorS- 
predstovos“ sargas wusikivir- 
czijo sri “Torgpredstvh.“ Ka-Torgprodstva.

Majausko Albino .lentinis kluo 
nas ir kietis, ūkio padargai in-

No. 100 Tūkstantis Naktų kr 
b aa as * * na a m ’ a. a

Y r h” tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveiksiu, ge»

Viena” pulki didele knyga. 27. Ara- 
dszkos istorijos. Yra tai ketirirta

ventoritw ir 5 kiaules. Viso
Htioįrtoiiu padaryta 30,000 litu.

1 * >•

audeklinaie

daugi “TorgpredStVh” jo ref- Trobesiai buvo apdrausti 7000
ft t . r « J '.tK in Mr* ■ ft kJ Mi

daryta audeklinaie iszmargintab 
viražais. Didumas knygos 9% per 6%

11
k« hi vinto- h'vpatenklha^trti Arti* 

1

New Philadelphia, Pa. f Pat i 
Jono Bernackio, 2G metu moto
re mirė Pottsvilles ligonbuteje 
po trumpai ligai. Velione pali
ko vyra, dukteria, du sūnūs, 
motina, dvi. seseres ir tris bro
lius. ‘ .

Nesiranda konia rasztininko 
arba m i šlyto jaus, 
rasztuose noiszrodinetu kelio 
žmonim ant laimes galinezios 
aplaikyti. Jeigu tuju
klausytu, be abejones svietas 
musu vadintųsi ne tiktai 
žia usiu“ 
isz svietu.

Paprastinai žmonis taisos ro
dąs temina už labai geras ir 
gražias nes jaises greitai už- 
mirszta.

Viename naujei iszdavimc 
per M. Dunia^a randamo szito- 
kias rodąs, kurios pastanavijo 
pamatu gyvenime žmogaus o 
tos yra tokios:

Vaikszeziokie kas diena dvi 
adynas, miegoti per 8 adynas 
nakti, kelki anksti t nejaus po 
pasibudinimui, dirbkie tuojaus 
atsikėlęs. 

■4:

Valgyk tiktai 
mislinai suvalgyk

Valgy k ie tiktai

naujei

puse to k a

tada kada

re-

<
...

5 f
5
i 

«

O’ 
/f

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
_________

y. 
>»

f # « 

fH

Jan . užbaigom daryt
... * 5 ■ F

‘ Jgu ux Daige ui uaryv 
NunjB Dideli Sapnoriv. 
IdO puslapiu, Būdau- 
irybe nauju paveikslu, 

* iasalezkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot Knyga 
puikiai drueziai apda- 

.< ryta kietais audeklineis 
apdarais. Treke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

• ‘JF. D. BoczkauskaB^Co. 
? Mahanoy City, Pa.
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AugustasScranton, Pa.
Malia, 58 metu, baisiai susižei-
de puldamas nuo kulemosios

isavomaszinos ant savo farmos 
Hupbottom. Likos nuvežtas in 
ligonbuti.

![ Mt. Carmel, Pa. — Penkių 
metu Jonukas Miczkovskis, li
kos užmusztas per sunku tro- 
ka kuri vare Edvardas Dusch 
isz Asblando.

U Shamokin, Pa. — .Unija 
atidarė “maisto kuklios’’ isz 
kuriu apturi valgi 800 žmonių. 
Manoma kuknes užlaikyti per 
Julaju ir Augusto menesius.

1[ Stotinas, Vokietija. - 
Viesulą daug padare blodes ant 
salos Ruegan iszversdama na
mus ir medžius. Vienam kai
meli perkūnas užmusze 23 kar
ves. ♦

maisto kuklios

t

. -------- -------

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuvtszku vaiku. 15c 

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

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVI S ZKAS GRAB ORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesellju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506

| 603 W. Makaaoy Avo| Mah. City

4

-dilus.,/ Pirkite p nesigaHesite. 624M> i
No. 101 Kapitonas Velnias. Puk^ 

riis aprsMymas, didele knyga, 4p4^ 
puslapiu, popierinei apdarai.'*.81.OO,

No. 102 Prakeikta, meilingas kri?^ 
ninaliszkas apraszytnaa, 202 pus, 38a *>,

No. 103 Valdelota, aplsaka 
iirmutines puses szimtmectk*,* isž-< j 
mta isz Lietuvfazira uflleku/'Su pė- 
eikslaia, 177 dideliu puslapiu.. ,35<: ^

No. 104 Trys istorijos, apie. No- s 
-alioję pas Maurus, Vieszkelio Diid- . 
bes, Karalatis žmogus. 121 pus...25e

No. 105 12 istorijų > Nedaryki* 
skirtumo terp vaiku Ir milekla viaus 
lygai; Velniszkas kaalravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczla; Krėslas; Nelaiminga

litii.‘iiitelio 13 sudege Al-' 
iridžiu v.,:Gelindenu km., pil., 
IMI šio Kęzi^ gyvenamas na-

'1'
paskelbti badoĮ gas nutarė

Sargas užsidavė “Tor
s’’ iri viena kamba

rį ir badavo 4 dienas. ^Torg- 
į; • ■ v. • 
kuri 4 dienas iszbnuavusi 4 . > ■.

I sireikn. b
I g-predst voje

£. I

Ual 
niįx. Namas apdraustai nebu-
< t - -

predstva” Icreipes hi policija, litu
? .' * 0.7 L u ■■ J

vo. Nuostuoliu padaryta 5400 
i.

*

» . . /vi S, *■■ ■ *

alkanas; gerk kada retko; ne-
sėsk prie stalo raszyti kada 
pilnas pilvas. * \

Kalbėk tiktai puse to, *ka
mistini. *

R a szy k ti ktai tty po kuom
.'i'.-- ft.

H

Ka szy k ti k tai po kuom
gali pasiraszyti, dirbk-ta, apie 
ka gali garsei kalbėti.

v ' k r

Neužmirszk niekados, jog 
kiti gali ant. tavęs rugoūti, tu 
gi ant nieko ne rugnok.

Guoduok pinigus ant tiek, 
ant kiek tas pinigas vertas; 
pinigas tai yra geras tarnas, 
nes niekai ponas.

Sutverinek tai 
daryli 
se.

Atleisk isz virsz visiems, ne
niekink žmonėmis; nesijuok Isz 
juju per daug nes gailekis juju 
visada. ,» ,

Mislyk apie smerti kas die
na anksti, kaip paregėsi szvle- 
sa ir kas vakaras kada toji 
szviosa gensta.

Kada daug kenti, dirstelėk 
sopuliui in akis, o tasai sopulis 
pats tave suramina.

)

k a gali‘pa-
I' •

naikink-gi ka mažiau-' B

A r

sar-
ga isz “Toffcpredstvorf” iszga-

/ . M ft *

beno. Sargas — Lietuvos pilie
tis.

POLICISTO ARTIMO 
MEILE

. . Hpi

Kaip pranesza “Iv

t-l

.1 ‘ 
I

- į 1 ’ e1
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• ■ i ——————
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ARKLYS APKRAMTĖ 
ŽMOGŲ.

RokiHzkelifl.

J I f;,.

Birželio 20 
d., pil. Itnbrozo arklys parver
to savo szeimininka žemen Ir
primynes kojomis, taip np-

G polio., kramtė kad jo gyvybe pavoju- 
nuovadoj per neaisargumą vio M Arklys buvo labai ramus ir

»»

nas policininkas sužeidė kitam « . ft a «. k .

policininkas, sužeidęs kita szo-
1 / . ’ **i L" *, ★1 . - S /

koja. Susierzįpes del nelaimes

ye sau in galva norędairasjih- 
sižudyti. Abu sužeistieji nuga
benti ligoninėn.

szeimininkas labai ji mylejes.

i NUSISZOVE VILNIETIS 
KUNIGAS.

Vilnius.
* '•

A

J Vilnius. — Birželio 1G d., 
’ Vilniuje nusiszove Kemclisz-

• J .

SMARKUS LIETUS TAURA
GĖS APSKRITY.

Gegužes 23 d., apie 15 vai., 
Tauragės aps. Szilales v., užė
jus smarkiam lietui patvino 
upeliai. Pakilus • vandeniui, 
Balsiu km. tapo nunesztas ma
lūno tiltas, esąs ant vieszkelio 
Szilale — Kaltinėnai ir ant 
vieszkelio Szilale — Laukuva 
prie pat Szilales m., tapo su
griautas kitas tiltas ir isznesz- .
tas pilimas. Susisiekimas Szi-

i

rus apraszymas, didele knyga, 4p4

karalių ir jo vienturte duktere; Nelė- ** 
bes vyras; Prakeikimas; Delegatė!

kiu klebonas kun. Pr. Romei- 
Įęa. Jis sirgdavo^ nervu liga.
I '♦

Prakeikimas; Del egatAi 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tp * 
ka ketina antra karta apsipaeziuot;/ 
Pikta Onuka, i... ,25a t

No. 108 Penkios istorijos, “ ajfte * 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė^ t 
.Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 

Debeselia. 77 puslapiu........
f

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, ^avorovaa ir jo klin
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau 
larbininko. 182 puslapiu

20«

i*
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Skaitykite “Saule 
b ♦ ♦ <0
' . ,J ’ lt

‘ -I

■

( Readin < { 
x. Lįnrs -

r /

*»»••«■« 38a 't 

rNo. 108 Szeszios istorijos, 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas val
ku, Akyvos žinios, Vainos preita ssU 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu....

No. 110 Szlupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekant 
ežios istorijos t Dievo eureda, Velnias 
nameje. Kandidatas ant apstpaesią- 
vimo, Dzūkas, lazvadavo savo paezia 
Tabaklerka, Kaip Žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkjuka-kė- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodo 

.............. ..........t^a
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“MISS ARIZONA“ LAIMĖJO LENKTYNES.
’ *; ' ■:

Los Angeles, Calif., atsibuvo avietines lenktynes “ 
tu varliu“ kurias laimėjo “Miss Arizona“ 
navo ant garbes.

* *: J f

t • • raguo-
’ ir per tai užsitar-

A!

lale — Laukuva ir Szijalp — 
Kaltenenai nutrauktas. Nuo
stoliu padaryta 10,000 litu, 

-i -  
LIETUVOJ PRADĖJO PA- 

SIRODYT ŽIAURIU PLE- 
SZIKU. ’ 

■ ■---- , * > v ft|,« , ‘
Vainuto valscz., 

Girnikų km., pas Ona Ežerins- n1 > •4 • t A / . ** i t • • ,
kieno atvyko trys nepažįnsta 
mi vyrai. Vienas ju keletą kar 1 j *y ■ ’* ’
tu sudavė revolveriu Ežerins- 

• * J' • j> - Z 
kienei per pečius ir galvay ir 
grasindamas nuszausias, liepcj 
atiduoti pinigus. Užpultoji ati
davė jaip 8 litus. Bet tas pats 
vyriszkis reikalavo- daugiau 
pinigu ir grasindamas revol
veriu ir taikindamas in ja, bet 
pasukos revolveri, kiek in. szo* 

is^szove du szuviu in pej • < . s

Sziauliai
* v

Specialist EkskurcljA in 
t "» ' f •

In Atlantic City $3.75
SUBATOJ 18 LIEPOS

» ’. p M « i
Į * « (J * '

Ant regulaHszko rytmetinio treino
’ ”

Isz
Mahaooy City
Tamaqua/. ..

1
F .

na — rssjszove du szuviu m peį 
cziaus kerte. liet Ežerinskienę 
daugiau pinigu nedave, sakylj r ♦ " | # - y m -

danui, kad daugiau ju nęturitd,
ti be jau atiduotu 8 litu. Tadą
pleszikaį iszkrate kambarį, už* 
nere. Ežcrinskičnei ant ,
virve ir pradėjo smaugti, rel-

. a . ' . i > . i’ . ’ • J« • 1 “f J * w!

kalaudami daugiau pinigu, bot
Ežerinsl<ienęi pinigu daugiai) 
nedave. Vėliau surisze Ežerįii- 
skienei rankas, ja uždąre iri kp 
J i _ 1. • ’ Vi. •__ _ L-i|

-J I f

ta kambari, užkiszo dpns Ir
t nikų s iszejo. • './tfi

Po invykio nukentdį’įisi nerau
do 300 popieriniu rusu rpbllu,

• ■ V.

t nikus iszejo.

t

Ryte 
.. 6:10 
. 5~39

i ■ X
, ju '» . H

16 Dienines Ekskurcijos in
, 4 1 M Ai* . . ,* • * ♦ r , ft

Atlantic City; Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar Cape May.

SUBATOMIS
• m’

18 Liepos, 1,15, 29 Augusto 0 * r į,

Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahano; 
City $7.20. -Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile ko/fi regulariszka treia 
Matykite plakatus apie daugiaus.

• T '■" p • '» . Jk
- M . ft

Czia smagi ekskurcija laivu 
ant Hudson upes

UP-THE-HUDSON $5.00 
iki Newburg

SĘREDOJ 15 LIEPOS

ta padaryti. Pasaka apie arkjuka-kė- 
’ .7 

i^a
dalis) 
Ha Įsa

ir t., L 48 puslapiu
No. 111 Szlupinis . 

talpinusi sekanti skaitymai: Ha laši 
maiszu iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypaia.galyKe meiles, ft>- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir vises 
bobos, teip-gi Juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir L, t. 52 pus......

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžial, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert. Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu
ku i n ai einiki ir kiti szposelei.....20o

No. 113* Penkios istorijos,?. apie 
Burike ir Burikas, Kareivir ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dsuko pasaka 

f • *Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado

.........2Šo

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka,. Pasiszventimas ku
nigo istorija Isz karos. Vargsio pa- 
skutinla skaitlkas, Juokiu...'.

No. 116 Istorija apie Sisrata, 
puikus apraszymaa. 11,9 puu....iS« 

'f- No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponai* ir aziauezius. Ištikimas sūnūs. 
Karalius gentelmonas, Karczemk nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga ssobla,. Mo
tina sopulinga, Meile snhauk*. 181 
puslapiu ....................  ..35s

No. 118 Istorija apie Ali Babe ir 
40 Razbainlnku. 45 pWapiu..vUSo

No. 119 Keturios istorijos *pie 
Gražia Haremo nevalnlnke, Luotais. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu .... •.. ^4. t.... * 4»»1®«

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
kas isz girdos ir Ant nomuuo. 58 
puslapiu 18«

7 | 1 1 i f »

No. 121 Trys istorijos apie Trys

Juokingi žzpoBoloi, Kaip traukt giliu-

žemgali. 64 puslapiu..

25«

Szita ekskurcija teipgi suteikia, 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant's Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.

II ( *

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz valanda
Mahanoy City  ................. 1:43
Tamaqua ...............•............. 2:15
* i ‘ •

Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap
skalbtoj as. 68 puslapiu . << 

a«s» <vuwivo . eowoa^vw

Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iss- 
yydintas, Budelis X, Ęuninyaiksztis

* 16c
No. 122 Penkios . istorijos apie

* v * * * *

3,000 vokiecziu ostmarkių, 5
1 • • ’ • 1 1 H 1 ft kvokiecziu sidabriniu markiu Ir
• ' 1 i * ’ 1 *

— •I 1,111 '■ ' .

Dabar yra laikai kada lojaliszkumas ir j prilankumas ■
♦J JiJBIm'

i
i

* ’ ■ ft ft *

invairiu daiktu. Be to, pleszl- j 7; 'i . • • 1 '• -1 “t r 1 '7

¥

kestumeriu yra reikalinga del biznio.
MERCHANTS BANKING TRUST 00 

k .
į J • *

užkvieczia prietelyste Mahąnojaus ir apelinkystes.
0. BANKA

i uzKvieczia pneteiyste jyianąnojaus ir apeunKystes. 
, • . . .

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
X, J7A. 
RESERV® SYSTEM

DR. C. A. ŽERDECKAS _______ _  , 4 e • •

(t ' ‘

MAHANOY CITY, PA. „
MEMBER OF THE FEDERAL
■ 1,1 .1 ■■—■■■ I. ■■ .................................... I II!
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.. LIETUV1SZKA3 DENTISTAS.*..
Tamaqua ofisas, randasi People's Trust Co., Banko name Ir adaral kas 

. . . _ _ . - A ’ A • M « a. • . . 'Ji J.. • nt , "h.."1' aT

Vakarais pagal pareikalavimo. , ; |
dlen, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iizskirent Seredomis. 

Vakarais pagal pareikalavimo. , ; , ’ ’i
New Philadelphia ofisas 84 Water Si, adaras kas vakaras 7 Ilsi 9 valan- 

, s. Seredomis visa diena buna adaras. ‘ L
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2 ■

MM

i

dos. Seredomis visa diena buna adaras. 
Telefonas, Tamaqua 638

kai paėmė kepala iįuo^os,’ flju
svaru cukraus, kibara su'griė-

* » ' ♦ 11 i * t » it P *
tino ir Ežerinskienes berno vie
nus skalbinius.

■ ■: . . • • h-: \
- I

' i 
•7

■

SUDEGE VISAS KAIMAS. ?
Birželioh15 d.į ta.pie'13 

Panevėžio ap. Kupišzkio v' Pįa-1 
keturiu kaimo kilo didelis gais
ras, kurio metu sudego bevelk 
visas kaimas. Visiems sziems 

‘ *1ūkininkams gaisro padaryta*, 
21,750 litu nuostuoliu. Isz su-

7 *4**7
degusia ^robesių tik Antano

M

* 4

...

t v H' **

Praleiskite dipna New Br^ft 
atlankykite gimines ar p^instmus

■ į

In New Yorka $4.00
K ■

Ir Piemuo. 6O.pualaptu«. Vw'
1 No. 123 Septynios detorUos ople

k

Sztarkaus klojimas buvd ap-
fdraustas. - - I ’

1 *7. j. .i. ■>. r 
, t ’ ę p

>Sa

i Sztai Pigi Ekskurcija

v NED1LI0J, 19 LIEPOS
• ' ’, ' i < ,,: a ‘ ■, • . , < I
Spaciails Trelaaa Sukatos Naktį

4

U

Stebuklingas serkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus ssuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus

"*»i .r;

Shenandoah • 
Mahanoy City 
Tamaqua

4

.1*
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valanda k y j t35 
:16
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ANT READING GELEŽINKELIO
, I. U ■ , I! >■ ,,■!■>« 

1 / • 
u

U;- - ni11

■ ’ I?' J«

45 puslapiu > . *. ♦ .♦>» •.
No. 184 . Dvi Istorijos apie Dirari- 

ne Pana ir Ap> BaMi ^rtodjaftjtl 
puslapiu •£>^.16e

No. 128 Trys istorijos ąple Pa-
J»a

akutinis noras, Septynis broUo% Var
ginga žmogaus Minu ir raibais 
62 puslapiu.................................. tie 

5v d CN®. 126 Penkloi t htorljM apta
L^vaaav * *« . ■ ■ ■■ ——

myb«, Vargingo Žmogąut ftunaa, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis ui savo poną. 
61 puslapiu......... .. ............... ft... ,110

. VfTD. BOCZKOWtKhCOt «

L

Doras gyvenimas. Priversta Unite-

užkeiktos karslisus duktars, Jonukas

61 puslapiu

* f * 7 » 7 7 „

MAHANOY CITY. FA
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