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Galėjimas vyro su moteria ant 
smert.

Port Huron, Mich. — Juozas 
Lobert, farmeris isz Huron pa
vieto, ir jojo pati Mare, turėjo 
baisu galėjimu kuris užsibai
gė mirezia abieju. Motore nau
dojo ilga mesininkiszka peili, o 
vvras kirvi.

Apie taji galėjimą papasa
kojo palicijai juju keturiolikos 
metu duktė, kuri drauge su 
dvieju metiniu broleliu ir
sziu menesiu senumo sesute 
buvo liudiutojais tojo baisio 
atsitikimo. Kuily k is turėjo 
perkirsta szona, bet kokiu bu
du aplaike žaiduli, tai mergai
te negalėjo iszaiszkyt.

.. . .s atėjo apžiu- 
rado juosius bai

gų linezius ant 
galėjimas ant

sze-

Kada koroneri? 
ret lavonus, 
sei sukajiotus 
grindų. Badai 
smert kvlo isz szeimvniszku ne- 
supratimu ir tankiu barniu.

Storiauses Indi jonas ant 
svieto.

Carnegie, Okla. — Indijonas 
‘‘Big Bill’ isz Caddo pavieto 
ana diena davė sau pasiūt kel
nes kurios sunaudojo deszimts 
mastu ceikio ant padarinio o in 

ga
ila turėtu gana

Bill’ isz

paprasti vyrai 
ir

IrA

I"
k
ii

' iY^'
Wį

'iii
* 
■

i

Ik ■

M

A1 
r 
H h.

marszkiniu

kli rias tris 
lotu intilpt 
vietos apsisukt.

Ant pasiuvimo 
sunaudojo dvileka mastu mate
rijoje. Tasai raudonskuris ba
dai yra sunkiauses žmogus ant 
svieto nes sveria 648 svainis, 

numani 7 skrvbe- 
“Big Bill” 

negali ilgai stovėti ir vaiksz 
czioti, todėl važiuoja vežimuko 
je užkinkyta in du arklukus.

nes
bot neszioje 
les ir oze ve rv k n s.

miru
sio tėvo jaja ižgyde.

Bloomsburg, Pa. — Gal nesi
randa kvailesniu 
kaip Pennsilvaniszki 
kiį^ie inliki iii visokius burtus, 
raganystes ir inspojimus. No- 
senei mirė fermeris Ilirhm 
Neyhart kuris likos palaidota? 
su raganiszku krepsziuku pa 
kabinta ant kaklo, kuri aplai 
ke nuo raganos idant ji apsau 
gotu nuo visokiu nelaimiu.

Nuo mirties Neskaito, joji 
vyruota duktė Suyderiene 

liga.
paezia burtininke ant rodos 
kuri užklausė Snyderienes km 
randasi ‘‘užburtas krepsziu

Moterį' apreiszke įnirti 
palaidotas su tėvu 

paliepė jia 
ir nuvmt

lengvatikiu 
p ruselei

1'S 
I

t

m*
alejo miegoti ir sirgo szirdie:

Moterį1 nusidavė pas t;.
burtininko

užburtas
kas.
niūkei, jog 
Tada burtininke 
atkasti kapa tėvo 
krepsziuka ir pakabyti sau ant 
kaklo, nes jeigu to nepadarys 
tai turės dydelia nelaimia.

Dūkto iszmelde 
kapiniu virszininku 
su keleis ’ 
tėvo kapa, 
duktė nuėmė

paveliniim 
nusidavi 

vyrais kurie atkasi 
, a lydą re graba ii 

krepsziuka nu< 
tėvo kaklo ir užsidėjus sau. nu 
ėjo namo. Dabar Snvderiem 
sako, buk gali

mo tėvo, bet tikėdama in

miegot i ir szir 
dis jiai neskauda. — Paprasta? 
dalykas. Mislindama apie mir 
t i levo negalėjo miegot i, o szir 
dis lindėjo isz skausmo neteki 

“už
kerota krepsziuka” palengvino 
moteriai nes tai buvo jiai ant 
minties diena ir nakti o ir bur
ti n i n kės kersztas.

Laike graba po lova per 25 
metus.

Limibortown, N. C. — Gra 
has, kuris radosi po lova Mrs. 
Klzbietos Bass,
likos sunaudotas per jaja am: 
diena, kuri mirė ir likos janu 
palaidota. Moten* turėjo 96 me 
tus amžiaus 
daryti graba

per 25 metus.
3,500 žmonių turinti daugiau 

po 100 metu.
Washington, D. C. — Snvie- 

nituosia Valstijosia randasi 
3,500 žmonių turinti po szimta 
ir daugiau metu amžiaus. Visi 
pripažino, buk i. ........ .. r . . 4 .
gyvenimas ir vaikszez.io.jima> P^' e.ko >r tai kelis kartus te,, 
ant szviežio oro buvo priežaste 
juju ilgo amžiaus.
Girtuokliavimas užsibaigė mir 

cze jaunos moteres.
Hoboken, N. J. — Perleido? 

visa nakti kabaretuosia ant 
girtuokliavimo, jauna moterį 
Margarieta Gallagher, 18 metu 
senumo užbaigė savo gyvastį* 
per metimasi nuo feres in Hud 
son upe.

Tamoszius Cassadv, 19 metu 
vaikipns kuris draugavo mote 
rei, pasakė, jog moterį* prie jo
jo prikibo ir sake, jeigu josios 
nemylės, tai inszoks in upe. 
Cassidy ajszkei pasakė isztvir- 
kusiai moterei, jog 
nori su jaja turėti ii- po tuju 
žodžiu inszoko in upe. Norints 
laiveli sulaikė, bet kūno mo
teres nesurado.
Sėdėjo kalėjime 5 sanvaites, 

nubaustas ant 5 centu.
Brooklyn, N. Y. — Steponas ? 1 s III

Valstijos! a

regulariszluu* 
ir vaikszeziojimas

nieko no

Madura likos nubaustas pen
kis centus už turėjimą kisze- 
niuje puskvatierki munszai- 
nes. Kada sudže užklauso jojo 

sėdėjo kalėjimo, 
Stepas atsake jog penkos san
vaites nuo dienos aresztavoji- 
mo. Nusistebėjo sudže, jog už 
teip menka prasižengimą žmo
gelis turėjo teip ilgai rastis 
kalėjimo; kalbėdamas: “Gali 
ejti namo, bet negaliu tave pa
leisti be nubaudimo pagal tie- 

Todel užmokėsi bausmes 
penkis centus.”

Stepas neturėjo ne penkių 
centu, todėl sudže pats užmokė
ję/ bausme ir Stepas nuėjo na

sas.

NENORI APLEISTI NAMO NORINTS GAVO GERESNE
BUTE.
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Szis dvdolis namas vrn tai Palais Blucher mieste Berlino 
Vokietijoi, kuri nesenei pirko tūlas amerikonas ant uždėjimo 
jame banka. Po karei vokiszka valdže parandavojo minia del 
daugelio szeimynu, kurios dabar ne nori iszsikraiistyt norints 
locnininkas sujeszkojo genis ir t inkamesnins 
visu szeimynu. Dabar ejna teismas 
uis ant apleidimo namo.

gyvenimus del
idant priversti tuos žmo-

Isz Lietuvos
Kova prieszais girtuoklyste.
Vaszkiai. (Pasvalio apskr.) 

— Visur kovojama su girtuok- 
daromos

kad užkirsti kolia 
žmonių inpro-

pasekmėmis,I vstes 
pastangos, 
tam nelemtam 
ežiui girtuokliauti. Tuo tikslu
daromi priesz alkogoliniai nu
tarimai ir privalomi insaky- 
mai, draudžiantii'ji pasirodyti 
vieszose vietose t 

Czia nemažas

ir davė sau pasi 
1898 meto, kadi 

pavojingai apsirgo,
graba, mofert

i

staloris atvožė
bet kada

alsi t i ko.
Karta josios užklausė kuni 

del ko tu Elzbieta pa- 
isztrauki grabo 

Ant to senute
Matai teveli, as?

gas: ‘ ‘ 
sveiksti kada 
isz po lovos ?’’ 
atsakydavo: “ 
nemyliu grabu kaip ir kiti žmo
nis, o 
davau, 
jog

kada ant jojo dirstelė
tai teip užpykdavau. 

nenorėjau mirti ir gana.” 
Ant gulo mirtis nesidavė nu- 

sibaidyt ir senukia paėmė su 
savim.

Dydelis meteoras nukryto 
Virdžinijoi.

Norfolk, Va. — Praejta pet- 
nyczia puolantis meteoras isz 
dangaus apszviete visa aplin- 
kine Blackstone, puldamas ant 
fanuos su dydejiu trenksmu, o 
liepsna nuo jojo davėsi matyt 
visur.

Meteoras galėjo sverti kokia 
20 tonu, padfirydamas žemoji? 
duobia apie 500 keturkampi- 

pedu. Artimieji* medžei 
sudegu nuo karszezio. Meteoras 
buvo matytas Virdžinijoi ir 
Carolina. Žeme sudrėbėjo Law- 

Potersburgo ir 
Blyckstone kada meteoras pa
taiko in žeme.
Padėjo dinamito po kasikla. 

f „

Pittsburgh. — 
Bessemer

niu

rencevillo,

Miesteli je 
straikiereiNorth XIV0WU.VI,

isznesze in padanges Peterman 
kasikius. Visu aplinkine su
drebėjo nuo eksplozijos, bet 
nieką nesužeido. Keliolika 
straikieriu likos aresztavoti 
kaipo nužiūrėti už dinamitavi- 
ma. Kasiklos nedirbo, o priesz 
straijęa dirbo josią tiktai 25 k ii • •

nesužeido.

girtiems ir 
t. t. Czia nemažas nuopelnas 
yra ir musu valscziaus tarybos, 
kuri bein'* pirmutine bus pada
rius nutarimą priesz besipla-

• J 1 • •

Vilkai artinasi prie kaimu; už
klumpa ant žmonių.

Felsziu apylin
kėje pasirodė vilku. Vienas ja 

netoli Dirksteliu 
vai’stu nuo Tel-

l’elsziai. ■-rr r r

past ebet as 
dvaro, pora 
sziu. Apie tai, praneszns vietos 
komendant uron, iszejo apie 15 
kareiviu jo nukauti. rfik karei
viams nepatogu buvę isz ka- 
riszku szautnvu in ji szaudyti, 
kad nenukautų draugu arba 
kitu žmonių. Kelissyk in vilką 
iszauta, tacziau 
prnko.

Kaip
miszkuose esą ir daugiau, vilku.

skaitydamas
•k'

Ii *" ■ 4

Nekaltas kunigas išbuvo kalė
jime 33 metus.

Rymas. — Vatikano oficia- 
liszkas laikrasztis “Osservato- 
re Romann,” 
francuziszka kunigą, kuris ana 
diena sugryžo 
savo pampije, 
kalėjimo 33 metus už žudinsta 
kurios i 
rints žinojo kas taja žudinsta 
papilde.

Mete 1889 tasai
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IszLietuviszku Kaimeli*

apraszo apiejula

isz kalėjimo in 
po ižbuvimui

nebuvo papildias, no-
• « k ’ * ii a a

ta ncziu miesto 
provincijoi Ilo- 

iszskerdytais per 
pakol 
pric-

ISZ VISU SZALIU
Kaizeris tikejimiszkas fana

tikas.
Amsterdam. — Buvusia vo- 

kiszkas kaizeris gavo tikimisz- 
ka kvaitulį,
Szventa Raszta per visa diena 
ir raszo pamokslus. Daktarai 
abejojo ar tik kaizeris neten
ka proto būdamas nelaisvoje.

Kinczikai iszskerde 10,000 
žmonių vienam mieste.

Shanghai. — Deszimts tnks- 
gy ve n toj u

Cheng Chow, 
nan, likos 
(’lino Chiel kareivius, 
a j ima Iszi no pasi keli ma 
szais Wu Pei Fu.
Miestas griūva in žeme, 50,000 

randasi be pastoges.
Rymas. — Žinios daejna isz 

Corato, Imk aplinkinėje Apu
lia, artimoje Bari, padėjimas 
yra labai pavojingas. Miestas 
Corato ingrinva iii žeme isz 
priežasties požemines upes ant 
kurios miestas buvo pastatytas 
nežinant gyventojams. Daug 
namu jau sugriuvo. Penkesde- 
szimts tukstaneziu gyventoju 
randasi be pastoges, nes aplei
do savo gyvenimus, jeszkoda- 
mi saugesnes vietos. *
Tukstanczei lavonu randasi po 

sniegu.
Vladyvostokgs.

katalikisz- 
kas kunigas likos nubaustas 
novos už nužudiniina jaunos 
moteries, Priėmė sa vo bausmių 
nialszei, 
Tik per

Edwardsville, Pa. — Ugnis 
ant Plymouth uli. padare ble- 
des ant 25 tukstaneziu doleriu, 
sunaikindama keliolika namu 
per ka neteko pastoges szeszios 

Ugnis prasidėjo
name Szelaso ant kurio užmėtė 
deganti paperosa maloris.

szeimvnos.•K

I

Montello, Mass. — Anglu 
laikraszcziai pranesza, kad pe
reita savaite nusižudė lietuvis 
Leonas (Ingis (pavarde, matyt, 
iszkraipyta.) Jis buvęs 50 me
tu amžiaus vyras 
džiova, 
vaikus.

Tuo paežiu laiku O. Miszki- 
nienc irgi bandė nusinuodyt, 
bet ligonbutyje ja atgaivino. • 
Jos vyras mirė pereita menesi.

be jokio rngojimo. 
mirti tikro žndinlo- 

jaus, kuris ana diena mirė pri
sipažindamas prie kaltes ant 
mirtino patalo, kunigas likos 
iszleistas isz kalėjimo po 33 
metu nekalto kentejimo.

judintojas nuėjo in spavied- 
ni po papiki imu i žndinstos ir 
tokiu būdu kunigas negalėjo 
ižduoti kaltininko, nes slapty
be spaviednes nepavelino jam 
pasakyti, kas papilde žudins
ta. Liudininkai mate kaip ko
kis tai žmogus iszbego isz grin- 
czios merginos ir nubėgo in 
klebonija kunigo, bet nežinojo 
ar tai buvo kunigas ar kas ki
tas ir pagal taji pripažinimą 
liudininku kunigai likos ap
kaltintas.

Argi reike geresnius paveiz- 
dos pasiszventimo katalikisz- 
ko kunigo už prasižengimą ki
to, kuris per spaviedni užden
gė savo kalte!
Moteres nupjauna mažulėli 

pirszta nuo kojos.
London. — Isz tikrųjų pasiu

to angliszkos moterėlės, nes 
dabar duoda nupjaut maža 

kojų idant galėtu 
neszioti mažesnius czeverykus 
kurie yra labai siaurus ir 
smaili. — Gal neužilgio duos 
sau nupjauti nosis idant turė
tu puikesni veidą.

Szunienor. svaras kasztuoje 
10,000 rubliuRosijrfi.

Moskva. — Antroje, Dono 
apygardoje nustatyta kainos 
szunienai, varnienai iržyirb- 
1 ienąi. Szunicnos svaras kai
nuoja 10,000 rub., viena szarka 
— 50,000 rub., viena varna — 
2,000 rub., vienas žvirblis — 
3,000 rub. .

Isz Ufos praneszam, kad kai- 
kuriuose sodžiuose gyventojai 
isz bado valgo keptus diržus. 
Valgoma net vyžos — jos džio
vinama, malama ir isz paga
mintu tokiu budu miltu kepa
ma blynai. Taipgi suvalgoma 
žiurkes, prūsokai, invairios žo
leles ir szakneles.

Dieve, saugok Lietuva nuo 
bolszoviku ir nuo tokio bado!

ir

ir turėjos 
Jis paliko paezia ir

senas
Saules” J. P. Pa-

vra mates. Alsi-

Pittsburgh, Pa. — Del visu 
gerai pažinstamas ir 
skaitytojas “ 
leek is, gyvenantis po No. 3457 
Ligoneer uli., apleidže Ameri
ka keliaudamas in Lietuva 23 
diena Gegužio, atlankyti savo 
gymi nes ir pažinstamus kuriu 
nuo senei ne
sveikina su visais pažinstamais 
ir gyminems czionais. Vėlina
me laimingos keliones in bran
gia tevynia p. Paleckiui kuris 
iszkeliaudamas in Lietuva ne- 
užmirszo užprenumeravoti sau 
‘Saule” be kurios negali apsi
eiti ir tėvynėje. Apsigyvens 
Krakių miestelije, Kadahiiu 
apskritije. 

Wilkes-Barre, Pa. — R. L— 
skiene, gyvenanti ant So. Em
pire St., yra žinoma czia kaipo 
visokiu lermu kėlėja. Girtuok
liauja pas ja visokį pajuodę, 
nes munszaines visuomet pil
na.

Ji turi Vedusia dukterį su 
Justinu B—czium, 
miau kol motina nosikiszo, gra
žiai ir sutikime gyveno;

Pas motina pradėjo atva
žiuoti koks tai vyras isz Pitts- 
tono, kuriai jis labai patiko ir 
ji pradėjo visokiais budais at
kalbinėti dukterį nuo vyro. 
Visiems pasakojo vaikszczio- 
dama, kad tik ji galėtu kaip 
dukterį atskirti nuo vyro, duo
tu kaž žin ka. Teisybe, tas jai 
pasiseko. Private divorce case 
buvo pas Jones divorce mast
er.

Tai yra labai begediszkas 
dalykas szitaip daryti. Visuose 
atsitikimuose tėvai stengiasi, 
kad vaikai vede kuogeriausiai 
sugyventu, o L—skiene ir ge
rai gyvenanezius perskyrė. Pa
tarle sako: “Ko velnias nepa- 
jiegia, ta boba atlieka.”

Jeigu ji nepradės szvaresni 
gyvenimą vesti, kaimynai ke
tina ja valdžiai skusti.

_ “T. V.”

Vladyvostokgs. — Daejna 
žinios isz tonais, buk atėjus pa

ir pradėjus sniegui 
tirpti, Rusijos laukuose, ypacz 
pakeliais, pasirodė baisus regi
nys — nelaidoti lavonai, kurie 
per žiema gulėjo apsnigti. Apie 
Aktubinska, Kirgizu respubli
koj, pririnkta jau keli tukstan- 
cziai lavonu.

Visokios ligos ir pavetres 
jos kelia ir vos tik nesuploszes I jau prasidėjo platintis isz pric- 
važiuojanezio žmogaus arklio, žasties puvaneziu lavonu.
Tik paskui ji važiavusieji jam gudinstos, apipleszimai ir kito- -..II.. I a a e m • _ •

vasariui

szis dar pas-

pasakojama, toliau pirszta nuo

tinanezia musu miestelyje gir-P5^‘l k \ ienas vilkas pasto
t nuklysto kaip 
slapta. Praszyta. vyriausybes 
praszalinti neveiklius milienin- 
kus, nedabojanezius vieszos 
tvarkos. Pagirtina \’aszku val- 
szcziaus tarybos pavyzdi pase
ko ir kitos valscziaus tarybos.

gražu; tiktai asz 
kad pamatęs

viesza taip ir

nedabojanezius I

tėvynėje. Apsigyvens

kime pir-

'W||

Vis tat kibai 
labai nustebau, 
kovo 27 tarybos posėdy kaiku- 
riuos jos narius perdaug 
sums 
rvs

T 
pagelbėjo.

Važiuojantiems Klaipedon.
Klaipodo. — Visi atkeliavu

sieji isz užsieniu Klaipedon ki-

ki prasižengimai platinasi 
Moskvoje.

Moskva. — Vilnis visokiu 
• |žudinscziu, apiplcszimu irkito- 

tn krasztu piliečiai privalo 
vėliausiai per 24 vai. po atke- 

a a a. a a a a •

Szunienor. svaras kasztuoje

Antroj Dono

“link-
ir no vienas tarybos mi) y

neprotestavo • priesz tai. 
rTeko taipogi matyti viename 
valscziaus bu,to užkampy be- 
posedžiaujant prie degtines bu
teliuko . su kortomis rankose 
szventadienyj 
keletą Vaszku tautioeziu.
dos ar tik neimta tarp ju ir ta
rybos nario. Na. jei szitaip, tai 
vargiai be bus kas gero isz vi
su geru Tarybos nutarimu.
Šmugelio prekes isz Klaipedo

. su
laike pamaldų 

Ro-

ti v t is
pasi rodo

kiu piktadaryseziu prasiplati- 
baisei po visa miestą Mosk- 

tiems kurie randasi ant 
u Ii ežiu po 

nevvkdantieji bus | 
ties.

ai i P^trule nuszove

liavimo patys nueiti policijon 
ir insiregistruoti. Visi szita in- 
sakvma
baudžiami iki 5000 auks. Nega-

bagažas
lint sumokėti pabaudos,
Imti keliaujanezio 
konfiskuotas.

Visi szia vasara in Klaipeda 
keliaujantieji privalėtu kreip
ti in tai domesio.

LIETUVOJE “SAULE”
YRA MILIMIAUSIA.

1

no 
vos, o

4

užtemimui saules, 
grasina dydelis pavojus gyvas- 

Nuo pradžios sziu metu - • * •i keturis szim- 
tus visokiu piktadariu ir raz-
baininku. Ana sanvaitia 40 
banditu likos suszaudytais ka
lėj imliosią. Už vagysta, nubau- 
dže Rosijoi kaltininkus mir
ezia. Panaszus padėjimas 
vieszpatauje užiniestijo Mosk- 
vos, kur konia kas vakarus pa- 
licije suranda keliolika nužu-

vienas

s.
Palanga. —- Vietos žmones 

nusiskundžia, kad nežinia ar 
per muitines valdininku kalte 
ar per muitiniu netobula su
tvarkymą vėl pradėjo czia ro- 

szmugelio prekes isz
Klaipėdos. Prekes 
kaip tik po perleidimui žmo
nių per muitine, del to duoda 
progos manyti, . kfid szmugelis 
eina lyg ir per paezia muitino, 
nes szalia muitines, vadinamo
jo “žalioji siena”, ties Palan
ga yra tvirtai saugojama.

Palangos žvejai nusiskun
džia, kad szi pavasariu, pradė
jus plaukioti jiems in jura ir 
žvejoti, žuviilgiausiose vietose 
ties musu krantu tenka rasti 
svetimu , žveju, kurio visakurie 
ankszczi au i sz ve joja.
Traukiniu nelaime Beisogaloj.

Beisogala.
ir kelėiviu traukiniai susikūlė 
— 4. užmuszti, daug sužeistu, 
keli keleiviu vagonai sutrusz- «• • * #.<

14/ vai. prekinis

(Until ir apiplesztu žmonių.

B“1 "“'“““•■"-‘XHNGIEKASIU straikas
63 pulko, kareiviai 

Todėl labai | pripilti nėjo obscrvatiszka balo
tu gazu, kad sztai truko vir-

' ' i kuri laike balona in kuria gal užsibaigs už kokiu szcsziu 
laikraszczio dar ir du Kiilendo-1 insipainiojo tris kareivei kurie 11 _

Giarbianu’is Redaktoriau
Sulaukiau nuo tamistos 

mano vardu siuneziama laik- 
raszti “Saule.” 
džjaugiuosiu gavus toki laik-Įnasu 
raszti kaip “Saule,” oprie|vel.. 
L...... ........ ..... ___ ____
riu dovanu. Szitame laikrasz- laike virve. Du isz juju palei- ri. tiek zopostięs anglių ant 
tyje yra visoHhi žinių isz Ame-1 do virve, niikrisdami žemyn | tiek laiko. Rapartai aplaikyti 
rikos ir Lietuvos ir isz viso pa
saulio, yra teipgi puikiKpasi- 
skaitymu ir i.(....... ___ , ___ ______ _
prantamu mažiems ir dyde- ges. Tuojaus paskui balona lei-| procentą anglių kiek buvo 
Jiems, jauniems ir seniems. ----- -------- - _ . _ , , . . . .

Totlol linkiu visiems užjūrio cluvyt piibe$usio btilono kuris sumiudoje usztuoiiis milijonus I ttiip i^ztinubi, kud nuo jos visu

- Angers, Franci je. 
manevru i

gazu, kad sztai truko vir
Indianapolis, Ind. — Angle-

kasiu unije tikisi, jog straikas

sanvaieziu, nes kompanijos lu

ntikrisdami žemyn tiek laiko. Rapartai aplaižyti

—Kaimynas.
M

Kingston, Pa. — M. Kara- 
‘ ‘ bedaktarauda-dziene, kuri

ma” neviena moterį nuvarė in 
kapus be laiko, tapo aresztuo- 
ta ir pasodinta j n kalėjimą.
Žmones kalba, kad ji dabar 
iszejusi isz proto.

Ji pereita savaite “nudakta-
• isz-Į ravo” Matulp^icziene, kuri, 

dosi areoplanas, bet nė galėjo I kasta priesz straika, o sklypas įnirę nuo baisiu skausmu. Buvo

30 metru, baisei suaižeisdaihi, isz tuju szaliu kur neprigiilin- 
t....... bet treczes nepaspėjo pakyšt ti in unije darbininkai dirba

apraszymu, su-1 virve ir likos iszkelas in padan-1 kasiklosia, iszkasa^ konia o0 
dyde- 

liems, jauniems ir seniems.

broliams Lietuviams, ifizsipirk-Į iszkylo aut 6000 pėdu. Areo-1 tonu anglių. Sziadien kompa-Į mesa puolė. Matulcvicziene 

, Balo-1 milijonu tonu anglių, o in szc-1 Karandziene norėjo ja padu k- 
užlėkė ant virszunes Me

nard girrios teip žemai, jog

bet treczes nepaspėjo palest ti in unije

Matulpidcziene,

ti ta naudinga laikrnszti “Sau-Į planns sugryžo be vilties, jog Į nijos turi ant zoposties apie 40 j buvo pastojusi su kūdikiu,^o 

szes sanvaites toji zopostis isz-1 tarauti, na ir nudaktaravo.
Matuleviczione palikę vyra 

ir 5 kūdikius didžiausiame nu
liūdime. Tapo palaidota pane- 
dely, gegužes 1 d. ,.

Lietuvėms moterims pamo
kinimas, kad neužsiimtu su 
visokiomis szundaktarkomis.

> 4 MM M** AB

le, ” ir kad jie nesigailėtu ke- kareivis pasiliks gyvu, 
liu doleriu, o prisiunstu ko-Inas _____ __
daugiausia ir iri Lietuva.

o prisiunstu ko-
►

Dabar tariu szirdinga “a-1 kareivis pagriebė už szakos 
ežiu” Mykolui * Yancziukui medžio ant kurio gavosi giluk- 
už išpirkimą man laikraszczio | nmgai susižeisdamas tik leng-

- Su pagarba,

Mykolui

“Saules”.
Onyte Czepę^iuto

sibaigs, ir tik tada kompanijos
pradės derybas Bu anglekasiais 
ant užbaigimo straiko.

Daugelis anglqkasiu iszva- 
žiavo in virszutinius fabrikus, 
ir in Europa su visoms savo 
szeimynoms nemanydami dau-

• V i • • 'A •1

vai. Taja diena apie 4 valanda 
po piet stojo kareivisOnyte Czepojętiute popiet stojo kareivis savo

Szventežorio Valscziaus,. abaze apsakydamas apie savo • H • I • • • •• * * • •
f

*
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KAS GIRDĖT
Prolubicje 

tvirtnus 
mo josios nes turi 
kliu tos. 
nubodo
prasižengėlius

no turi 
invedi-

ez tonais 
pasisekimo

nuolatines
Isz tu j n priežaseziu 
kovoj i mas p ri esza i s 

genera liszkam
prohibicijos kamisoriui majo
rui Roy llaynes, 
padekavoti

kuris nutarė 
už taji dinsta. 

Haynes sakd, buk yra negale- 
ma užvesti visur prohibieije ir 
priverst žmonis 
t uju tiesu,

I I 
o surinktu

I
nemeti n tu pinigu, 
skolas isz Europos su procen
tais, tai pasirodytu, jog kožnas 
gyventojas aplaikytu dauginu 
ne kaip yra skolingu.

Bet to nesitikėk i me ir hesi- 
džiaugkimo,

žmonis darytu su tiek 
pinigu? Vėlu k tegul politikic- 

g qi f te re i p r i si k e m sz: i

nes k a
prie to nedaejs,

nai .. K 
masznas.

ir

Lenkijoj yra 10,718 kntaliku 
kunigu, kdriais yra 9218 len
kai, 1000 vokieczin ir 500 lie
tuviu.

kiiriais

Truputi ve^au Jlo- 
valsiuminkaztimu.

SAULE
. i,,.,

NOTARIUS.
I ‘ '

/
j

Kartais, 1
ji, in Su v. ViilstijaHjjiagali su-

naujai atvžiąv.usie-
Jot. - - . . j " • >*. J V- ". '

prasti kodėl czion yrą tiek
daug Neturi jh, ir jog tie No-

m • w'1 . r v i a i *1" , . ■,** •' iiw1" .!.

Tiktai ant Trumpo Laiko
,.'.1 ' ........... ■

Visos szios Knygos už PUSE PREKES!
’ ' > " ' " " ' Į » || ...... m ■ ■ I

4

1 
prisiuskitoIszsirinkitc sau : 

ihumis tiktai $ 1
žeminus padėtu knygų už $2 vertes, 

o gausite per paczta $2 vertes knygų už $1
S3 vertes knygų gausite už S 1.50.
Szitas

tarai yni Khiutuvrtirikai, Į$isz-

turi isz ko pirkti szvležiu vaisiu, duok 
džiovintu. Juos gerai iszmlvkyk ir vir 
ink tol, kol bus minksztl. ■ Joi vaikas 
yra lepus, duok Jam tik vaisiu sultleo, 
ar mlnksztimu. Labai Jauniems kūdi
kiams, kurio vos tik .pradeda valgyti 
ka nors kita, negu plena, reikia duoti 
tik vaisiu sultis, 
ms galima duoti
Sveikas valkas mokyklos amžiaus gali 
valgyti obuolius, slyvas ir gružls su 
visomis Žievėmis Ir viskuo.

Kiekvienas valkas turi gauti užtek
tinai geros duonos. Jeigu Ji duodama 
be cukraus ir vaisiu kftses, nėra Jokio 
pavojaus kad jis nuo 'jos persivalgytu. 
Iszalkcs vaikas valgys duona su svies
tu ar be sviesto ir kitais negu papras
tais valgimo laikais, 
ymus po valgiui duoli.

tininkai, Grnboriai arba kiti 
biznieriai.

♦

$4 vertes knygų už $2 ir t.t.
^prekes pardavimftS tik ailt trumpė laike, todėl natfdėkites 

isz progoš ė bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.

Isz/lui r jis atva
žiavo buvrt tik vicilas Noth tins 
ir tas Notarins HuVb Advoka
tas arba koks Urcdninkas.

Notarijaūs užduotis yra paliudijimus 
duoti logatiszkams dokumentams, t.y., 

Kleticne arba uždėti Jo varda ir atilspauda ant do- 
£HZ,H™U5°V nuo kumento kaipo užtikrinimą jog para- 

sziii yra atsakomu ypatų.
liudijant paraszus ant legallszku doJ 
kumenlu, kaip lai, ant užstatu ir par
davinėjimo rasžtu, notarijaus pareigos 
inima aprūpintom' prisiogu, afldavitu 
Iszpildyma ir t. t.

Joigii ji duodama

TAupyk saldu- ! Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.
♦ 'C i “ t* * ■<l

No. 175 Tris istorijos apie Jtaga- 
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste
buklas. 74 puslapiu. ' - 20c

N«. 176 Dyi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 pųsląpių. 
Preke - - - - 15c

N<>. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dėde isz Amerikos, pasaka pianu Dzo-

Kataliku Lenkijoj yra 
00,000. Vokietijoj kataliku 

o kunigu 24,-

No. 122 kapitonas Velnias, 
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

Pul-Tapati darba at-
Motlnos,

viduriu užklctcjlmo. 
lieka daržovea ir valaial. 
kurion nelszaigali duoti daržovių, arba 
vainiu turi katkartomln duoti valkamr. 
ruiMon duonos.
avlžicnlu miltu, kukurizinlu, arba 
spragintu kvicczlu yra geras maistas 
vaikams, Jos tiek pat maisto dalyku 
kaip ir isz krautuves pirkti gatavai 
pripengti maisto dalykai ir daug ma- 

Daugelis mums pripasakoja ko vai- Į žirnis Icnzuoja. Kieta duona, arba džio- 
kams neduoti valgyti, nuo ko juos 
drausti, bet jie užmirszta pasakyti kuo 

Kentuckije, j,1OH reikia penėti. Kuo reikia vaikus

Apnrt pa-

nubodo P-

prie pililimo 
ypatingai dydes- 

ninosia inioxtuosia kur peržen
gimas prohibicijos yra atvyrąs. 
Tokis padėjimas
Ilajmesui, kuris nutarė geriau 
padekavoti už dinsta, ne kaip 
nuolatos žiūrėti kaip patis vir- 
szininkai, palicijantai 
peržengė taisės t iesas.

ir kiti

^Mancbesteri, 
nepaprastas

Tvirtina jisai buk sudus 
draugo ir bažny- 

galima manyti jog 
garsvs ten

randasi 
m

dvasisz-
kas.
privalo būti 
oze, isz ko 
tasai dvasiszkasis 
pamokslus, lieps žmonim mels
tis ir vaikams giedoti laiko at- 
sibunaneziu teismu. Kas isz to 
kad ten yra daug 
ri veisė prasižengėlius. Praej 
ta menesi tam sude stojo 1524 
prasižengelei 
prohibicijos ly

tamsybes, ku-

sulaužimo 
revolveriniu 

dėjimu ir žudinseziu.

nuo
<r

Oj kad a sz bu tau milijonie
rium, tai gĄ'vencze smajrei ir 
niekas man nestokuotu!

Nekarta galema iszgirst pa- 
naszius dūsavimus isz žmonisz- 

o kada skaitome 
murinas James 
randasi kaleji- 

da ži

< i

cvvencze --rs 
>,

ku krūtiniu, 
apie tai, kaip 
Hannel, kuris 
me Jefferson Cit}’, M o.
no,jas, buk ant jojo žemes ku
ria turi Meksike, surasta, szu- 
linis aliejaus
milijonus doleriu. Juodulis li
kos tuojaus iszleistas isz knle- 

idant galėtu sutvarkyt 
ir aplaikyti užnio-

verties keturis

namas sudegė ir

Jimo 
savo bizni 
kęsti už žemia.

Kada jojo
visa szeimyna iszmire, tai jojo
nepaleido isz kalėjimo idant 
galėtu atsisveikyt su mirsztan- 
czia paezia ir vaikais. Bet kada 
staigai pasiliko milijonierium, 
kitaip apie ji pradėjo szokinet. 
Gal neužilg 
kalėjimo.
padaro.

io paleis ji visai isz 
— Milijonai viską

Kiek tai kartu atsitinka, jog 
staloris prasikals, o kalvi pa

karia,” 
de ana diena, 
kaltas žmogus turi nukensti už 
kalta.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko ana diena Elk River, Minne- 
sotoje, kur likos uždaryti du 
jauni vaikinai novos už papil- 
dima kokios tai vagystes. Per
sėdėjo nekaltai kalėjimo tris 
menesius, kad sztai iszejo in 
viražu, buk taja vagy st a papil
de du palicijantai 
mi visam mieste.

Dabar nekaltiejei likos pa
leisti ant liuosybes, o jnju vie
tas užėmė tikri kaltininkai. O 
kas butu jeigu tiejei vyrukai 
butu apkaltinti už kokia netei
singa žudinsta ir pakarti ? Jau 
negalėtu juosius prikelti isz 
numirusiu.

Vaikinai innesze skunda 
prieszais miestą ir valdže ant 
50 tukstaneziu doleriu už ne
teisi nga areszta ir geda kokia 
aplaike, būdami kalėjime.

t (

tasai priežodis iszsipil- 
jog kartais ne-

, r>gerai zino-

yru
548.

24,115,032,

Miltines koRzcfi, kaip 
kuk uriziniu,

laplu. popierinei apdarai.
No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 

apisaka isz Prancūzu gyvenimo, ir

74 puslapiti.

KAIP PENETI MAŽUS 
VAIKUS.

kad Jie iszaugtu inpenėti, kad Jie Iszaugtu in sveikus 
vyrus Ir moteris, yra tirinejama Suv. 
Valstijų žemdirbystes departamento 
szim In in kavinio ekspertu.

Svarbiausia isz visu maisto dalyku 
yra pienas. Jam randasi dalyku rei
kalingu iszauglnti raumentls, kaulus 
ir dantis, ir tokiu dalyku kurio rel- 
kalnki kūdikio augimui, 
kudiks neaugs taip greitai, kaip reikia 
be pieno. Jis gali būti riebus, bet rie
bumas dar nereiszkla tvirtybes. 
Jis beveik visuomet bus silpnas.

Kiekvienas kudikas turi gauti ma
žiausiai tris stiklus negraibyto pieno 
kas diena, o Jei galiama tai kelurius. 
Jeigu jis tiek pieno gauna, o ypatin
gai jei Jam duodamas vienas kiauszi
nio trinys kas diena, Jis gali apsieiti 
hc mėsos.
be reikalo rūpinasi, kad neturianezios 
isz ko pirkti mėsos, žuvies, vlsztienos, 
ar kitokiu mėsiniu valgiu savo kūdi
kiams, nes jos gali gauti pieno ir jo 
vieno užtenka, o Jis yra daug pigesnis 
negu koks kitas maistas.

Užtikro atsiras tokiu, kuriu norės 
klausti kaip reikia duoti kūdikiams 
kiauszinio trini. Ji geriausiai yra pri
dėti prie pieno koszes, kitas-gi būdas 
yra Ji kietai iszvirti, užsudyti, ir sutri- 
nus užtepti ant duonos. Kiauszinio 
baltima motina gali suvartoti kitiems 
dalykams, piragaieziams, ir t.t.. 
kams labiausiai i
Visa geležis, kuri yra kiauszinyjc ran-’1 
dasi trinyje. Beto. t rinyje yra dar ko 
kito, kas taip-pat kaip ir pienas pade
da vaikams augti.

Kiekviena motina nori, kad jos vai
kas turėtu tiesias ir tvirtas kojas. Pie
nas ir kiauszlniai suteikia maisto isz- 
augtinti tvirtus kaulus. Vaikai kurie 
tokio maisto negauna, keveik visuo
met gauna taip vadinamąja Anglis/, 
kaja liga “Rickets.” Ju silpni kaulai 
negali Iszlaikyti ju kūno ir sulinksta, 
arba visaip iszsikraipo.

Pienas greitai užsiterszia, ir kuomet 
tik ji tampa sutersztas, labai sunku ji 
iszvalytl.

Ncivicnas

Jeigu

Kai-kurios motinos visai

vintą duona (Toast) yra valkams gera 
duoti. Duona sudžiovinta ir trupu- 
czinka ant ugnies pagruzdinta gali 
būti sulaužyta in grudai, kad yra duo
dami.

Saldumynus duok tik tuomet, kuo
met valkas nėra labai alkanas, ir kuo
met Jis ju daug nevalgo. Pigiausia sal
dumynas yra duona aptepta sviestu ir 
apidarstytn baltuoju ar ruduoju cuk
rumi. (’ukrus szmotelials daug pigiau 
atsieina, negu kitokie saldumynai. .

Pusrycziamu reikia visuomet duoti 
vaisiu, ar tai szviežiu ar džiovintu su 
miltino koszc, pienu duona ir sviestu, 
Duonos ir sviestu. Duonos ir pieno 
arba ryžiu ir pieno užtenka vakarie
nei, 
nos viduryje.
ir duonos su sviestu, Ir kiauszinio, Ir 
invairlu kosziu su taukais, Ir daržovių 
ir kitu dalyku.

--Foreign Language Infor. Service.

Duona sudžiovinta ir 
ant

Svarbiausia valgis turi būti dlc- 
Tuomct galiama duoti

Vai-4 1 V.V.. T <»»’

reikalingas trinys.

Jis yra visai kitoniszkas 
maistas, negu obuoliai ir orandžiai, 
nuo kuriu neszvarumus galima nu- 
szluostyli.-Jei pienas yra neuždengtas 
ir dulkes ąr kitokie neszvarumai in ji 
krinta, arba, Joi jis yra pilamas in ne- 
szvaru indą, neszvarumai nueina 1 n 
dugną ir ju negaliama atskirti, 
szvarusįj ‘ 
rgtlina luidikL ^Caigi.rckiu labiausiai, 
rupiriu. kad p fenas butu szvariai už
laikomas.' 
yra’laikomas, turi būti szvarus; taip- 
pat ir indai ir milžeju rankos turi bū
ti szvarus. Namuose pienas turi būti 
atsargiai uždengtas ir laikomas szal- 
toje vietoje.

Ne
vienas beveik visuomet suai

Tvartas, kuriame karve

Szvaraus Nugraibyto Plono 
Vartojimas.

yra

L
Jis gali protestuo-

Francuzu gyvenimo, 
viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 62 puslapiu, 
puslapiu.

:n<i. i2i

innesze

jog būdamas

Ne vienas žmogus yra tosios 
nuomones, jog turi czista sav- 
žine, nes ne turi jokiu skolų ir 
ne turi ko rupytis.

Bet užmirszo,
gyventoju szlo sklypo turi ant 
galvos skola 230 doleriu apie 
kuria nežino
keti, nes Suvieniti Valstijei tu
ri 23,190,000,000 doleriu sko
los. Padalinus taja skola ant 
visu gyventoju, vyru moterių 
ir vaiku, tai ant kožnos galvos 
pripuola po 230 doleriu.

Toji suma turi kanecz būti 
surinkta per valdžia nuo gy
ventoju. Bet, jeigu Suv. ^alst.

J o bet turi užmo-
- *------ . . - - į

valdžia nuo gy

50c 
Prakeikta, meilingas Kri- 

, 35c 
, Ne. 125 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szjmtmcczio, iszlmta 
isz Liotuviszku iižlieku. Su pavei- 

35c 1 i, -į ■ »n < ■ / > #

N0.126 Keturios istorijos apie 
Vrya užkeikta, Panaszus, Leorenas, 
SetijUCga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to „dingsta. 196 pus. - 35c.

No. 12? , Tris Istorijos apie Neva
liojo^ pas Maurus, yicszkello, Duobes, 
Karalaitis,žmogus. 121 puslapiu. 25c 

12 Istorijų: Nedarykia 
įskirl.uino torp vaiku ir mijekia visus 
dygiai. Voluiszkas kaži ravimas. Jesz- 
vXojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vientprte dukterc. Ncla- 
ybas vyras. Prakeikimas, Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skripka.
ka ketipa antra karta apsipaczluot. 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25c.

No. 129 Penkios Istorijos: Jadviga 
nunillofa razbninnko. Geras sūnūs, 
jo vardas buvo Jonukas, 
mylėjo savo motina ir in kokia tolima 
kelione leidosi idant gyvaste Josios 

Kaip tai gi Inkis mainosi. 
Svirplis, didelis pranaszas. 
apie du girtuoklius.

No. 130 Penkios istorijos 
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios Istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje. Javorovas ir jo klintis. 
Apie kupczlu kuris norėjo piginus dar 
binlnko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszios istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szcparka, Pavo
jinga klaida.
teip-gi randasi szitic apskaitymai, 
Dievobaimingas auginimas valkti. Aky 
vos žinios, Vainos preita szlmtmetijc, 
Didžiausi tiltai, Planetos.
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzuklszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus.
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20a

Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rieszu- 
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszventi- 
nimas gero draugo.
teisybes. Kaip Jokūbas ioszo kazlras 
su velniu už dusžia. Ka darote, darote 
patis del saves.
Rūta. Aszarqs motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoJe 
karėjo. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. liėtuviszkal, lotinlszkai 
ir angelskai.
Now Yorka. Lekiojimas oro, 
tik moteres. Pavclayimo apgailėjimas. 
Nusimintoms, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirlu- 

Be apetito, dainele.
žiedas. Kvaili žmonis. Keleto juoku. 
Pasako apie
Szitoje knygelėje leipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos
Pranaszystes. Preke knygeles tik

No. 135 $zluplnis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinusi sekanezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mioje, Kandidatas ant apsipa.cziavlmo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip žydas moka gcszcfta pa
daryti, Pasaka apie arkiuka-kupruka, 
toip-gi keleto juoku, goru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - - _ . 15c

No. 130 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Trcczia dalis) talpinusi sekanti 
skaitymai: lia isz maiszo iszlins, apie 
boba negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypatų,

Ii czeklus arba notas kuomet ant talko minntiszkas apraszymas, 202 pus.
noužmokotoH 
pavirtoje kur jis gyvena, arba kur ran
dasi Jo biznio viela, bet jis gali atlikti 
pareigas kitose pavtoczloso Jeigu prl- 

i • ■, r i. i? i
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Negrą iby t as picmA) yra vaikams 
daug geresnis, negu graibytas, teeziau 
szvarus nugraibytas pienas yra geri
au, negu sutersztas negraibytasis. Jei
gu motina negali gauti szvaraus ne
graibyto pieno, ji gali vartoti szvaru 
nugraibyta ir vaikui duoti truputi avie 
sto in vieta Smetonos, kuri nuo pieno 
buvo nugraibyta.

Tie pieno dalykai, kurie kūdikiui 
padeda augti paeina isz žoles ir kitu 
žalumu, kuriuos karve ėda. Tie patįs 
dalykai kiauszinyjc paeina isz žaliojo 
maisto, kuriuo kiekvienas geras visztu 
augintojas lesina savo visztas.
llo maisto, tie dalykai inslgauna in pie 
na in kiauszinio trinius. Tie dalykai, 
kurietaip reikalingi visiems Jauniems 
gyvūnams randasi ir salotuose, splna- 
kuose, ir kitose daržovėse. Dėlto in
validos daržoves yra gor duoti vaika
ms ypatingai tuomet, kuomet trūksta 
pieno Ir kiausziniu. .

Kai-kurie kūdikiai nemėgsta daržo
vių, ir mažai tora naudos, Jei jiems ju
os duodamos nenoromis. Daug geriau 
yra jati indeti in sriuba, ar koszo nie
ko apie tai nesakant.

Sakydami, kad valkui nereikia mė
sos vlsztienos, ar žuvies, Jeigu jis gau
na užtektinla pieno, mes nesakomo, 
kad tie dalykai Jam butu nenaudingi. 
Svarbiausia dalykas yra, kad Jie yra 
nereikalingi ir Jei duodami sykiu su 
pienu jie yra bereikalingas prldecz- 

Kaslink sveikatos, galima net 
labai jauniems kūdikiams dubti po 

truputi mfnksztctmes mosoB, kaip žu
vies. vlsztienos ir t. t. Teeziau nerei
kia duoti kietos mėsos, kurios Jis ne
galėtu sukramtyti ir turėtu ryti dide
liais szmotais. Ypatingai pavojinga ir 
nesveika duoti keptos mėsos. Jei duo
dama, tai duoti virtos.

Isz ža-

No. 115

kas.

Vartok Szvležins arba
Džiovinau* Vaisius.

Yra geras paprotls duoti vaikui vie
na vaisiu kasdiena. Jei negali, ar ne-

Jls paskirtas not artum

kslais,' 177 dideliu puslapiu.
sius cerlifikata pavieczio rasztininkui. 
I’arodyti, jog turi teise atlikti notari- 
Ja u s; pareigas, jis turi, kuomet pasfra-

1 * i - 4 ■
szo po dokumentu, su ant Spauda at-

, ’ ■■ 4 ’* ■' ..į ,|

spauzdinti pavieczio arba pavlecziu 
varda Ir kada Jo laikas kaipo notari
jus užsibaigs.
an l spauda.

' . ■ u i * j ?Bilo czion gimęs arba naturnlizuo- 
las Amerikos pilietis, dorlszkos ypa- 
tybos, kuris gėriai žinomas Jo apie- 
linkcj, gali praszyti savo valstijos gu- 
bernatorio padaryti Ji, notarium.
gu gubernatorius ras.Jog Jin yra tin-

Į f ' A c» / ? D,

kainas žmogus, jis ji paskiria ant vie-
I 7 j r •)

nu arba dvieju metu. Jis turi prislėg
ti ir kartais užstatyti bona del tinka
mo atlikimo savo pareigu. Jeigu su
laužo prisicga gali būti krirhinaliszkai 
kaitintas, 
um. 
skirtos bet no visose.

i

Jis turi uždėti savo

♦ 4)

X1

•)

No. 128

Nelaiminga

Jei-

užlaikyti.

Prakeikimas,
Del tu

Geras 
kaip jisai

Ateivis negali būti notari- 
Keliosc valstijose moteris pa-

Instatymas paskiria kiek notarijus 
gali reikalauti už atlikta darbo, 
velk visose valstijose Jlh gali Imti 25 
centus nuo kiekvieno žmogaus, kurto 
priima prisicga arba keno parasta liu- 

Jeigu dauginus kai vienas para-
szas tai už kitus ima biski mažiaus. 

Bot Jeigu atlieka Icgaliszka darba,

d i Ja.

Be-

kaip tai, prirengti k on t rakta arba afi- 
davita, arba iszpildytl blunka, arba ki-

| L » g < t

— Kun-
A. Poebfos gyvenan-

Milijonierius, o bet dirba kas 
diena.

Springfield, Mass.
dukteris
tis ant Belmont avė., dirba kas 
dien ant karuko ir yrą užgana- 
dytas, rodos kad ne yra jokiu 

Nesonei jojo de- 
Australijoi, palikda-

*

milijonieriuni.
d e mirė 
mas jam apie keturis ųiilijonus 
doleriu.

—- ’ ■ ---------------------- -------------

TRUMPOS ŽINUTES.
—4--------

Viedniuje sziadieu kepa
lėlis duonos kasztuoje G10 ka
rimu. Lž viena aniorikoniszk-i 
doleri moka ten 7509 kantini.

Amerikon?’i t Ta nz įse- 
knravoja savo gyvastis viso- 
kiosia kompanijosia, ant 50 bi
lijonu doleriu.

] jaike kares, 
vokiecziai suvalgė 5500 szunii, 
150,000 arkliu ir daugel! kito
kiu žvėrių. Mesa dabar tonais 
pabrango ant 300 procento.

*

*

i ri -i

1921 mete

Kas metas Amerike mir- 
sžta ()6,()00 žmonių nuo alkoho
limis. Nuo užejimP proliibicijos 
tasai skaitlis 
mažino. Badai!
j Pagal naujausia suriisza, 
tai Suv. Viilstijo8ia randasi 
9,245,(>49 aiitoniobiliu. Kas įlie
tas skaitlis 
ant 250,000.

* ______
naudoja daugiau kaip 2000 va
gonu bulvių.

ženki v va i susi-

Vūlstijostia

pasididina konia

Amerikonai kas diena su-

v
i

1 GYVENIMAS
s Sz. Marijos Panos

PRKKE TIKTAI 28 c.
W, D. Bocakowski-Co. 

Mahanoy City, Pa.

No. 113 Istorija aplo Ali Daba Ir 
40 Razbaihinku. 45 puslapiu. 15c 

No. 141 Keturios Istorijos apie 
Gražia Haremo hevalninko, Luoszis 
viena motina, Vaikuczlu plepėjimas.

15c
Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrlos ir Ant ncniuno. 58 pus. 
Preke - - _ _ J5C

No. 146 Dvi istorijos: Aniolas 
Dlbvo. Senas Klastoris, juokingas 
apraszimas.

No. 117 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozai, Iszmiiitinga rodą, Apsklalb 
tojus. 63 puslapiu. - - 15c

I

Dvi istorijos: 
Senas Klastoris, 

Preke knygutes tik 15c.

dzes (Dzukiszkai), Viena ncdelo teisy-

. Pasaga
Preke 25c.

apie

Istorijos

No. 118 Penkios istorijos aplo Sū
dai Dievo, Simus Staloriaus, Iszgydin
las, Budelis X, Kuhingaiksztis ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 119 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra- 

Drasus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
15 puslapiu. _ _ _

No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarlnc 
Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus.

15c
Tris istorijos apie Pasku

tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus aunu Ir razbaininka. 62 pus. 
Preke - - - - . 15c

Penkios istorijos apie .Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu - _ _ _

No. 153 Tris istorijos apie D\(kte 
pustyniu, Peleniute, Du brolel Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu. . ,i!5c 

No. 151 Dvi istorijos apie Vladi- 
41 pus.

istorijos

60 puslapiu.

helis, szuo, Koiera,

Baisi Istorija.
Preke

No. 151

No. 152

61 
15c

Tris istorijos

60 puslapiu.

mieras ir apie Bedali.
No. 155 Keturios

15c 
a^li t

35c 
apie

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žeme, Beda, Tamsintus 

5S puslapiu. - |5c
Penkios istorijos apie

ta legnliszka darba, tada jis gali imti 
tinkama suma už darba. Daugelis no
tacijų yra advokatai ir-41rio kaip pri
rengti Icgallszkus dokumentus..

Jeigu kas nors mano Jog koks ne
tari Jos nog jo perdaug pareikalavo už 
atlikta darba, jis gali prisiųsti paskun- 
.diniina valstijos gubernatorui.

Jau per szimtus metu turime notari- 
jus net nuo senųjų.Graikijos ir Rymo 
dienu, bet tose dienose ju pareigos bu
vo panaszios in dabartines teismu

I rasztininku pareigas.
Francijoj. netari jai didi ponai, nes 

Jie netik padaro ir paliudija dokumen
tus bet žmones palieka tuos dokumen
tus su Jais. Jis turi legnliszka moks
lą ir turi tokias teises kurias kitose 
szalyse tik teismai atlieka.

I*..,*’"

Anglijoj nbtarijus (ik paliudija pir- 
klybiszkas pnpieras ir protestuoja ne- 

| užmokėtas notas.
j

Vokietijoj tik advokatai atlieka no- 
tarijaus darba ir Scandinavijoje tik 

arba slidžios virszininkas 
gali laikyti augsztas notarijaus vietas.

— Foreign Language Infor. Service.
. I

teisda riai

7

j

I’ARSIDIOBA I ARMA.
140 ukleriu, 100 akieriu iszdirbtos 

„Trys miles nuo 
(t.t.)

žomos, reszta girria.
Iloek G|cn, Pa.

MHS. MARY GWLGOT, 
R. F. D. Sugar Loaf, Pa.

- tj

LIGONEI KURIE SERGATE
iteumatu, Dusuliu (Asthma); Nervu 

liga, szirHles liga, nuomariu, venrisz- 
koms ligoms (r 1.1. Visu ligų,neminiu 
be^. bilc liga turi, iu* kas tavp szęi-
mylioje turi, nuo didžiausios, ligos Iki 
mažiausiai, galite duoti antrasza o 
gausite rodąs, ir receptus dykąl,,-in- 
dčkite už 2c $tempa ir gera antrasza. 
Dabar gerflns laikas,„pavasaris ir tiktai 
HŽIttinf laike juk patys savo namiejo 
pagydysite. Bandykite naminio gydimo' 
patys 0tj. (Jz|a turite prpga su gva-

mažiausiai, 
gausite rodąs, ir receptus dykąl, )in- 
dčkito už 2c stempa ir gera ąpti'ąsza. 
Dabar geras laikas,„pavasaris ir tiktai

rantąvlmū, bile tik ta padarysite tai 
pasveiksite. Raszyklte pas J ;

. “ ALEX R. SALVIS
F. O. Box 96. DĄLAS. PA.

« ir . ' ‘ / ‘‘

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ........ $107.00
Iii laęjfoju . 5.,..,...
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

" ? d»Ann\ i ■

In Liepoju '■ /M ■

) I /

.. $107.00

. (War (Tax $5.00) '■
Pinigu Siuntiniu iii Lietuva

Žemiausiu dienos kUW-

cziausiame pasate Jaike 25-30 
dlCUU* f-

P. WIKOLAINISf )

<

Į tj* J j j

Pinigus Lietuva] p gatina ar-
X

1
I

63 Hudgon Brooklyn, N.Y.
• I • ,

Tqj paezioj knygelėje 
randasi szitic

Apie svei-

Viso-

Labai smagi

No. 131

mas.

Dyllcka žodžiu

I’rakeikti s/.okikai.
Aszaros motynos.

griausmas.

Apie stebėtina miestą 
l‘ri valo

Perspėjo. Oi

Papa rezio

Lobininka ir neturteli.

Sabos Karalienes
25c.

Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, toip-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaltymai ir t. t. 
puslapiu. - t

No. 137 Tris aplsakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgelbs- 
tl nog smort, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szpęseloi, kąip traukt giliuknln- 
gai einiki ir kiti, szposelei. 52 pus.

20c

52
15c

gal einiki ir kiti szposelei.
Preke - ’>

No. 138 ’Pėiikios istorijos. Apie 
Burlko ir Bufikas, Kareivis ir velnias,
Kas man nakcl neįtiko, dzūko pasaka.
Užllekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai, - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni- ' ‘ ...... , 
dainos. 47 puslapiu. - - 16c

No. 141 Istorija apie Slorata, pul-

64 puslapiai.

rpas vargdienes. Meile kudyklo, Ir Dvi

kus aprąszynias. 119 puslapiu. 15c 
,,, No. 142 Septynios , istorijos apie 
Ponas ir Sziaucziusi, Isztiklmas sūnūs, 
karalius gentolmonas, Karczema nuo- 
szalija, Vaidulls, Galinga szoble, Motl-

Ponas ir Sziauęzlusl, Isztiklmas sūnūs,

bes, Iszgydinlas, Nedoras dėde, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztelis Jczuso, te i p 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
18 puslapiu. 15c

N«. 178 Keturios iBtorlJps aplo 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprcns- 
lasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla-

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvllpikaš, Pas merga, d raitos 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 180
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181' Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke - - , - - , ,15c

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie Upes 
Vislos, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
Preke - - - ~ 15c

No. 183 Puiki istorija apie Szaki- 
aas nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 184 Pulki istorija apierMalu- 
aąs girrioje. 77 puslapiu. . - 15c

No. 185 Juokingas 
apie •Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. - - - , -

No. 187 Keturios Istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgo 
le, Kas-gi isztyrc. Prigautas vagis. 60 
puslapiu. - - - - 15c

Aurcllanas puikus apraszymas. 
puslapiu. - - - i •

i

pi L

61 puslapiu.
Tris Istorijos apie Kajl- 

62 
15c

62 pus.

136 puslapiu. 25c

apraszymas
46 

15c

y

plrgauna.
No. 156 Penkios istorijos 

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsei
kimas, Gromata prie Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu. ■» 15c60 puslapiu.

1

No. 157 Puiki istorijc apie Jqna- 
262 puslapiu. 

•; 4
sza Korczaka. •>«»•>(

No. 158 Tris istorijos apie Anglo 
rius isz Vatencijos, Kežiins dalgtas tu- 

Ka pasako katras pa-

No. 188 Istorija apie Markus ir
110 
20c

No. 189 Keturiolika istoriją Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumą in balta vergija. Pusiau-gavenis. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.

Del pirsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržiuolas ir uosis. 
Budyue. Puiki pasiskaitymui knygute.

'žvake.

ri’ savo vieta, 
cziuojas.

No. 159
76 puslapiu. - 20c

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni.

Apic szimtu puslapiu. * * - - - 254 "
No.190 Keturios' IstbriJok ttt»le 

Ant prapulties kranto, Mistras Ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos. Isz kę dide
li ponai. 105 puslapiu. •, 25c

No. 191 Tris istorijos apie Balsi 
naktis. Dzūko pasaka. Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. - - - «r

No. 192 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis.

I

62 puslapiu. . _ _ 15c
No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. _ _ _ 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli I Lozoriim, Narsi mergina, Ulvydus vy-

d 2

22
10c

istorijos

apie

galineziu ir apie karalaitė Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios istorijos 
žmogus sudije o Dievas'-vfldo. Du kart
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 

121 puslapiu. - 25c
No. 163 Pasiskaitymui knygele: 

Nauji metai, dainelė. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis melo, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema. In ka 
nekušlo žmonis tiki.
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 161 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius,< Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Mcrga-karciYts, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save. 
58 puslapiu. -

No. 165 Keturios istorijos 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skrlpkorius liko turtingu 

78 puslapiu. - - 20c
Tris istorijos apie Užpijo 

limas Totorių, Baltas Vaidutis, Atino- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
ro, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - - ’ J5c

,No. 168 4 Istorijos: Mocziutcs pa
sakojimai, Pasaka apie maža kaįiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdiqn|8. 
Pirmutine szulua apisakele. Preke T5c.

No. 169 Tris istorijos: Musztipo 
už mergina. Gcradcjingas m u lipus. 
Kas kaltas. Preke ^5c.

No. 170 Tris istorijos apie Privei
kiąs gyvenimo, Nuopolei MatcusMO Je- 
rubausko, Osicczna. 10 puslapių^jloc

No. 171 Tris istorijos apie Velnią 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o

tvoros.

vasara, ruduo ir žiema.
Kaip nekuria

amerike

ant ulyczios.

Keturios 
Robertas

ponu.
No. 166

ko. 167
47 puslapiu.

20c 
apie

Vargdien|s.

Tris istorijos:
G e ra de J i n gas m u r ip as.

maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
du, Dainelė. 47 puslapiu.,, r i . r

No. 172 Penkios istorijos apie J£nn 
ka apveizdos.
Paskutine vale motinos, Pakuliiinkas, 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bcrnadi- 
na. 61> puslapiu. - \ ■}, JUfo' 
r ' No. U’L Keturios istorijos apie

47 puslapiu

Ncdaejusla žiuHhšta.

r
ną sopulinga, Molio sūnaus. 181 pūs. Nihilistu,
Preke

i

ras. 137 puslapiu. - - 25c
No. 193 Septynios istorijos apie 

Jurgis Skaptukas, Ergclei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Isz 
reiksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. ,.f-! 25c

No. 191 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczlus di
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji- 
Nantoj, Netobulas žmogus.
Preke - ' 25c

No. 196 Tris istorijos Sūnūs Mul
kinus, Igz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. - - - 15c

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe no kai 
bėk, senas žmogus pavojuje. Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto, Nedoras 
ponas. Girtavimas. J22 pąs. - 25c

No. 198 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasckta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant

122 pus.

ginro neiszoitu. Kaip Joniszkel. pavogė 
naktini saiga. Atidengta žudinsta. „imo 
gus bo szirdies, Užmirszo, Iszgelbęta 
per kallninka, Kaip ponas Raukszlis 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pūs. 
Preke - - - - - 25c

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir miolaszirdingiimas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvo mlszkai. Ap
leista nąszlaite. Jcszkok aukso szlr- 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 290 Asztuonios Istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Vclniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku-

Preke 25c.

dykio, He rodąs boba, Kas. nepažinsta 
Dievo tas riepažinsta tėvu, Per tamsy- 
sbos in szviesa, Pasitaisias prasižengė 
lis, Duktė malkakcrczio .121 puslapiu. 
Preke f‘- ' - 25o

No. 202 Vioniollka'puikiu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tcyu.
Isz Akyvumo, Su t)lcvu, Grigo Kalė
dos,
MaRacli, Paskutinei.Vąladoi, Slaptybe

Apie Džiaugsmas ir 
Kalėdų Vakaras,

kaip Vincas i n galėjo paezia,

gymimo inumišic Dievo,, musu J^ine 
atslgymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, * Nusiminimas seno jaunikio. 
Suvirsz 300 dideliu puslapiu. - - 25c

Metai Svarbiausiu Atsi-

Žibinto bažnyczidje, Sugertuves trau- 
kijo. Alutc duktė kun. Kerniaus. Ilo- 
ksztas ant salos Dago.
ProLo - - -

į., No. 171 Dyi istorijos apie Auka 
/ Stebuklas kuczios naktį.

15c 220 puslapiu.

64 puslapiu.
20c

Suvirsz 100 dideliu puslapiu. 
., ,,No.203 Dyi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke

No. 205 Penkios istorijos 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavinoti pinigus, Girdos /argas, fiu- 

83 puslapiu. -

istcąijoi
15c 

apie

*.

’ll'

85c I*1 puslapiu.

nu ir Dukterį. 83 pusĮapJu. , - 25c 
No. 206 Tris istorijos apie kūnh

go Paslaptis, In Morika, Pakaruoklis.
15c

t

t
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fgražu sapna. Atcjomrio jo ne-

BAULK
1

»

1

II

Viehojo, labai* folymojė, sza-i 
lyje, apie kuria 
žino, nebent tie, 
geografija ir istorija Pietines 
Amerikos iszhioko, gyveno 
tauta, kurt vietoje tikrojo Diet 
vo, kuri mes mylime ir sten
giamos jam tarnauti, garbino 
Jo padara,

kiti maža ka 
kurie gerai'

f 
t

"’'Ii

1

i, saule. Jie žinojo, 
lead gražios gėlėlės nesukrau
tu savo žiedeliu be saules szvie- 
sos; kad skilniis vaisiai nenu
noktu bejos; kad jie patys ne

jus niekur 
puikiu geliu,

I
Lera jis buvo dabar baisiausiai 
nuilsės. Erszkecziai bade jo 
basas kojas, szakos, per kurias 
jis lindo draskė jam rankas ir 

eme.Lera už rankos ir vedo per veidą. Buvo taippat labai tarn
uos mohulio szviesa sunkiai

tankias| ksmas: jis ant altėriaus pama
te stovyla Szv. Marijos Panos 

.Jis Vis ėjo pirmyn, trokszda-| su Kūdikėliu Jėzumi ant ran- 
mas greieziau pasiekti ta gra- |V ** * 1 T t • . i .A 1
dos nei in žvėris, kaukianezius 

nei in gyva- 
szuypsztima,

I
kuris mažas vaikhš, *paliote ji 
ir tarė jain, kad jis tūojaifs ph- 
sirengtu ir eitu su juo. Jis pa-

’ girias, pėY placžia upe, žaliub- 
I janezius laukus, gražias pakal
nes ir, galop, privedė prie 
angszto kalno. Jis buvo taip 
status ir v sunkus užlipti, kad 
Lera paėmė nerimastis, bbt 
mažas vaikelis laike ji už ran
kos ir padėjo lipti augšztyn.
.------u- I * . < h. ' -1 nJl " .ii k .. A i- . *

V

I

daugiau atsilsėjęs, 
le ir nuėjo /iu

su, 
galėjo pralysti per 
szakas ir lapus.

Jis atsike- 
Juozu i

gri neria, kuri buvo misijono-
>

’ cz’ft Jam
iszsiverže džiaugsmingas szau-

mudu du liksiva ežia. Jie ne-,
in kita siskubinslaįp greitai inndu už-

riaiiš koplyczia. Inejcš vidun 
Lera apsižiui’ojo ir

muszti, nes esame isz ju szalies. 
Bet, tavo, Teve, tikrai nužu- 
dys.“ ’ , t n . ;

“Mano vaikei iŪ i 
kunigas

Teve,
. Il.lh w 4

jus pasiszyeiitimas
atsake

• * J

ypi labai gražus; bpt nemaiiy-

kaip aniolo.
iszvyde ta stebuklą, 

- b
kad kriksžcziohiu Dievas yra 
tikras Dievas.

mas greieziau pasiekti ta gra- ku. Mažas Kūdikėlis laike isz- 
žuii miestą. Jis nėatkreipc aty- tieses rankas, lygiai, kaip Le-

7 A * f ' *11 * ♦ / <L « i f r'

kite, kad asz norccziau pasiro-
I *. > ♦ » * * I, 1

j♦
1
i
*

į
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*
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galėtu gyventi, 
nėmatete tokiu 
kokios,auga toje tolymojo sza- 
lyjė, tokiu vaisiu, kokiu tenai 
pilna. Tos szalies žmones tikė
jo, kad visa tai padaro saule 
pati savo 
garbino.

Karsztose
staigaus 

pyksta ir 
Tenai 

pasidalinę in 
valde karaliai.

Vienos tokios galingos gimi
nes karalius turėjo sunu, vardu 
Dera. Jis buvo labai gražus, 
'augsztas ir tvirtas. Jie mokėjo 
gerai žuvauti, jodinėti, sz.au- 
clyti beveik kaip* suaugės žmo
gus. Vienok, jis niekada nesi
jautė laimingas. Vietoje di
džiuotis Savo jiega ir dalyvau
ti žuvavime, medžioklėje ir 

eks])edicijose, jis 
Eidavo in 

girias, arba in nuoszalias vie
tas in kalnus ir tenai prasvajo
davo isztisas dienas. Jis jaute; 
kad jis labai maža težino, o jis 
norėjo žinoti labai daug, 
nebuvo patenkintas 
džiaugsmais ir smagumais. Jo 
siela ir szirdis buvo tuszczios.

Ju gimines senas žmogus ji 
mokė visko, ka tiktai žinojo 
pats apie medžiokle, jodinėji
mą ir maldas, kurias žmones 
vartoja, garbindami saule. Vie
na karta jam jo mokytojas pa
sakė, kad ateityje, jis galės 
pasiekti puiku miestą, kuriame 
gales matyti saule isz visai ar- 

-■ ti. Tenai kiekvienas apsirėdęs 
rubais,

lyjė, tokiu

yra labai 
greitai 
tarp saves.

11

į
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tai 
galybe. todėl jie ja

szalvse

gimines,

žmones 
budo. Jie 
vaidinasi 

jie gyveno 
kurias

Kalno viršaus 'sieke aūgšzcziau 
debesų. Lera pilsi žiurėjo aplin
kui ir visur tesėsi po jo kojo
mis pilki ir balti debesys, lyg 
juta. Baskui jo akis patraukė 
raūsvas auksinis debesėlis, 
kuris kilo angsztyn. Sekdamas 
ji akimis Lera pamatė priesz 
save apsupta szvlesos spindu
liais, invairiausiu spalvų, ne- 
žinouia ant ženies,‘neapsakomo 
gražumo karaliene, su malonia 

, laikanczia 
maža vaikeli

veido 
ranku

k

žuvavime, 
kariszkose 
mėgo būti vienas.

szypsa ant 
ant savo 
su vainiku ant galvos. Jis isz- 
tiesc Lerai savo mažas ranke
les ir šZaiike ji jo vardu. Cžia 
Lera atsibudo. Gražus regėji
mas isznyko isz akiu, bet ne- 
isznyko isz Leros galvos.

Jis neturėjo dabar jokios 
abejones, kad ta karaiiene bu
vo isz Saules Sostapilio, o tas 
vaikelis, tai jos sūnūs. Ai, 
kaip tas regėjimas neapsako
mai linksmino Leros szirdi! Jis 
maste, kad tas. vaikelis geriau 
ji suprastu, daugiau jo gailė
tųsi ir butu malonus, kaip bet

Jis 
žemee

kurie szvieezia lyg 
žvaigždes, gėlės tokio gražumo, 
kurioms panaszin 
nerasi, ir vaisiai
met nunokė ir paukszcziai ne
siliauja cziulbeje. Tenai visi 
yra laimingi, nes visa tenai

ežia niekur 
tenai visuo-

cziulbeje. 
, nes 

gražu; visu szirdis pilnos mei
les ir jie skambina muzikas
diena ir nakti.

Karaliaus suims, Lera, iszsi- 
ilges lauke laiko, kada iszeis in 

> ap- 
va id i josi-.

ta gražuji miestą. Žmones 
linkui ji nūolatos
Dažnai kitos gimines užpulda
vo jo tėvo gimine. Tuomet 
mai būdavo deginami, 
sužeisti, net moteris ir maži 
vaikai užgaunami. Lera 
tydavo apie ta laika, kada jis 
užims savo tėvo vieta, kaip jis 
turės vesti savo žmones in ka
re, muszti be pasigailėjimo sa- 

ir tuomet jo szir
dis prisipildydavo skausmu.

Jo tėvas ir sėbrai pajuokda
vo ji, vadino ji mergiszczia už 

gailestinga, 
Jis atjausdavo

vo prieszus

na- 
vvra i

mas-

tai, kad jis turėjo
jautria szirdi.
savp szirdyje skausmu, jei vai

nodavo isz lizdu mažu 
arba

isz

jis praszalin-

kokis žmogus. Žmonės, kuriuos 
Lera žinojo, buvo iszdidus, ne
kantrus, visuomet linkę pyk
tis, yaidinties 
(lojantos net mažiems.
tts, ir neturėtu už- 

, Kara
liene atrodė labai maloni. Lera 
neabejojo, kad jam jos mieste 
butu gerti. Be to, mažas vaike
lis pratiesė in ji rankas ir va
dino ji jo vardu.

Lera darėsi 
labjau nuliūdęs. Jam daugiau 
nerūpėjo žaidimai su vaikais, 
arba medžiokle ir jodinėjimai 
temo draugystėje.' Galop, jis 
padare nusprendimą keliauti 
in Saules Miestą. .Jo nuomone 
jis turi keliauti in kalnus, ku
rie matyti tolumoje. Tenai ant 
tu kalnu virszuniu turi susi
siekti dangus su žeme, taip jis 
sau svajojo.

Viena vakara, kada vyrai, 
moteris ir vaikai buvo susirin
kę in maldnami, kuriame jie 
garbino saule, jis sumanė ta 
nakti iszkeliaūti. Kada garbin
tojai isztiesc savo rankas in 
vakarus, kur leidosi saule, gie
dodami giesmes, jaunas Lera, 
tarė sau pamaži:

‘ ‘ Dabar, 
asz eisiu pas tave. O mieloji 
saule, palengvink kelione varg- 
szui vaikui, kuris ilgiau be ta- 

negali. Brangioji 
poni, daleisk man da karta pa
matyti tave ir tavo vaikeli.”

Po maldos Lera nuėjo in tė
vo kambari ir atsigulė in savo 
lova, gale tėvo, lovos, kur jis 
paprastai miegodavo. Ilgai jis 
lauke. Galutinai, pagal gilu ir 
lygu kvėpavimu suprato, kad 
tėvas jau gerai yra inmiges. 
Jis iszslinko palengva isz kam
bario in soda, 
mate, kaip 
yirszuncs blizgėjo, 
szviecziant. Kaip tenai turi 
but, tyku ir ramu, svajojo vai
kas. Jis buvo nulindęs. Ast
ros riedėjo per jo veidus, kada 
jis maste dabar, kad apleidžia 
savo tęva — motinos jau neim 

ir savo kūdikystes 
(k

vis labjau ir

brangioji saulele, 
pas tave.

ves gyenti

gerai yra i n migęs.

Ten labai toli 
snieguotos kalnu 

menuliui
kai 
paukszteliu kiauszinius 
juos gaudydavo kilpomis. Jei 
jis rasdavo vabalėli ar kirmė
liuke ant tako,
davo juos nuo tenai, kad ne
būtu sumindžioti.

Viena karta, atsitikus kovai, 
daug sužeista prieszu liko ant 
lauko mirsztancziu. Jis tada 
iszslinko patykomis isz namu, 
kad priduotu jiems szalto van
dens atsigerti. Tėvas smarkiai 
rustinosi ant jo, kad jis gelbss praszysip saules, kad pasiuns-

mirsztancziu.

ti prieszus ir uždare ji kelio
mis dienoms in kalėjimą. Kuo
met jis pasiliko vienui vienas, 
jis maste labai daug apie skau
smus, esanezius pasaulyje ir 
aplinkui ji ir jis pasirižo leistis 
kelionėn susirasti Saules Sos- 
tapili. Senelis jam buvo sakes, 
kad jis esąs toli, 
susisiekia £ti žeme, ir, kad nie-

kur dangus

kas negali dasiekti eidamas

rojo —
draugus.

Kada asz tave pasieksiu, 
gražusis mieštoj — sznabždejb 
sail vaikas palengva. — Asz

4 i

tu' savo pa<iuntini jiems Vi-
šiems ir tenai busime drauge 

», i

Lera pasileido greitai eitij
laimingi.
r r
kad, iki rytas iszžinsa ir jo pta- 
puolimas bus pastebėtas, įiš' 
jau butu toli nuo gyvenąmii 
vietų. Tolyn,' jis Įeito vis grei
eziau ir greieziau, kolei liepa- 
sieke giriu, kuriose jis jautėsi*
liuesas. Nors jo pabėgimas bū-

peszczias: jis turėtu mirti nuo tu pastebėtas ir jo imtu jeszko-
nuovargio.

Naktyje Lera turėjo, labai
ti, tai jis krum,u tankumymfo- 
se galėtu pasislėpti. Vargszas

f

ra ji matė per sapnus. Marija 
aplinkui girioje, nei in gyva-1 Pana maloniai szypsojosi. Le- 
cziu sznypsztima, kurios ra prašze kunigo papasakoti 
szliaužejo paskui ji. Bet sztai | apie ta gražiąja ponia, mažuti 
staiga, ežia jau arti jo susznyp- 
szte viena. < 
kast Ugi 
paširėngus ji sustverti.

Vaikeli. Po keliu savaieziu Le- 
Jis atsigręžia. Ir ra užsidegė tokiu noru pasilik- 
baisiausia gyvate, ti krikszczionimi,

Jau norius ji apkriksztijo, pranesz- 
rodosi atėjo paskutine valanda damas jam, kad jei jo tautos 
Leros gyvenimo. Bet, kaip ty-1 žmones dažinos, kad jis pasi- 
czia, jaunas briedukas, pakilęs 
isz krumu, prabėga tarp Leros 
ir gyvates. Vietoje Leros gyva 
te apsivyniojo apie briėduka I tuojaus 
Lera jau liuesas sziuo žygiu gu,

kad misi,jo-

damas jam, kad
žmones dažinos, kad 
liko krikszczionimi, jie, gali
mas daiktas, norės ji užmuszti.

‘‘Bet jus sakote, kad asz 
tada

vaikas.

sakote, 
eicziaii in dan- 

” tarė vaikau. “Brangus 
nuo pavojaus. Dabar jis jautėsi I Teve — taip Juodės iszmokino 
baisiausiai nuvargęs. f” ’ 
vos nesze ji. Radęs girioje gra ;
žia proszvaista krito ant mink- 
sztu samanų ir žoleles ir nžmi 
g(>. |:

Saule jau buvo ;
kuomet vaikas pabudo. Jis ma | pasiliktu krikszczionimis

“O, taip Brangus Teve, isz- 
! visko, ka. tiktai 

niai liete jo veidą. Jis žinojo įgali ir kaip galima greieziau.
; su savo žrnone Tada asz griszin Das savo fe-

baisiausiai

tarė

dyti bailys Vieszpaties tarhy- 
boje. Drąsos! Te būva Dievo
vai i a, 
vardas.

pagarbintas Jo
' * 1. L. . v I U H 4

tebūva 
9 9

Nebuvo jau laiko daugiau

Visi, j , 

puolė ant veido, iszphžindarni

tikras Dievas.
Kuomet, galutinai,.jie sugrį

žo iii savo miestą tuojaus susi
spietė apie misijonoriu, ir, isz- 
klause jo pasakojimu, 
visi praszc, kad juos apkriksz- 
tytu. Ir taip mieštas pasidaro 
krikszczioniszkas. Kada Stepo- 

užaugo ir liko karalium,

beveik
* *

*

BALTRUVIENE.
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nas
jis valde su tokiu malontimu ir 
teisingumu, lead visi džiaugėsi 
neapsakomu ramumu. Jis gy
veno labai ilgai ir mate vaiku 
vaikus apjeriksztytus ir iszmo- 
kytus tikėjimo iii Jezu.

Juozas iszkelįavo,
tu kunigo szventimus ir taptų 
misijojiorium. .Jis sunkiai ir 
daug dirbo ir mirė už tikėjimą, 

kuris kriksztijo 
prie jo iki

kalbėti, nes kareiviai jau buvo 
aplink koplyczia 
Stepono tėvas, 
niausiais karžygiais inėjo in 
koplyczia.

Pamate Steponą, baltai apsi
rėdžiusi, su lelijų vainiku ant 
galvos, jie nustebo ir sustojo. 
Vyresnysis užklausė jo, ka tai 
reiszkia, kad jis nuo ju pabėgo 
ir ka reiszkia visa tai, ka jis 
ežia mato aplinkui — Szvencz. 
Motinos su Kūdikėliu stovyla, 
altorius, gėles, 
indai.

Steponas apsakė jam viską, 
nuo savo stebėtmo 
baigdamas misijono- 

ir szirdiilgumu, 
kada vos gyvas

, o vyresnysis, 
su savo senes-

kad gan-

I

K

Jeigu mamužes dukrelių ne
prižiūrėsite, 

Tai sarmatos iri valės turėsite 
Tankei labai duodasi girdėt,
Jog dukreles nori pabėgt, 

Su bile vaikinu, 
Kad ir niekszu.

O ka, motynele kožna vadina 
ženteliu,

Kad ir szuni bėganti keliu.
Ant galo kada dukrele pa

tu rpsta, 
Del visu žentu pakarsta, 

Dukrele isz turgaus iszejna, 
ir anĮ sz.unc iszejna.

Tada prikalbina bile vaikina 
Ir su tuom in kitur ninina, 

Suranda kur koki kuniguži,
Katras už doleruži, 

Szliuba duoda, .
Ir pabaigta beda.

Ne gerai mūno szirdeles, 
Jeigu kelete tokias veseiles 

Tiktai ve i sete ubagus, 
Ugi ka tokc dukrele sulauks, 
Kada žilus plaukus sugaus? 
0 jeigu da nevidons garnys, 

Bile diena atsilankys?
Davadno vyro gauti negalės, 

O i tali jonu ir graiku yra in- 
valeš, 

Toki kvailuka prikalbina, 
Dūme tolyn ir gana.

Jeigu teip padaro viena, 
Ir kita, pasiėmus vaikina, 

Susiporuos, 
Ir sau gyvuos.

Misijonorius,
pasiliko 

savo mirties. Mirė nuo sunkios 
Ligos delei nepriprasto klimat 

darbu,

Steponą,
4

*

o 
kuriu jis 

neszdamas žino
1 )iov<>

ir vargingu 
daug atliko, 
nems meile 
mybe, “I 
pratimą.

žvakes, szventitaiKojos-| ji vadinti
asz to tiktai ir noriu.

“Ar nenorėtum eiti ir pasa
kyti kitiems apie ta graži a ja 
szali — atsake kunigas — kad 

augsztai. I jie iszinoktu mylėti Dieva ir

misijonoriu 
9 9

iszinoktu

te dangaus mėlynė ir skaisezir 
saulele, kurios spinduliai szvel mokyk mane

ir ta ra
sųkuri virszija v i so k i

I ?

kad jo tėvas su savo žrnone | Tada asz grisziu pas savo te
mis, gal but jau jo jeszko. J u 
greitai pakilo, kad bėgtu to 
lyn, bet pajuto, kad jis baisiau 
šiai pavargęs, ir visas sustiręs 
ir vos-ne-vos gali pamaži eiti. 
Vienok jis jaute, kad jis turi 
eiti in gražujn miestą, kur j- 
saule priims ir suteiks jam ra 

. Beveik visa diena jis 
Tai Vienur, tai kitur ilse 

davosi: kartais ant žaliu, mink 
sztu samanų, kartais ant me 
džiu szaku, kartais ant dideliu 
perkūno nukirstu stuobriu ant 
žemes.

Atėjo naktis, o vaikas Vis ejc 
tolyn ir tolyn in girias. Galoj 
pajuto, kad negali toliau eiti 
Puolė ant žemes. Bet atsimint 
pereita nakti, kad ant žemes 
pavojinga nakvoti. Be to, ežia 
arti turėjo būti kokis nors upe 
lis, nes viskas aplinkui czir 
smarkiau žaliavo, kaip kitur 
galimas daiktas, kad upelyje 
gali būti krokodiliu. 
sejes apsižiūrėjo,

mybe. 
ėjo. 1

Pasibai 
sejes apsižiūrėjo, ar hera me 
džio, iii kuri galėtu leiiįViii in 
lipti. Bežiureda’mas pamate 
kad vienur medžiu'szakos taip 
__ *1^__ < 1 1 ' _ s L 1.1 L • _

• ’v u* i ir koki lopszi.
suaugusios, kad padaro, kaif
ir koki lopszi. Jis insikriius- 
te tenai ir užmigo, hei nemany 
damas, kad jis lengvai gali, isz 
tenai iszkristi. 

t

Kada jis atsipeikėjo, dide
liai nustebo, jis jau buvo ne gi
rioje, bet gražioje grinteleje 
ir guli ant minksztli patiesalu.
Ar ne tėvas tiktai mane sura
do? stebėjosi jis. Jis bandė pa
sikelti, bet patyrė, kad jo kojos 
nopajiegia jo neszti. Jis pa
krito, kuomet norėjo pasikelti.

Bet ve, duris atsidaro ir bal-

» ii- . /j*

jo neszti. Jis pa-

va, iszmokysiu ji tapti kriksz 
ezionim ir Visiis mano jaunus 
draugus. Ašz jiems papasako- 
cziau apie mus Brangiausiąjį 
Vieszpati Jezu ir jie taippat ji 
mylės.“ 1

Praėjo keli,, menesiai, o Lo
rds jo tėvas da ncattitiko. Jis 
dabar jau rėngesi prie savo 
Pirmosios Komunijos.
jis mane surasti kelia atgal in 
iavo gimtine szali, tenai mo
kyti savo tęva tapti krikszczio- 
iiim.

Misijonorius iszbandydamas

Po to

3
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ta te invairias klintis.
O ka tu darysi, jei tėvas

>”tareitsisakys tikėti in Jezu ?
• •

J’S. / . .
‘‘Asz melsiuosi ir melsiuosi 

nes Jus sakote, 
myli, jei jam pasitikim.

“Daleiskim, kad kiti jus gi
mines žmones žadės užmuszti 
tave ir tavo tęva už tai, kad 
tapote krikszczionimis?”

‘‘Brangusai Tėve, tuomet 
mudu eituva in gražuji miestą 
ir matytume mus Vieszpati ir 
Jo Motina. Asz turiu eiti — 
asz eisiu. Asz troksztu, kad ir 
mano tėvas — mylėtu kriksz
czioniu Dieva. Asz nebueziau 
laimingas danguje be jo.”

Vaikas visa tai kalbėjo labai 
rinitai. Niekas negalėjo par- 
blokszti jo drąsos. Galop, atėjo 
laimingoji jo Pirmosios Komu
nijos diena. Jis buvo baltai pa-

9

Dievas mus

rėdytas su baltu lelijų vainiku 
ant galvos. Mažute kopl)rczia 
buvo papuoszta geleniis. Lera 
pats uždėjo vainikus antpats uždėjo
Szvencz. Motinos ir jos vaike
lio stovylos.

l’b Misziutas žmogus inoiha. Lom girdė
jo savo szalyje žmones kalbant, 
i  ~ . . . _ _ _ — —. —  . ~ - " 7 — ; | » • . ■ • * v/
riuos jiems teko matyt, einant siskirste 
kariauti su i 
nemis. Jie yra nuožmius, kalbė
jo tie, 
žmones, atima ju turtus, sude-1 padekavoti Dievui ir iszsipra- 

malones, kad Steponas 
laimingai sugrįžtu pas savo 
tęva. Misijonorius neabejojo,

maža saujale 
kriksZczioniu, kurie buvo Susi- 

kitd yra baltu žinoniū, ku- | rinke isz invairiu giminiu, isz- 
! namon. Misijonorius, 

Juozas ir Šieponas, ' nes Lera 
nuo savo krikszto dienas gavo 

jie užfnūšza vietiniusl szi varda, pasiliko koplyczioje

invairioniis githi-

gina namus. Lėrą gulėjo, kaip szyti
negyvas, jo szirdis mtfsžo labai 
smarkiai: nes, isztikruju, bal
tasis žmogus mgne iižmusz,tasis žmogus mane 
maste jis sau. Bet baltasis žmo- 
gjis prakalbėjo in ji jo kalba ir

Į

pasuke, kad jis ėša/j su savo 
priėteliais, kurie globos ji ir 
iszgydyš. "

Tuo'jaūs atėjo ir jo kilnios
V M • v_ * . 't ■ i

žmogus; su sziuomi Lera daug
liuosiau kalbėjo. Tas jaunikai
tis pasipasakojo Lerai, kad jis 
apleido šūvo gimine, lead paši- 
liktu krikszcziėhiū' ir Sektu 
krikszczioniu kunigą. Jo var
das buvo Juozus. Jis jau kuni- 
go apkriksztytas. Lera pasi- 
pasajėojo jam savo svajonei ir 
pasiilgima rasti gražųjį mies
tą. Nąująšis draugi pasakė,, 
kad kunigas pasakys viską 
apie tai, kaip pasiekti jr būti 
visur laimingu,
t Sulailkek sekaiiczios dienos 

■». " » « r 4 ' m 1 <i • ' ’ i a z A lJi

* ♦? J ' • ' 1 ' 1 4‘' Iv ■ ■ lpasiilgima rasti gražuji mięs

kad kunigas pasakys viską
r.' v ' . * ’ v ! .

visu£ laimingu,

Lera jautėsi • gerai ir buvo

tęva. Misijonorius neabejojo
kad tas vaikaš yra Dievo pa
szauktas, kad išzganytu savo 
tėvo ir savo draugu duszias. 
Viskas jau buvo sutvarkyta, 
kad ryto ryta jis pradas kelio-

* M ‘ ' L ' . * ‘ "i ■' » l "*>*' i !' '' • i / * 4 .ne. ,
Jiė giedojo džiaugsmingus

11 k ■* * ' 1 • " a1 - • 1 i. ♦ • n* •.

savo draugu duszhis

himnus garbes ir meilęš. Stepo-

pradėjęs 
sapno ir 
riaus gerumu 
koki patyrė, 
.nuo pailsiu ir bado gulėjo arti
koplyezios, kurios nebuvo net 
pastebej(‘s isz karto.
praszė jis misijonoriaus papa
sakoti jiems apie Jezu ir isz- 
aiszkinti 
Dievas yra 

szvieczianti 
mėlynėse.

Karaliaus szirdis tapo paju
dinta. Jis iszpažino norą pasi
likti krikszczionim, o taippat 
ir vienas isz jo karžygiu. Gi 
kiti pradėjo siusti, rėkdami, 
kad tai yra ju dievu iszdavyste 
ir kad krikszczionis turi .būti 
nužudyti, 
nurimtu.

Misijonorius 
naujai intikejusius, 
mas savo gyvastį už juos. Bet 
tai nieko negelbėjo. Jie klausė 
karaliaus, ar jis ipztikruju tiki 

sakvdami?«. z

jei pasa-

Dabar

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva.

saule,

apie
jiems, kad tikrasis
Tiesos Saule, o ne

1 )angaus
re

kad dievu rūstybe

maldavo 
siulinda-

u z
!

in nauja j i Dievą/ 
kad jis turės mirti 
kys — “taip.”

Misijonorius klausė, 
nekvepuodamas, kokis bus at
sakymas. Savo szirdyje karšz- * 
tai melde Dieva, kad gelbėtu ( 
ta duszia, kad duotu karaliui 
midone neatsitraukti nuo krik- ; 
szto krauju.

“Mano szirdis myli Jezu. 
Asz tikiu in Ji” — tarė kara
lius, drąsini stovėdamas, ir ne
sikreipdamas nuo

J >
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beveik

Vasaros laiku atlankyk Lie- 
arba važiuok 

didžiuliais 
laivakorte

apsigy-
laivais 

pas

tu va 
vent i 
pirkdamas 
mus o turėsi smagia kelione
ir gera patarnavim’a. Expre- 
siniai laivai iszlcidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten 
užsodina.

iki ant laivo 
Siusk pinigus in 

Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove, o gausi žemiausi 
kursą ir pinigai nueis greitai. 
Pristatymą gvarant uojame. 
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, darime ingalio- 
jimu, ar kitokiu poperu visa
da kreipkisi pas mus. Siun- 
eziant mums pinigus ar klau
siant informacijų adresavo- 
kite sziteip:

Lithuanian * American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

ęvarant uojame.

r r

f
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aREIČIAPSI MOIIERVIŠKI LAIVAI 
PAS AULU A. TEKIAUSIAS PAT AK- 

KAIMAS PASAŽ1EKIAMAS.

atkreipdamas nuo karžygiu 
durtuvu, kuriuos jie dabar in 

asz mielai mo- 
> >

gyvast-Ė Justi mieste randasi musu agentas.

ji nukreipė; — “ 
kycziausi Jo religijos.

“Ai, imkite 
už ji” 
damas pirmyn, ir pats pulda- 
i 

' * f i‘ i ’ i r ; * • ’ ■

karžygiai su durtuvais pasiju
dino eiti prie 'karaliaus.

Jie susimaišze ir susijudino; 
priesz ta mažuti baltuose rū
buose su 
Veidu.
užpakalio kitu, kuris, gal but, 
tikėjosip.' * 1

vo durtuvą taip smarkiai ir 
tiesiai, kad
Ii a ūs szirdi.

Tuomet ir kiti puolė, suriszo 
misijonoriu, Juozą, ir iszsiga- 
beno juos ir Steponą su savim 
in savo miestą. Tenai jie mane 
juos iszbandyti ir 
bausme.

" 7 ' fa

Ir sztai! Kada jie eina tankia 
užgieda

mano
— suriko Steponas, beg-

mas Ant tėvo krutinės, kuomet saxonia

ln Lietuva, Lenkija. Rusija, Latvija, 
Ukralnia ir visus Baltikes Valstijas. 

.̂ 25 Mojaus 
........... ■>.... 17 Jiinlaiis 
Trrczla klesti $10.W

CĄK0N1A .....
Knblneu $130.

Tnx $•» extrn.

anioliszkai nekaltu 
Bet vienas žmogus isz . . M . i, . '

tikejosi liksiąs karalius, jei 
Stepono tėvas žus, paleido sa

ji pervėrė kara-

Per Liverpool ir Glasgow
SCYTHIA .............................. 21 Mojaus
COLUMBIA 27 Mojaus

Ekskiirclja nu palydovu nu konekcIjaN 
prie Seutlininptoii in Danxign, l'ilnvii 
ir Llbnva:
Per ( lierbourg KOŽNA UTARMNKA 
Laivai: MAURETANIA. AjQUITAKJA

IR BERENGAR1A.
Per Anglija ar Hamburgą iri Danziga 

' $106.50. ln Llbava $107. Tax $5 extra --------- ,----- ------ -—-- -------- - --- —.. —,

pūsk irti

giria,■<. krikszczionyš
’ i v f4 \ j ” ’ - - r1..

A ..ežiui. Per Stepono veidus riedi 
aszaroš isz nuliūdimo del mir
ties savo tėvo, karaliaus. Pasi-

ii p < I 1 I1 1 J f

garbes him'nus savo Vieszpa-

rpdo mažas kūdikis, kuris nu-'no stiprus, a'iszkus alto balsas 
vieszpatavo ant kunigo ir Juo- szluosto puo veidu aszaras.
žo\tėriėru. I,

•Staiga jie is'z^irdo visiszkai 
arti koplyežios garsu kariszka 
rikšma. Jei jie nobutu giedojo, 
butu iėttinpįė girdoje ta bėsi-

I 

prisirengti. Steponas pastvėrė

at^au3ąWū«įWKįiK.
I 4 izilo fan I ’ HPrt'trn 'I 

mines szaūksmas;

Begk, tarė ^ Jūozaš
I >

Jis gėlyti lelijii Vainiku ant 
Stepono galvos, jis virsta auk
su, szviosiau žerineziu už sau
le, žmones net negalėjo žiūrėti tl L 1 Į/ 1 _ T^r- -

i i* • . i « t i , * *

dikis prispaudė Steponą pįrie 
šaVo sžirdieš, Štepoiias pajuto, 
kaip Jo meilė pereina ir Jo 
1 ,
je padare tėVo mirtis, iszgydo.

Iii ji del aiszkios skViesės. lyu-• J

artinanti riksmą ir butu galėję 
prisireiigti. ŠWorias pastvėrė 
miBijoponauB ranka ir tarė vo$ 
at^apdąmas Itvapą.

*4 MielasaifTėVe, tai mano gi-
■ -: <2 *1.  J*JL'JL _ j** _ l 'yJ jl.'L.

tave?’ Stepono vainikai vis szviecžia.;
___ Jo veidas ramus ir inalontts,

šaVo sžirdieš, Steponas pajuto,
5 ' t ■ , * iJ b ' 1 ... J

;iie uzipusz

szirdi K gilia žaizdą, Ictiria jo-’ 

Ūabar kiicliltiš pranyko. Bet

Jo veidas ramus ir malonus,

IN PILIAVA
PER IIAMBUROA- 

Ntiužklludanl Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji “O" Garlaiviui.

OŪIHTA . 13 Tckuž. 21 Balisndžio 
20 Gegužio* 
... 25 Mojtius

ORhUNA .... 27 Midaus, S Lkuos 
OŪOl’ESA 10 Junnus ir 22 .fitly 
VANl>YUK 17 Juliaus ir 20 July 
VAtRAN .

J/ Tiesiai in Cherbourg.
Southampton ir Hamburg.

Viąos atskirtos kajutos. Nora 
t . cxtrą mokcsczlu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Ine. Agents
20 BKOAIHVAY. YORK.

ClilciiKr: 117 W. Wushlngton St. 
Ar pas vietini Iiiivakortrzlu agentn. — 10—1 «■»> MB 1 <■ wk » W • ■ 1 I— — ■■ 1

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mostis yra tikrai pasek

minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiszkų gyduolių dykai. Raižykite 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box D, Brooklyn, N. Y.. Panaudo
kite Irz ežios progos visi kurie yra 
pus-plikial arba visai yra nuplikta, t.f

YESTŪIS.......................
(UTY OF VALENCIA

(HIOI’ESA

...... ,15 Liolius

■

Kokia tai gyvaha^zle vyra 
paliko,

Ir in Miczigana atvyko, 
Mat, labai smarkszti buvo, 
Du felerei in jos nagus pa

kliuvo.
Vienas biednas, 
Kitas bagotas.

Ir teip sau padieniui gyveno, 
Ir ant galo,

Garnys dovaneliu adgabeno. . 
Ne ilgai dovanele paregėjo 

*• gvieta, 
.Vandenije gavo vieta.

Ml* .A į
i

Boba mato jog negerai padarė, 
Nekalta duszelia isz svieto 

. iszvarc, 
Szoko pas turtingesni, 

Kaipo milaszirdingesni,
Kaip tik gavo nuo jo pinigū; 
Tuojaus dingo isz miesto ir; 

isz jo akitt 
Sziadien K. drasci pasistato,
Bet jau savo Onos nematoi 

Da koki laika K. cziėn bus, 
0 paskui ir jis in ton pus. j 

Mat sviete visaip atsitaiko,
.Tokios bobclkos tankei vy

rus ant juoko laiko.• • A
Czikago apie, plečiu šeptynio- 

' likta,
Tai isz tikro vieta prakeikta 

O kas ten darosi, 
Kas do velneva varosi!

Sunku apsakyti, 
Ir apraszyti. 

O bobos, bobos, 
Bjaurybes, nelabos, 

Girtuokles, 
Maklakotos kiaules.

Negana kad per naktis tran- 
kotesi,

Po visas pabulkes bambileis w 
valkiojetesi,

Ir da dukreles pikto mokina, 
Vyrus pas save in sveęzius 

vadina.
0 girtuokles, 
O nedorėlės!

Anglikai Lietuvius už niek 
laiko, ’ 

Už sutverimūs nelaiko.
Kaip tik LiethVo Bemato, 

Tai net pa s i krato.
Jeigu man nėfikJtė, 

Tai in Bridge’porta nusiduokite 
O apie teisybių dazindsite.
Vyrai negali pasirodyti, 

Turi per kitur ejti. 
Ypatingi 

Ten bobos
Siunta bobeles, 

Siunta ir juju dukreles.

ii subatom i, 
ejiia galvoini.
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $53G,346.50

Žinios Vietines
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SHENANDOAH, PA.
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H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlec-Prczldcnt.
J. E. FERGUSON. Kasierius

W. TRASKAUSKAS
rillMVTIXIS I.1ETVVIS7.KAS 

OtlABOKILS MAHANOY CITY, TA.

U ta rn i nke ri nk i mai.
Gedomino 

Klubo susirinkimas ir balius, 
Norkevicziaiis saloje.

— Atejnancziam natūrali
zacijos sūdo bus perklausyti 
iu;t 627 aplikantai. ant ukesisz- 
ku popieru. Yra tai dydžiauses 
skaitlis nauju ukesu lyg sziam 
laikui.

— Mieste malszu, žmonelei 
pasielgia dorai ir lauke dienos 
kada pradės dirbt. Darbinin- 
kiszku agitatorių 
miesto ne buvo, 
szildytu padu, nes greitai isz- 
varytu isz miesto.

— Mėsininkas 
bertaviezius, 600 W. Pino uli.

Page automobi- 
vienųs isz ge-

S/J-vakara

lyg sziol d a. 
o gal ir nesu-

Petras Ku-

puiku

Pasamdo

Mnlinnoy City, Pa.

Laidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del luiidotuviu Krik- 
sztlniu, Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
320 W. Centre SL,

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankderiaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo misiuskito 2c marke ant 
saito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

>

Lletuvlszkas Graborlns

K. RĖKLAITIS

pagallaidoja Numirėlius 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelbininke motore.
Prieinamos prekes.

51G West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149

Tvlrczlausirt 'Lietuviszka
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustalytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas o gausite teisinga 
atsakirna. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
GDI W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY.

Raszykite apie 
gausite

M 
l’A

. — — — —'--I.....- T-.... - I. ! ■HI-.-l ■ ■ —I—. III—................... " *........ ... «* ........  -

D R. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusls Daktaras Kariumcn- 
cje. Gydo visokias Lygas.

, Priima ligonius lig 10 vai.,
* r ryte. 12 llg 2 popiet., 6 lig 

9 vakaro.
113 E. ( oal St

12 lig o
Bell Tel. 359-R.

Slienandoiih.•4

Ant. J. Sakalauskas
i -------

LIETI VJSZKAS GRABORIUS 
IR BALSAM LOTO J AS

laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

I

— t —
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mase, nes asz galiu jumis 
vUnrlmt crnidmia vinrrliinfl YIACT11 kiti *crnrlnua

I

pirko
Ii n, kuris yra 
riausiu mieste.

— Panedelije 
rupijos teismas prasidėjo.

•— Asztuoniu metu dukrele
Railroad

sia voku pa-

W. (ludaliu, 901 E.
uli. mirė panedelio ryta. Laido
tuves atsibus

grabeliamsrėkei je 
ko.

seredojo po di- 
Sakalauc-

Juozas Krali kas sugryžo 
Ncwarko kur lankėsi dvi 

sanvaites pas gimines ir pažin- 
stamus, jisai teipgi atlankė 
New Yorka ir Brooklvna. e

Vincas, sunns St. Kubi
liaus, 412 \V. Mahanoy avė. ku
ris per koki laika dirbo Atlan
tic & Pacific sztoro ant E. 
Centre uliczios aplaike (liūsta 
manadžeriaus viso

kompanijos 
Vi 11 imas yni g 
darbininku ir neužilgio ketina 
aplaikyti svarbesni dinsta po 
taja kompanije. Vėlinamo pasi
sekimo.

Panedeli vakara Pirmas 
Liet. Citizens Kliubas 

susirinkimą

isz

ežios

jisai teipgi

sztoro pa- 
F rack vi lie. 

<(‘ru ir teisingu

; laikvR 
kas-link 
Susirin-

dideli
ateinaneziu rinkimu.
kimas bus laikomas mokslai- 
neje ir prasidės 7 vai. vakare. 
Visi ukesiai yra užpraszomi at
silankyti. (t.39)

:: DIDELIS BALIUS! ::
Parengė Gedomino 

Mahanoy Citv 
15

saloje, 
orkestrą.

Kliubas 
Panedeli 
Norkcvi-

ISZ 
vakaru 
cziaus 
k 1 a.sos 
rams 
noms 25c. (t.39)

KUR BUNA?

Mojaus,
Grajis pirmos 

Iužauga vy- 
50c. Moterems ir Mergi- 

k*.

tikras brolis Vladas 
ir pussesere Ona

Mano
Czosnaviczius, 
<’z(‘snavielute, po vyru Anule- 
vieziene.
Vladas gyveno Shenandoah, 
dabar girdėjau West Virginia; 
Ona girdėjau gyvena apie Phi
ladelphia. Turiu svarbu reika
lą, meldžiu atsiszaukt ant ad
reso. (t.40)

Apie 15 metu atgal 
gyveno

Florenz Czesna,
Connerton, Pa.

Paieszkau savo mvlima Onu
te, ji mane paliko 27 Dccembe- 
rio ir nežinau kur iszvažiavo. 
Meldžiu atsiszaukt, esu mažos 
sveikatoj ir noriu paskirti tau 
savo turteli. (t.39)

Alike Butkeviczius,
Port Carbon, Pa.

Mano tikras brolis Jonas Ku- 
Kauno Red. 

miestelio,
gyveno Philadel- 

Pa. Jeigu kas žino apie 
(t.39)

apie 14
gris, paeina isz 
Viekszniu 
metu atgal 
phia,
ji, meldžiu praneszt.

Ignas Kugris,
9684 Russell St., 

Detroit, Mich.
I’ A R M L E Y

— Notary 1’ubRc
C H A S. S. 

Reul Estate Agent

288 W. Centre St♦t

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime Jumis tamo patarnauti. 
Ilandavojamo namus, koletavojamc 

randas ir teip tolinus.
Mahanoy City, Fa.

BALSUOKITE UŽ

G. F. BRUMM
Kandidatas ant Kongresmono 

Praszo Justi balso ir intekmes.
— ... — L —-----------

BALSUOKITE UŽ

A. C. SCHAEFFER
Kandidatas ant Legislatoriaus

•— Laike loszimo kaziru, 
kas tokis paleido szuvi kuris 
pataiko iji pilvą Aleksui Ku- 
tauskui, 434 W. Pojiler uli. 
Sužeistasis likos nugabentas i n 
ligonbutia.

434 W.
AR JUSU KŪDIKIS

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

4 "

Padarome

<>T’t M-r 

t-

I

DAROSI
SUNKESNIU?

į'3 Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj
Į priklauso nuo prižiūrėjimo ir

‘kurį’jis gauna.

1 V t ; r'—
miro 
amžiaus, 
rijo 30 metu. fjaAdotuves atsi
buvo subatojoHsž hariio Petro 
Ciglinckio su bažnytinėms pa
maldoms lietuviszkoje bažny- 
czioje.

lighnbutijo 
Adlis, 56 metu 

porgy ve n i as Szenildo-

Ashlando 
♦Juozas

* maisto, 
Jusli kūdikis turi būti__ ■* OvlilU ,l\ViVIl LUA.I 

numazgotas kiekvieną dieną ir rcgiiliii- 
riškai pavalgydintas. <. \ _

— Praėji a ketverga
liavo in Lietuva
Olympic Andrius ir Ona Nari-

, J. Zanekauckienc
ir pati Brukai, Motiejus

iszke- 
ant laivo

riškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali* 
to^žindyti savo kūdikio, bandykite

EAGLE BRAND 
(COND/rv'-' 

iŠ riebaus
■ f c

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada pea* George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz Now Yorko jr Bostono, 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryazius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Itei- 
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

.. GEORGE J. BARTASZIUS /
498 Washington St. New York, N. Y.

t"! C)
PutahylQ 18 riebaus karvių j1* 
t'iu.ųlkau.4 cukraus, vien I

Prifdtjfdute uitą p'inr.r'dn'm.') 
į The Borden (’:», N'av "V >rk 
ir gausite pilnu < patarimus 
ir nurodymus, kr.ip jį vartoti ’ 
lietuvių kalboj visai vilui, 
taipgi puikią kūdikiu knyg

i tik del kūdiki’.], 
i'dtą pnirr-rdnlmQ

pilnu < pi:t',riniU3
Pe-jauckai

t ras
Jankauckas, Kazimieras Raisa
ir Mikola Serapinas.
Petras Didvalis,
jauckas, Vincas Zubrickas, Jo-

I 3V
Teipgi

Petras Ardzi-

v’h’.ai

mis .Jankauckas, James Žnbris 
ir dūkto Ona isz (lerardvilles. 
Keleivei atlankys 
Bruksolla, Berlina ii’ keliaus iii 

Narijauckai atlankis 
savo giifiinaiti kum Jurgi Na- 
rijaucka. kuris randasi Ryme, 
bet ketina pribūti iii Parižiu 
pasimatyt su savo gyminoms 
isz Ameriko. Visas pulkas ke
tina svecziuotis Li<‘tuvoje per 
szeszis menesius. Daug pažins- 
tamuju palydėjo keleivius ant 
Lehigh stoties 
mingos keliones.

Kauna.

i

Pari žiu y

linkėdami lai-

— Jeigu daktaras paraszo 
receptą, op aptiekorius padaro 
klaida, tai juos niekas nekalti
na, jeigu žmogus mirszta. No
rėdami apsisaugot 
atsitikimu,
in Kazuno aptieka, 
gosit panasziu klaidu ir gyven
site ilgai.

panasziu 
neszkito receptus 

o apsišau

Saint Clair^ Pa. — Estera 
Schaffer, 18, metu ' ėmimo ej- 
dama namon isz Pottsvilles, li
kos užklupta artimoje Palo Al
to per Vincą Katuli, bet isz- 
sprudo isz jojo ranku, prnųcsz- 
dama apie 
aresztavojo Katuli 
kalėjime.

l

Vincą Katuli

tai palicijai kuri 
ir uždare

diena laimėjo 
visamgarbe

Hazleton, Pa. — Musu tau- 
tieczio Adomo Slavicko dukre
le Regina, ana 
muzikaliszka 
mieste už geriausia mokslą, ap-
laikydamą nuo profesoriaus 
Lewis, supredento mokslainiu, 
dovana “The Book of Opor-

Pana Regina puikei graji- 
na ant skripkos ir piano.
as. , >

GYVENIMAI SZVENTUJO
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

WY------- _ will IT

------------- ' ____________________________________

il

Parsiduoda Farma FARMOS—FARMOS

RALTIJO5-AMERIKOC
U LINIJA 9B,o.JvW Nev'tSrk.NYLS

LIETUVA
4

.Mano kniinhias parduoda labai pigel 
savo farma. Nepraleiskite progos 
kurie manot pirkti farma nes ji ran
dasi gero! Ir gražiui viėtėi Lietiniu 
apellnkeje.. Adresavokite. M21

Joseph Geriba,
Box 142.'

Nepraleiskite

Scottville, Mich.

row*
■A.

M
1

14

Cigaretai

Parduodu

1

TIESI 
KELIONE

Asz turiu 200 geru fiirinu ant parda
vimo. Pirkite fnrnins ta syk nebijosile 
bedarbes Ir sunku laiku, 
pigiausia preke su mažu iniuokėjimu. 
Del dauginus žinių klauskite fnnnu 
katalogo.* Adresu vokite: J.13
Joseph Stankus Farm Agency, 

Fountain, Mich.
3i

PER. FVXMDLJRG/\,P1L1AĄ 
/ ARbZk L1EPO JU,

p
Y aplenkia lenku juosta (karidora) 

Visa trcczia klassa padalinta in 
kambariu^ ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

.17 Mojaus
.. 31 Mojaus V

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107. I
Kreiki ten prie musu agentu jusu miestą. I

Lietuviai važuojaiit in Piliava

POLONI A Užplaukti ......
ESTONIA Užplauks .....

I

Tiktai $5.00

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

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.

iinr

$77:50

;v<?

VYRU

o

0

Geri!
Pirk’szitus cigaretus ir czedyk pinigus..

t

LIGOS ’’ pHtsburge.

ir Lcnkiszkal.

638 PENN AVE
I

DR. KOL E R -

i

, PITTSBURGH, FA. ’
J

Daktaras KOLER yra’ vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 

metus invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas pa- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz
kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiszkai 

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakaro 
Nedeliomis 9 Iki 2 popiet.

638 FENN AVĖ.,

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

dabar pirkti negu velians in

J
*

Gerinus dabar pirkti negu velians in 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimu negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo, 
Galima matyt inusu sztoro lange.

puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis erame- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar. 

■

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

<
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DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA’LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

✓

i

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut . <pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agentų W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliąujaniioms in Lietuva, 

>»/*•<« a . 1 • • • -1 ♦ • « • *

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
suraszo ingaliojimus, 

affidavitus, peticijas su paliudijimu, Pinigus isziuiMnau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai ^er mano nusiųsti in vsas dalis svieto.pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai ^er mano nusiųsti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buną5i(žgan?dinti. Jeigu manote keliautiin Lietuva 

_____♦ 1_A__________♦_________ • A.1 1 !•-__________M L '.i *1.- nr»*nv\-\n

laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite maho 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

tai privalote pasirūpinti apie kelione pTrosfe laika *nes didelis skaitis žmonių 
« ka « -■ a • • • -a -d • i • • • 1 • *1 *1

visokiu patarimu per laiszka arija ypatiszkai

. sziamo 
pinigu ir laivakorcziu kurso ir 

r •
I

. A. A A. A. A A. AJA

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
—$—

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelbos kada perkate namus.pagelbos kada perkate namus. į

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas' mėnesinės mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia Įiszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi- 
ningus arba pirkti namus.

Yra t^Li Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. į •
Pasakykite savo drkugamš ir pažinstams kad dė

tu savo pijjįngus in Merchants Banking Trust
Co., Banka. Szita Banka žino kaip jumis 
geriausia pagelbeti. x
MERCHANTS BANKING TRUST CO.»

MAHANOY CITY, PA. 
-^DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vicc-Pres.D. M. Grabam, Pres. L. Eckert, Vicc-Pres. D. F. Outnan, Treas.
j. Garraban, Attorney W. F. Rynkewicz A. Daniscwlcz, M. Gavula

P, C. Fenton T. 6. Hornsby J iT. č. Hornsby




