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ISZ AMERIKOS

no, buk nužudo 
isznetvcziu V

17 metu vaikas nužudė tęva be 
jokios priežasties.

Saint Cloud, Minn. — Jokū
bas Stoller, 17 metu, prisipaži- 

savo tęva ne
kai]) isz pradžių 

pasakė, bet he jokios priežas
ties. Tamoszius Steller 
vienu isz turtingiausiu farme- 
riu czionaitineje aplinkinėje, o 
jojo nužudinimas labai suarzi- 
no aplinkines gyventojus.

Kelios dienos 
dingo isz namu
du. Kaimynai ir draugai susi 
tarė jeszkojo,

buvo

atgal tėvas 
slaptingu bu-

bet nvsu rado.
tada pradėjo kvosti jojo su- 

kuris prispirtas 
niuro, prisipažino, buk tęva nu 
szove isz n et v ežiu 
kasė girnoje.

Vėliaus pasakė, buk tęva nu- 
nepadave 

tai padare.

nans, prie

o kuna už-

tyezia,szove tyezia, bet 
priežasties del ko
Nuėjo abudu in girria ant me
džiokles, o kada tėvas apsisu
ko, szove in 
ant vietos.
Szventvagis apvogė 328 baž- 

nyczes Wisconsine.
Milwaukee 

niolikos
Marsden likos suymtas už ap
vogimą 30 bažnycziu czionais. 
Kada ji palicije pradėjo kvos
ti, jaunas piktadaris prisipa
žino, bukjti»Wu .valstija Wis
consin apiplėšže gal daugiau 
kaip 328 bažnyczes visokiu 
iszpažinimu. Kniguteje užra- 
szvdavo kur ir kokia bažnvezia 
apipleszdavo ir ant kiek. Mars- 
denas pribuvo isz Johnstown, 
Pa., kur atsėdėjo bausmė kalė
jime už vagysta. Radosi jisai 
kalejimuosia daugeliuosia vie- 

visokius prasižengi-

ji užmuszdrtmas

Wis. —"Sopty-
metu vaikas Rov

t ošia už 
mus.
Juodrankei kerszina kunigams.

Union town, 
kmszinimai prieszais katali- 
kiszkus kunigus kylo konia po 
visa pavietą kur randasi 
minksztos kasikius anglių. Keli 
kunigai likos aresztavoti novos 
už kokius tai parsikaltimus ant 
užmetinejimo straikieriu po 
kreiva

Pa.
prieszais

— V i šok i

straikieriu 
prisiega. Daugeli ker- 

szinaneziu gromatu aplaike ku
nigai nuo juodrankiu.

Kataliku bažnyczioje Fair
chance, kada kun. Trefny ėjo 
su gurboliu per bažpyczia, ko
kia tai motoro pakylas suszu- 
ko idant niekas neaukautu ne 
cento, nes anglekasiu unije už- 
draude suszelpinet kunigus.

Straikieriai tvirtina, buk 
kunigai ant pamokslu priverti- 
neja žmonis ant sulaužimo 
straiko ir sugryžimo prie dar
bo ir del to turi tokia neapikan- 
ta prieszais kunigus.

Dvasiszkasis pabėgo su para- 
pijonka.

Spring Valley, Ohio. — Pa- 
licije jeszko reverend'o Waltero 

metodiszko 
iždume

kunigėlio, 
parapiniam

Culp, 
kuris 
automobiliuje su patogia para- 
pijonkū, p^rlikdamqsjiamie pąT 
ežia ir dovinis vaikus. — Gal 
kunigėli u bnu bodo1 dydele sžei- 
myna ir jaja maityt.

Pagimdė penketą vaiku.
Monroe, La. — Pagal 

Biunsta žinia pei* telefoną in 
czionais, tai pati fannerio Pro- 
stage isz aplinkines Old Floyd, 
,60 myliu nuo Monroe, pagimdė 
penketą vaiku — tris sunūs ir 
Ūvi mergaites. Penki metai ad- 
gal Prestagiene apdovanojo

vaikus. — Gal

pri-

jVVilliama trimis vaikais. Dū

•I; I

Nauji Sveczei Pribuvo! In Amerikai
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10,000,000 auk-Lenkai aplaike
su ūuo bėlszeviku.

j Auksas plyto- 
brangus žemezingai ir kiti 

i verties de- 
aūksiniu rub

liu, arba penki milijonai amo- 
rikoniszknis pinigai? prisiuntė 
bolszevikai Lenkams hna die- 

už loko- 
vagonns kuriuos 

bolszevikai pasiliko Rosijoi. 
Prisiuutiipas tėjo aukso likos 

R])vci:diszkaiu už- 
Jrukije

Varszava. 
šia, 

j brangus a k mena i 
szimts milijond 
Ii u, arba penki

na kaipo 
motivas

užmokesti 
ir

prisiunstaS
peczetytam
Įduotais sargais.
Dingusia skarbas 1650 mete li-

po gi ii-

“MOUNT CAROLL 
jos in New Yorka, su visokeis žvereis ir paukszczeis. 
įauju pribuiszu radosi doszimt s jaunu sloniu. 
•odo isz gabenimas isz laivo.

isz Indi- 
Terp 

Paveikslas pa-

Ii
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H
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Privertinejo vyra su botagu 
mazgoti torielkas.

Washington, Pa. — Elmeris 
szoferis, 

savo
Lmikliardt, 22 metu, 
buvo tikru
pacziules. Poni Lankhardt turi 
32 metus ir'tris vaikus po pir
mam vyrui ir yra labai smarki 
moterėlė,
vede su naszlia, 
dasiprato 
žingsnio.

nevalninku

del ko Elmeris apši
lai tik dabar 

gailesį kvailo 
Pasai bobiszkas ne-

ir
T...

vain in kas innesze praszima in 
suda, idant ji pal’mosuotu
11 eval ui nk i szk < > ry sz i o
sios moteries kuri
nėjo dirbti visoki namini dar
bu, o kada neklausydavo ir 
nenorėjo mazgoti torielkas po 
kožnain valgiui, 
stovėdavo su botagu

nuo 
nuo to

ji priverti-

tai

ko ir

atbėgantis 
M a ei liūs

I lavden- ft 
isz st u bos

mate

paežiu le 
ant jojo 

sprando ir privertinejo daryti 
ka jam paliepdavo. Sudže susi
mylėjo ant bobiszko nevaluin- 

paliuosavo nuo tosios
bobos, kuri buvo deszimts me
tu senesne už ta ji jauna kvaili.

Paguldė galva ant sztangu — 
trūkis nupjovė.

Greensburg, Pa. — .Juozas 
Macihts, 35 metu, papilde sav- 
žudinsta, pagirdydamas galva 
ant sztangu, kuria 
trūkis jam nupjovė.
buvo ant burdo pas Jurgi Jut- 
revicziii miestelije 
ville. Kada iszejo 
pasakė burdingbosiui, jog bus 
užmusztas. Lindi n tojai
kai]) Macilius atsigulė ant ge
ležinkelio.
400 namai sudege, 15,000 žmo

nių be pastoges, bledes 
$3,000,000.

Arverne, N. Y. — Penkiolb 
ka tukstaneziu žmonių pasiliko 
be pastoges per iždegima asz- 
tuoniolika bloku miestelije 
Arverne, arti Najorko, kur iž- 
dege keturi szimtai namu pra- 
ojta petnyczios vakaru/ Bler 
de? ugnis padare ant trijų mi
lijonu doleriu o gal .ir daugiau;

Ugnis prasidėjo arti Nanti-
lūs hotėlio su trenksmu rodos 
ifuo eksplozijos. Tuojaus ugnis 
prasiplatino žaibiniu sinarku- 
mu nuo namo ant namo, ryda
ma lietelius, puikius vasarinius 
namus, geležkelio 
glauda del sieratuku ir biznia
vus namus. Badai keliolika 
žmonių žuvo liepsnosią ir griu- 
vpsiuosią., •

• Sliėctva yra

stoti, pri-

kios Driežas ties-
daroma isz ko* 

ugnis teiu

Mrs.

■------ --- —------------- •--------

Rado kirmelia gulinezia szale 
kudykio.

Evansville, Ind.
Henrieta Schmidt ižirdus koki 
tai sznipsztojima
kur gulėjo josios kudykis, ine- 
jus pažiūrėti kas tai gidėtu bū
ti, konia neapalpo kada pare
gėjo dydelia kirmelia gulinezia 
lovelėje szale kudykio. Sukly
kus, paszauko kaiminka ir po 
trumpam galėjimui pasiseko 
moterims užmuszti gyvate, ku
ri turėjo kotures pėdas ilgio.

kambarije

ri turėjo kotures
Yra tai antra kirmėlė kuri li
kos užmuszta Schmidtu szei- 
mynoje in laika keliti sanvai- 

antežiu. Szeimynu gyvena 
farmos St. Wendeli.

ANGLEKASIU STRAIKAS

sargu isz me te

t
J Griffin, Pa. — Szerifas su 

pagialba keliolika pagialbinin- 
ku ir kasikiu 
ant uliezios 17 szeimynu isz
kompanijos namu. Vargszai 
žiurėjo nuleidia rankas kaip 
palicije iszmetinojo juju rakan
das ant uliezios. Dabar ketina 
parduoti daigtus ir jeszkoti 
gilukio kitosia aplinkinesia.
į Uniontown, Pa. —■ Keliolika 

szeimynu likos iszmestos ant 
ulieziu isz kumpanieznu namu. 
Szerifas su savo pagialbinin- 
kais lyg sziol iszrnete ant uli
eziu 558 anglekasiu szeimynas 
už neinokejia raudos už stubas.

J Torre Haute, Ind. — Ko
nia 500 straikieriu su automo- 
bilois važiuoja nuo kasikiu lyg 

priversdami skobus 
ant pametimę darbo.kqsiklosia 

jiems uždaryti kejiolilcą kasik
iu.

t Herrin, 
Sherwood kasikius, kur dirba 
skobai yra sergejmnos pej; :ma- 
sziiiinius kiiMpniufe’ ir daugeli 
sargu?- Skebin yra paignbenti 
isz Chicago i r'Inai tinaini prie 
kasikiu.’ Tonais' tikysi dj'dėlni 
inaiszacziu jeigu straikas grei
tai nenžsi baigs.

kasikiu

ir lyg sziaili laikui pasiseko

III. — Lestai’ ir

Parsiduoda Maža Farma.

Farma 10 akieriu, kuri randasi 
Locust Valley netoli Mahanoy 
City. Visos reikalingos maszi- 
nos, kluonas, vanduo, 2 arkliai,

Del Kiausziniu Eksporto Isz 
Lietuvos*

Pirmuoju 1921m. pusmeteziu 
(nuo Sausio 1d. iki Liepos 1d.) 
isz Lietuvos iszveszta kiauszi
niu in invairias užsienio szalis, 
30,801,656 auks.- vertes. Ats
kiriems szalims imant: Angli- 

18,976,668* liuks.,jou
Vokietijoi 10,542,322 auks.

vertes; 
, ve r 

tos; Latvijon 883,300 auks. ver
tes; ir Klaipedon 399,456 auks. 
vertes. Anot statistikos davi
niu per isztisus metus Anglijon 
iszgubenta kausziniu 118,626,- 
728 auks., vertes Vokietijon

4-4-

Foreign Language Informa
tion Service iszsiunczia .sekan
ti Vieszos Sveikatos per radio 
praneszįma apie liga hydrofo- 
bia ^irba pasiūtima.

I

du vardai vięnps jįgos. Kuomet 
serga, jeigu 

tyįčpuola baisus

ar szuuiu <
■* i

Rabies’ ir Hivtlrofobia
- . G * y ra

žmones szįat liga 
ka nors geria, t 
meszlungiszkas < irukeziojimas 
gerklėje. Ir todėl liga gauna 
varda, h.ydrofobija, kas reisz- 
kia, baime vandens. Gyvuliai 
nejauezia ta apsireiszkima, ir 

gyvuliai serga* 
I

kos tik dabfcr surastas.
Penėta Ngniėkene, Kanada. 

— Dingusia skiirbas, kuris ra
dosi geležinėje dežeje, upėje 
Wye, pamesta per Jezititu ku
nigus, kurie plauko in Huronia 
konia tris szimtAi metu adgal, 
likos surasta per norikus ku
rie skarba surado ana diena.

Pagal užrasza Jėzuitu kny- 
gosia, tai metė 1650 keli Jėzui
tai iszkelitivo i$z Francijos in 
Fort Saint Maine, veždami su 
savim septines geležines dėžės 
su auksrtieis hažnytineis daig
iais kaip: kieli(<us, monstran
cijos ir auksinois pinigais, ku
rie buvo dovana nuo francu- 
ziszkos valdžioj. Taisos dėžės 
sukrovė ant vajteliu isz kuriu 
viena apsiverto ir nuskendo

Penėta Ngnijke

rie buvo dovana

vertes Vokietijon 
26,191,372 auks-, vertes; Klaipė 
don 1,879,176, ir Latvijon 883,- 
300 auks., vertes..
147,580,576 auksiniu vertes.

Imant paties produkto skai
tlines atrodo szitaip: Finansų 
ministerijos žiniomis iszveszta 
72 milionai kiauszinu (viduti
ne metu preke 1,6 a. szt.). Sziu 
1922 m., pradžoj jau yra apsi- 
rbiszkes esant dideliu reikala- 

Specialistu nu
bus 

eksportuota apie 120 iki 130 
Jau su

pirkinėja juos 15 stambiu fir- 
kon k u modamos vien su ki

ta ir už tai "keldamos prękes. 
Jau dabar deszimcziai moka
ma 50 auksinu-

Szimet daugiausia bus iszve- 
žiupa Anglijon, kur

taigi visorn

vinių užsieniu.
oinene szimet numatoma,

tnilionu kiausziniu.

1HU,

upeje. Jėzuitai nepaliovė jesz- dabar prekojia 9 auksinai. ^Ga- 
koti .nuskandytos dėžės pakol henama bus per Liepoju.
neatrado vieta ir ant galo pa- a,n Lietuvos kraszte darbuojas
koti nuskandytos dėžės pakol

sisoke iszgauti isz upes.
400,000,000 Rusu mirszta bajiu.

Berlin as. > 
penktas procentas rusiszku gy- 

mirszta isz bado, to- 
aplaikyta czionais

Moskvos, noriuts soviatai 
apie tai tyli ir nenori garsinti 
svietui apie tai.

Bolszevikai maitina 
kaimu isz deszimts, nes geriau 
idant devini kaimai iszmirtu 
ne kaip visi. Nesenei sugryžtas 
isz tonais* daktaras sako, jog 
milaszirdingumas Ameriko yra 
labai geras maitinime senųjų 
ir vaiku pirma ir gialbejimas 
juju nuo badines mirties, bet 
ar nebutu geriau, idant pirma 
gialbetu nuo badines mirties 
jaunus ir suaugusius vyrus ir 
moteres kurie daugiau butu 
reikalingi del Rosi jos ne kai]) 
menki ir silpni vaikai.
30 laivoriai pražuvo su laivu.
Hamburgas, 

szimts laivoriu prigėrė apsi
vertusiam laive “Avare” kuri 
pataisinejo draicloke Vulkano 
dirbtuvėje laivu. Isz kokios 
priežasties laivas apsivertė tai 
lyg sziol neisztirineta.

Surado auksa Kanadoje.
Schreiber, Ont. Kanada.— 

Keli vyrai surado turtingas 
gysla? aukso aplinkinėje. Port 
Arthuro. Žmonis dažinoja apie 
suradimu tojo geltono metalio, 
'keliauna, in _ 
tukstanezeis.

Trisdeszimtas

benama bus per Liepoju. Vis-

ventoju 
kios žinios 
isz

viena

Apie trisde-

jau apie penki tukstaneziai su
pirkinėtoju.
ir k opera t y va i.

Stinga specialiu sandalu ktūl 
negestu kiausziniai 
sausai supakavus, (sziaudais ir 
medži vilu.,) gerai vedinamuo- 

! se sandeliuose.
Anglijos rinkoj pastaraisiais 

laikais konkuruoja su Lietuva 
tik Kinija.

Vilnius — girtybes lizdas. — 
Gal niekuomet taip nebuvo isz- 
sipla tinusi girtybe Vilniuje, 
kaip kad dabar yra Tiesa, se
niau, kad ir Rusu laikais, gal 
taip in akis nekrisdavo “mo
nopoliai,” kaip kad dabar ko 
ne kiek viename lange degtines 
bonku Eifelio boksztai. Ir tu 
krautuvių vis daugyn ir dau
gyn auga, 
gi aus i a 
Dabar retai 
kur szalia ko 
degtines, ir

niomis, Vilniuje 
nu, kur parduodama svaigina-

To darbo imasi

laikoma

nes matyt pelnin- 
preke — tai degtine, 

užeisi krautuve, 
kita nerastum ir 
tai i n vairiausios 

kombinacijos. Paskutinėmis ži-

taja aplinkiniu

Žmogedybe Rusijoje/
Vai’szuva. Vykdomasis

Ukrainos komitetas z iszsiunti- 
neįes visoms Ukrainos Respub
likos inštaigoins szio turinio
neįes visoms Ukrainos Rošpub- 

i szio turinio 
telegrama: žmogedybos atsiti
kimai Chersone vis dažniau 
kartojasi. Pimu^iu alkani val
go tik numirusius, o paskuti
niais laikais pastebėta, 
stipręsnibji szeiiuypos .nariai

kad

2 karves; 2 Vežimai. Kreipkitės 
ant adresui’ tf
i /'O , W. JūodėszidL ..

valgo silpnesniuosius. Ukraino
je neiszpasakytas badas. Pen-

isz devyniųk i oSe, gu bern i j ose 
ir pusės milijonu gyventoju ba-
iluiliii niYin d. lYkil

todėl kuomet
tai liga, VQ(|įnta ‘rabies 
siutimas. t

Pasiutimas atsiranda

ii r pa-

netik 
visose Suv. Valstijų dalyse bet 

pasaulio dalyse 
žingsniai neimti isznaikinti ji. 
Bile sziltaus kraujo gyvulis 
gali turėti liga. Beveik visuo
met peręįpota kandžiojimu, ir 
niekad nuo prasto valgio, van
dens arba iszgaszczio.

Szunio kandžiojimas papras
tai mažas apdreskimas bot vi
si bijosi nes kartais hydrofobi- 
ja užpuola.

Gerai reikia
pasiutimo apsireiszkimais gy
vuliuose. Liga sergantis szuva 

ne jausti apsireiszkimu 
apart silpnumo. Paprastai gy
vulio upas persimaino, neėda, 
bijosi ir nekantrus. Bėga isz 
Jlftmu, kauda viską, rija paga
lius, akenius, ir viską. Truputi 
vėliaus paraližius 
mesni žandkauli,
žemyn nuleistas ir žandas ap- 
seiliuotas. Po tam užpakalines 
kojos paralizuotos ir szuva tik 
traukia jas. Jeigu szuva turi 
ka nors burnoje ir matyti jog 
žandkaulis nuleistas
reikia atsargiai elgtis, 
gyvuliai pasiute, ir jeigu ranka 
indeta in burna iszimti ka jis 
ten rija tave gali inkasti ^ar in- 
dreksti netyczioinis ąu danti- 
misjr busi liga užkrėstas.

Kuomet pasiutęs szuva in
kanda ka nors,
cziamos seiles dasiekia žaizda 
ir nuo žaizdos seiles nunesztos 
in smegenius, 
proto eina, 
mirszta. IJydrofobija pasirodo 
ne mažiaus deszimts dienu po 
inkandimu. Trys savaites yra 
paprastas laikas. Keliuose at
sitikimuose liga pasirodė dau
geli mepesiu po inkandimu. 
Jeigu žmogus ims Pasteur gy
dymą, jis save apsisaugos nuo 
ligos ateityje.

visose kur

apsipažinti su

gal

suima že- 
žandkaulis

su juom
Toki

szunio užkre

ir žmogus isz 
paralizuotas ir

muju gėrimu, esą, 175; tuo tar
pu esamaisiais insakymais ju 
tegali būti 70 ♦

— Trenke perkūnas. — Vos 
pradėjo Zavadzkio spaustuve 
spausdinti itptra ėndėku laik- 
raszczio “Dziennik Wil.” nu
meri, kaip trenka spaustuvei! 
perkūnas. Darbas buvo sutruk
dytas.

1 Didele nelaime.
Dusetos, Ežerenu-Zarasu ap. 

— Sekmadieni balandžio 30 d. 
besiirstydami senoje, . aplužu-

r',-;■.■"r.Tsr.'jgr

Jeigu tik szunio upas maino- , 
.si, bijok is jo.. Ypptingarjėigu 
meilesnis arba biauresiiis. Jei
gu nerviszkas ir nori kasti, * 
jeigu žandkaulis nuleistas arba 
rija ka nors, pririszk, idant 
neprieitu prie kitu,
ar žmonių. Jeigu szuva pasiu
tęs, liga in kelias dienas pasi
rodys. Klaida nuszauti szuni 
pradžioje pasiutimo nes nega
lima su atsargiausiu smegenių 
isztyrinejimu pažinti liga. Kar
tais szunis tilc inpyke arba er
zinti ir inkanda netycziomis. 
Bet geriausia tik pririszti. Jei
gu pasirodo sveikas po de- 
szimts dienu arba dvieju savai- 
eziu ir jeigu in kastas žmogus 
sveikas, galima szuni paliuo- 
suoti. Bet patartina imti Pas
teur gydymą kaipo apsisaugo- 
jma. Jeigu szuva serga ir 
stimpa, arba sergantis nuszau- 
tas, sužinoti ar pasiutęs, rei
kia galva nusiunsti in areziau- 
sia laboratorija del patyrimo.

Visus inkandimus reikia isz- 
deginti kaip tik greit galima. 
Del to tikslo azotine rugsztis 
(nitric acid) geriausias. Uždė
tas per vaistu varvintojo, arba 
su galu briežiuko kad pasiektu 
žaizdo dalis. Atsargiai prižiū
rėti jog rugsztis ne uždėtas ant 
sveiko odo. Geriaus kad gydy- - ’ 
tojas iszdegytu. Po iszdegimu 
ligonis turi imti Pūsteur gydy-
ma ypatingai kuomet gyvulio 
dantys padare ,.A P«r . 
tarti na imti Pasteur .gydymą r 
ar ne priguli nuė gydytoja pa
tarimo.

Sulaikyti hydrofėbiją arba . 
pasiutima Su v. Valstijų Svei
katos Biuras sako —

1. Jog sveikatos departamen
tai nori isznaikinti pasiutima 
bet žmones neinteresuojasi. 
Reguliacijos investos sumažin
ti klaidžiojanczius szunis ne- 
paisetos ir neužlaikytos. Yra 
kiekvieno pilieczio užduotis už
laikyti visus instatymns ar re
guliacijas, kurie investi isznai
kinti arba sulaikyti pasiutima.

2. Užlaikyk reguliacija kuri 
priverezia savininkus uždėti 
kalnierius ir metalinius leidi
mus ant kalnieriu ant szunu.

3. Kuomet kur nors pasirodo
szunu pasiutimas reikia ab- 
roszkas uždėti sulaikyti kandi
mą ir ligos pemeszima. Bet tai 
reguliacija žmonėms nepatinka* * 
ir jie taip nedaro, r «

Jeigu turi szuni ir abraszka1’ i 
neuždedi ir tas tavo szuva pa
siustu ir inkastu susiedo vaika 
arba savo aika ir tas vaikas 
numirtu, kasžin ar tavo kalte!

Jeigu atsakysi ta klausymą 
teisingai tuoj abraszka uždėsi 
ant szunio. Žmogus, kuris atsi-‘ . 
sako abraszka uždėti ant szu
nio kuris pasiunta ir tokiu bu- • 
du pavojuje stato gyvaszczias 
yra žmogžudys. < ■ • vq

Sziadien žmones - permažai 
svarbos deda ant gyvasties ir . 
tas tik didina nesveikata. , (1

—Foreign language Infor. Service. , i

imti P-gsteur .gydymą 0

4h

Pasteur gydy- 
vien restora-] mas sumažino mirtis nuo liy- 

drofobijos. Reikia imti Pas
teur gydymą tuoj po inkandi
mu.

Jeigu butu galima sulaikyti 
szunis nuo kandymo nors ant 
keliu menesiu, hydrofobija 

Tik butu pavojus 
kad isz lauko visuomet gali bū
ti ingabenta. Anglijoj tas bu
vo dasiekta, bet czion Ameri
koj del žemes platumo, politisz- 
ku paskyrimu ir maždaug del 
szuiuu savininku nežinojimo, 
tas yra negalima. Sunku vienai 
valstijai investi instatymns, 
kurie reikalauja uždėti abrasz- 
kas ant szunu arba nuszauti 
paklydusius szunis, jeigu ki
tos artimos valstijos taip pat 
nedaro.

Jeigu nebutu del szuniu, na
miniu ir laukiniu, ir vilku, li
ga, hydrofobija, pranyktu. Bet 
kaip dabar randasi, pasiuti
mas iszsipletojes per visas 
Suv. Valstijas ir kasmet už- 
musza tukstanezius szuniu ir 
isznaikina . ii* •

menesiu 
pranyktu.

- i ftt

Dziennik Wil.

I

šioje laivėje Pakalninio ežero, 
nuskendo 5 jauni žmones: 3 isz 
Jadaugiu sodžiaus, 
tinku. Gegužes 3 d. tos penkios 
jaunimo neatsargumo • aukos 
palaidotos Dusetų kapuose...

o isz M a-

ANT PARDAVIMO.

Parduodamo visokius namus
Taipgi inszurinam

Atsiszank^t po adresu m a__ _ •< rt/A

ir sztorus.
Viską. szhntus ' galviju, "14 i •

AKYVOS ŽINUTES.
* Isz skaitlio 105,710,020 gyventoju

Amerlke 82,139,315' dirba hht savb ut- 
laikimo. > : **

* K i nu ošia kas motas *uŽ0ęma ares u a 
szi milijonai vaiku.

* Portugaliszka kalba, 30 milijonu
žmonių. ' ,

* Suvicnituosia Valstijosla randasi 
2G0.000 moterių kurios užslyma far
mery st a.

* Paprasta namine ntuse galt per
tekti 160 pėdu in sekunda. ~

Skruzdele gali pancsztl deszimta
kurtu daugiau sunkuma ne kaip pati 
yru. •

* Nekurlos Žvaigždes yra teip toli 
nuo mus, jog juju szvieaa utymutu 
40,000 metu kad paslėgtu musu lemia.

* Madagaskare randasi uodai av«r- 
nti tpio svaru sunkumo, o Jojo kojos 
yra storior kaip alavelift

ų.
<
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2 SAULE

KAS GIRDĖT kai yra reikalingi dydesniuo- 
sia miestuosia ir yra gerai ap
mokami.

t «•

Atminimas isz 1849 meto, kada tai Kalifornijoi buvo “Auksini Laikai.” I
•***►■<► «>**«•««» " ijB 'i
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profesoriųĮ11 Kokis tai “profesoris’’ ap- 

į skaitė, buk motore isztare tuk- 
| slant i žodžiu per diena dau- 

(■ giau ne kaip vyrai. Kokiu budu 
isztirinejo (ai tasai 
ri

i musu (
11 daugeli motorėliu musu aplin-

i i

‘ ‘ profeso-
’ tai neiszajszkina. — Isz 

lasekimo, mos žinomemos

I kinejtvkurios isztare keliolika 
tukstaneziu
už savo vyrus per diena, 
duodamos vyrui ne žodelio isz- 
tart.

Najorke atsibuvo suvažiavi
mas agentu nuo asckuracijos 
namu nuo ugnies. Isz raparto 
tojo : susi važiavimo^ pasirodo 
buk namai Suv. Vnlst. yni už- 
asekuVavoti arba 
nuo ugnies 
lenu,
giau ne kaip visa skola Suv. 
Valstijų.

apdrausti 
ant 92 bilijonu do- 

arba keturis kart dau-

&

OWr ’ui

4 'H-
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Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

Suteikiant, jiems gerą sveiką ir mais*

I

žodžiu daugiau 
vyrus Tier diena, ne

i prie
Jeigu 

su 
surnszns pnrodo,

savos $48.78 
neturite, tai 

rokunda Snv.

tingį tįęfcią- laika vieny mėty. Jeigu 
įdytį savo kūdikio,, neban- 

tinti kitokiu maistu -7- tik
r

i

j . Ar turite 
| pinigais f 
h nesutinkate* 
■ Valstijų, nes 
f jog tiek pinigu randasi begi je* 
I musu sklype
f ant kožnos galvos — suaugusiu 
) ir vaiku. Dienai Juniaus begi

je radosi Suv. Valst. viso 5,- 
r 346,832,497 doleriu. .Jeigu tuo

sius pinigus padalyt ant 109 
l milijonu czionąitiniu gyvmito- 
\ ju, tai kožnam pripultu po 48 

centus. Praejta 
pri- 

kožnos galvos po

ir tiek pripuola 
os -

1 dolerius ir 78
meta tam paežiam laike*
puolė imt

I $56.09
’Laike geroves pripuola dan-

, <>
Į bes daug mažiau, 
,1 jog pinigai ne yra begije.

I

f

giau ant galvos laike bedar- 
o tai del to,

Atejteje kares su užmuszan- 
bus daug baisesnes 

pnskutiniuosia 
Sziadien visokį isz-

ežiu gazu 
ne kaip buvo 
laikuosia.
radėjai iszrado daug baisesnius 
gazus ne kaip praejteje kurie 
užmusza žmogų tuojaus.

Amerikoniszki komikai isz
rado gaza, kurio tris laszai už
pilti ant žmogaus kūno tuojaus 
ji nužudina.

dvdelio dekin-
I

Francije isz 
gurno del Ameriko, rūpinasi la
bai apie kapus dingusiu karei
viu ant josios žemes, 
nubirę padidyt 
taisės kariszkas 
sodinimą
knimu. Tosios
Belleau Wood ir Romagne sous 
Montfaucen iszrodys po patai- 
simui kaip puikiausi parkai.

Valdže 
ir papuoszt 
kapines per 

visokiu medeliu ir 
kapines, kaip

f J"* ♦

Bolszevikiszki pinigai teip 
nupuolė, jog visi kalba tiktai 
apie milijonus kada ka nuper- 

•ka, nes reike mokėti už viską 
milijonais.

ne

Ydant sutrumpyt 
milijonini skaitliu, prekes yra 
sutrumpytos kaip 3.20 per nu
kirtima paskutiniu keturiu 
liu, nes kožnas supranta, jog

tris milijonai du 
szimtai tukstaneziu. O kad ne- 
sziojimas milijonu 
neparanku ir reikėtų ant to dy- 
delio maiszo, todėl valdže isz- 
spaudino biimaszkas kaip po 
szimta tukstaneziu, puse mili
jono ir po milijoną

• maszkas. Sziadien
amerikoniszka doleri moka Ro- 
sijoi keturis milijonus soviati- 
niu popierukiu.

Bolszevikai geidže aplaikyti 
paskola bilijoną doleriu nuo 
alijentu. Vienas bilijonas dole- 

svere 4 milijonus svaru
aukse, arba 2,000 tonu. Del per- 
yeŽimo tojo aukso reikėtų 400 

idant sustatyt 
viena ejlia,

yra daug

rubliu bu- 
už viena

riu

automobiliu, o 
| tuosius trokus i n

tai pasidaryu szniuras apie 
ketures miles ilgio.

Suskaitimas bilijono doleriu 
sidabre, skaitant po 150 dole
riu ant minutos per asztuones 
valandas ant dienos, užymtu 

; 46 metus.
Auksas yra

ne kaip sidabras,
mažiau begije 

nes auksas 
nusitrina szimta dali in laika 
penkesdeszimts metu, o sidab
ras susimažina tiek in laika 
deszimts metu.

tiek

Daugelis poru 
meiles, o po tam, 
viena isz 
tada atsidaro

apsiveda be 
kada mirtis 

juju payma, tai tik 
jiems akis, jog 

ryszis moterystes buvo lai gy
venimo ]>ri\arta, ir ne karta 
likusi naszle ar naszlys yra dė
kingu už taja laisvia, kuri da
vė jiems nauja gyvastį.

Tūlas studentas isz Harvard 
universiteto (’. M. llutcbings, 
nustebino nemažai svietu savo 
stebėtinu mokslu. Buvo tai eg
zaminas kuris trankosi per tris 
valandas o kuri taiki* trileka 
profesorių uenkiolikosia kal
bėsi a ir ant 
studentas atsakinėjo, prot’(*so- 
riaus nžganadinaneziai. l’ž 
savo mokslą
Hutchings aiilaike diploma fi- 
lozofijos daktaro.

o kuri
penkioli košia 

kožno užklausimo

užganadinaneziai.
ir gera-egzaminą

Moterėlės, jeigu 
mite 
galite nuo tos sunkenybes ap- 
sidraust arba, iszimti asekura
eije kuri jums palengvins lai
ke ligos. Tokia 
dabar randasi begije Anglijai.

Motore 
‘ ‘ inszurenca

kada keti- 
susilaukt dvinukus tai

asekuraeije

geisdama 
“inszurenca” toje kompanijoj, 
yra peržiureta per kelis dakta
rus. Jeigu pasirodo, buk moto
re priguli prie tosios szeimy- 
nos kur jau radosi dvynukai, 
tai apsidraudimas yra branges
nis, o 
aplaiko du kart tiek paszial- 
pos; už trinukus tris syk tiek 

Bet kas butu jeigu pa
gimdytu ketvertą, kas daugeli 
kartu ant svieto 

dėtu padaryti

ir Lt.

► «
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Mete 1849, kada tai Kalifornijoj 
jeszkoti gilukio ar mirties

I i 
»

H

\
žmonių keliavo in lenais 

ant tosios atmintos, atsibuvo Saeramenle apvaikszeziojimas. Vi
sas miestas likos perdirbtas teip, idant iszrodytu kaip buvo 1819 mėli*, vyrai iižle'nlo barzdas 
ir nesiskuta por kelis numesius, o moteros pasirodo in senoviszkos 
žmonis kaip si'iioviszkam laike, kada tai žmonis pradėjo keliauti iii Kalilornija.

i

atrasta auksa ir tukstamzei

drapanos ir visi i <7. rode

gialbejo jeszkoti irpolicijai 
pasis<*ke aresztavoti jaja ir pa
sodino kletkoje idant pauksz- 
tele noiszlektu ir nesurastu ki
tu kvailiu.

Akyviausiu yra, jog abudu 
vyrai ne buvo turtingi idant 

pasinaudoti 
tam sunkei 

Tankei 
buvo priversta valgyti dvign- 
bei idant neat kreipti ant stives 
nužiurejima. Matyt, turėjo ne
mažai ergelio užlaikyti savo

buvo 
isz tojo

o priek
galėt u
moterele,
dirbo did abieju vyru.

iszimti ^l^ptybia.
Kas jaja prie (o priverti 

Argi meile d<4 dvieju vyru ar 
iszbandimas dvigubinio gyve
nimo. Nežino, nes da likos no- 
iszajszkinta.

prie 1

nes
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laike pagimdymo dvynu,

atsitaiko? — 
galėtu padaryti ant to gera 
pelną nuo asckuracijos kompa
nijos? Kaip 
tasai užmanimas patinka?

jum moterėlėms

randasi visokį

f gv-

Ant svieto 
budai ir papratimai ir ant už
tvirtinimo to, priduodamo se
kanti fakta.

Mieste Flint, Michigan
ven o sau patogi moterele var
du Lola Spayer. Teip, gyveno... 
bet ne teip kaip kitos moterė
lės tebyriam laike gyvena ap- 
szviestuosia sklypuosią.

Lola gyveno teip, jog niej 
kam ne ant mislies neatėjo te
kis gyvenimas, o ne pats Šąla
momis nebūtu apie tai pamisli- 
nias. Toji moterele turėjo du 
vyrus, nes ir tai ne buvo joki 
stebuklai, nes daugelis moterė
liu sziadien turi po du ir dau
giau vyru. Bet tame buvo 
iszmintis moteres, jog turėda
ma du vyrus, gyveno su jei s o 
vienas apie kita nieko nežinojo.

Esate akyvi ar ne? Kokiu 
iszpilde? — Tuojaus

ar
būdu tai 
da žinos i te.

Vienas isz vyru tosios pato
gios ir vos 25 meteliu moterė
lės, buvo naktiniu palicijaiitu. 
Kitas dieniniu darbininku fa
brike su kuriuom praleidinejo 
naktis.

Žinoma kožnas isz juju turė
jo atskyru narna, arba jiji tu
rėjo du vyms ir du gyveni
mus. Reike pripažyt, jog Lola 
ne buvo tingine, nes turėjo ga
na darbo užlaikyti du namus ir 
mokėjo teip apsiejt, jog kada 
vienas vyras iszejdavo i n dar
bą ant nakties, tai skubei su- 
gryždavo pas antra vyra, ku
riam in 
valgi.

Bet dasiprato motore, 
kaimynai 
žiūrinėt kaip iszejdavo isz vie
no in kita narna. Matydama, 
jog isz savo pasielgimo gali pa
kilti ergelis, dingo isz miesto. 
Ir kada vyrai pradėjo jeszkoti 
savo veidmainingos moterėlės,

laika pagamindavo

I A R M 0 S !

Czlo yra labai dorlingoa 
Ahz tu-

Dabar yra geriausia laikas, iszsirin- 
kto gera ukle, nes inatite kur koki je- 
vai auga.
žemes ir užauga visokį Jevai.
riu dar 83 Farinas ant Pardavimo, vl- 
soko didumo. Daugelis isz tu Furmu 
parsiduoda labai pigei ir ant Lengvu 

iszmokejimo.’ Fanuos parsiduoda su 
glvules padargai ir apstotai laukais 
prljelnanczloH pre upiu, ažeru ir arti 
geru žemiu didžiojoj Lietuvu ūkininku 
Kolonijoj, kur yra apsipilki* suvirs/ 
100 Lietuvu Farinas. Reikalaukit Far- 
inu Katalogo.

Box 17,r. i
JOHN A. ŽEMAITIS.

FOUNTAIN, Mil'll.
(31. e.t.-to-Jl.l 1)

Ka rsszo nple knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena*

kuria man pri-

Gerbiami TamstoH:— Sziuoml duodu 
žinoti TamstouiH kad asz eaiu aplal- 
kea puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
lok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszoin nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti Hetuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga bu gružais apruszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu. 
žmogus skabydamas tuos puikus skai
tymus namuose an anda t< uai šlubu- 
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni' 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema Bzelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu liulklu istorijų, teipgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro vclijentls pasi
lipu “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
SontervlJle, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” išzlelstuves o gausite tuo- 
latLi per paczta;
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Knygos Didumas 6% per 9%. AG
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Tai rnftlstas, kuria yra pastatęs ir ifiauklčjęs 
tūkstančius stiprių ir rveikų vaikų ir 
gailių per paLtaraaias tris gentkartes.
Iškirpkite Ir prisiuskite Ritų

tūknkuičiua stiprių ir rveikų vaiky ir

iinun 11 11 u * wi y 111 u.Tj

kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai ,*■•--■• - ■
kūdikių knygą.

iner-
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apgarbininm:} į Borden Compa
ny, New York ir gausite pil- 
?u? Rotorinius ir nurodymus,

veltui. Taipgi ir puikiq

New York

....... ..... ~ . ■ II l l.l , Į     ...................................... .į t Į Į Į   II

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev’York.NX^^

BILIETU VA
PER. LL^MBTJP.GA..pTl1/^A
// *

TIESI _ 
KELIONE

sT
$103.50. In Plllnva $10(U0. In Liepoju $107.

Mes užmokame už tlkieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

_ ^>1BUR G/\,PTUZXĄ 
ARBA LIEPOJU.

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa Irvczla klasa padalinta In kam* 
Imnis ant 2, I, (5 ir 8 lovų.

POLONIA........... 28 Juniaus
LATVIA .................. 5 Liepos

į Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgu

4

•j

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva.

Vasaros laiku atlankyk Lie- 
arbir važiuok 

didžiuliais 
laivakorte

tuva arba-važiuok apsigy-1 
vent i didžiuliais laivais 
pirkdamas laivakorte pas 
mus o turėsi smagia kelione 
ir gera patarnavimu. Lxpre- 
siniai laivai iszleidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorko patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten iki ant laivo 
užsodina.

»

ĄRD-AįtCNO
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GREIČIAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
PASALLIJA. GERIAUSIAS l’ATAR- 

NAIMAS PASAŽIirRIAMAS. •
Jusu mieste randasi niusu agentas.

In Lietuva, Lenkija, Rusija, .I^atvlja. 
Ukrainia ir visus Baltikes Valstijas.

PER HAMBURGĄ
SAKOMA  ................ 1 Llep<e«
t AIION1A .............................. 211 Liepos
Knblneo $13(1 Treczia kiesn $103.50 

Tax $T> extra.
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Siusk pinigus in 
Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove,
kursu ir pinigai nueis greitai. 
I ’ristat yma gva rant iiojamo. 
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, dari me ingalio- 
jirnu, ar kitokiu po po r u visa
da kreipkis*! pas mus. Siun- 
cziant mums pinigus ar klau
siant informacijų adresavo- 
kite sziteip:

o gausi žemiausi

Per Liverpool ir Glasgow
SCI I’ll IA .......................... 22 .lunlaus
LACOMA .............................. 0 Liepos
C ARM AM A .......................... 13 Liepos

Ekskurci.ia su palydovu su konekcljas 
prie Southainplon In Danzl^a, Pllava 
ir Libnva: ,
Per Southampton KOŽNA UTARNIKA 
Laivai: AI Al RETAMA, AQU1TANIA 

IR RERENGARIA.
Per Anglija ar Hamburgą in Danziga 
$106.50. In Libava $107. Tax $5 extra

CIIAS. S. PA RM LEV
Real Estate Agent Notary Fiibttc

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.
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GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. Bocz.kowtki-Co.
Mnhanoy City, Pa.

Jeigu norite pirkti ar parduoti St ubas, 
hies galime jumis tame patarnauti. 
Randavojaine namus, koletavojame 

randas ir teip toliaus.
238 H’. Centre SL Muhanoy City, Fa.

VILTIS PLIKIAMS.

Arabiszka Most Is y ra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo adresu tai aplalkys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. R as zyki t e 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way. Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-piikiai arba visai yra nuplikta, t.f

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

j
ii

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Koliauk isz Lietuvos ir in JLiotuva visada per George J. 
Bart&szius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausja kaįną ne‘tik isz New Yorko ir Bostono; _ « * a — a • a a • • '

i

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus ,

1

,t Griebė už masznos irt pakilo augsztin. 
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje

. ‘į . ■ I i Jl.

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 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvosjog

nu-
Kėliaujenti agentai kalba, 

buk visuosia miestuosia užtin
ka kas kart daugiau toblycze- 
liu su paraszu 
darbininku“ i n
nauju statomu namu ir kitu 
darbu. Plieno fabrikuosią mo
kestis pasididina. Dabar viso-

daYbiuinku
“reikalinga 

fabrikus, prie

pradėjo jaja
Drucziai Apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

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

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drucziai susiūta ir puikią! apdaryta in audekliniais iszmargin-

Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai-
komo Vieszguti del laikino keliavai apsigyvenimo. Rei
kalauk i to musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu

tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmoktum iiusiuntimo kasztus. Adorsavoktte:

patarimo, laiszkais arba ,ątsilankus ypatiszkai, o suteik
simo juos dykai po sektitffeiu antraszu:

'' GEORGE J. BARTASZIUS
M* •*4AA W*w*
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JUOZO LAIME.

gyvenoVienoje apielinkeje 
ūkininkas Antanas. Jis buvo 
labai pagarsėjęs visoje apielin
keje, savo gražiais darbais. 
Augino jis viena sunu ir viena 
dukterį, 
Juozu t i dūktos
Baneliai begyvendami 
silpnos sveikatos, tad ir eme 
galvoti, kaip palengvinus savo 
gyvenimą. Sumano juodu sū
nui nupirkti įminus, dukteriai 
gi pavesti .gyvenimą ir mane 
prie jos žilas galvas priglaus
ti. Kaip sumanė, taip ir pada
re.

Nupirko,sunui gražu ūki 120 
margu• lauko, su gražiai isztai- 
svtoinis triobomis. Sūnūs iszsi- 
rinko sau tinkama, gražia pla- 
cziai žinoma ir turtinga myli
mąją. Marti ateidama atsine- 
sze didele dali, ir visu gyvuliu 
po pora, bi'i visokiu pauksz- 

visi kaimvnai 
Juozutis svajojo,

sumins vardas buvo 
gi Maryte.' 

jautėsi

bi'i ’ 
ežiu. Džiaugėsi 
ir jie patys, 
kad jam bus lengva gyventi. 
Tėvo nupirktas ūkis be skolos, 
daliu iszmoketi nereiks, be to 
ir paezia tokia turtinga gavo.

Marytei kažinkas in galva 
atėjo ir eme mastyti apie Ame
rika. Gerai žinodama, kad tė
vai nesutiks, tad sumanė slapta 
iszbegti. 
perspėjo, 
nes tikras buvo, 
jam teks visi namai. Maryte 
savo pasiryžimu iszpildi' ir isz- 
važiavo ten, kur troszko.

.Juozas pasilikęs ant dvieju 
gyvenimu jautėsi laimingu. 
Tiek gerybes turėdamas, mani' 
kad bepuotaudamas galėsiąs 
lengvai gyventi. Na ir pradėjo 
dažnai po miestą bei karezia- 
rnas lankytis. Tėvams nesmagu 
buvo žiūrėti in toki sunaus pa

llet nieko negalėjo 
Tėvu

.Juozas netik jos ne
bot da ir pagundė, 

kad tuomet

jautesi

sielgiina, 
pagelbėti. levu perspepma 
Juozas laike kaipo veja ir apie
tai nenorėjo nei užsiminti.

Neilgai Juozas džiaugėsi pa
ežius krąięzuL Jis tuojau? isz-
dulkėjo. Namuose ’pradėjo' vis
kas yrti. Pagyvenęs keletą me
tu sumani' teviszke parduoti.

Triobos buvo naujos ir gra
žiai iszstatvtos. 
siu didelis sodnas.
kant, visoji' apielinkeje nebuvo 
gražesnes vietos. Tėvai nežino
jo, kad Juozas jau ir skolos tu
rėjo. Jis net mintijo, kad par
davės teviszke atsilyginsiąs 
skolas ir vėl viskas busią gerai. 
Tėvams labai skaudu buvo tai 
iszgirsti, bet savyvaldos netu
rėdami negalėjo sunaus sulai
kyti, e

.Juozas pardavės teviszke ga
vo gerokai pinigu. Pinigu turė
damas nesirūpino jis nei skolų 
gražinimu, nei 
gaiš dalykais, 
važiuoja in miestą, vis neva su 
ūkio reikalais ir kasdien grįž
ta namon tik apie vidurnakti...

Szeimininke nors ir būdavo 
namie, bet visko tvarkyti nesu- 
gebėjo. Ji bandydavo gražiai 
jam kalbėti, nes mate kaip vis
kas nyksta ir nežinia kur ding
sta. Ji sakydavo: — Juozai,

Visokiu vai-
Zodžiu sa-

kitais reikalin- 
o tik kasdien

U

Ji bandydavo gražiai

— .Juozai
Juozai liaukis; negyvensi!

Jai buvo gaila 
sunkiai sutaupintos dalies.

jos teveliu 
Ji 

dažnai verkdavo sakydama: — 
Juozai, kur dingo mano dalis? 
kur tie gražus žirgai? ir viskas 

Kur tavo te-ka atsinesziau?
visike! Viskas jau žuvo, žus ir 
sziije namai, jeigu nesiliausi.

Jis jai atsakydavo: — 
tilkj boba! dabok pecziu ir

sziiį
nu-

samti.
Tni ir viskas ka ji nuo jo 

iszgirsdavo. Jis jautėsi ly 
liūgas erelis. .Kitus-gi 
laifce niekszais, ypatingai mo- 
terilir vaikus, 
szeiimynos tris 
dukteris, bet jam nerūpėjo vai
ku mokslas, nei ju gyvenimo 
ateitis. Visos jo mintys, tai bu
vo apie jo draugus ir smukle, 
kai ne nesijuto kaip neteko tu 
keliu tukstaneziu, kuriuos ga
vo ęž teviszke.

Tėvas sužinojęs, 
rūpino ir pasirgęs apie savaite 
lai|ęo mirė. Senuke ir-gi 
Ltivlr tr/Jinitd iniii

Juozas augino 
sūnūs

------- -
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Julci gyvepimas pasidaro 
nopakeneziamu. Jn žmonos ji 

'negalėjo iszoit, J 
iszjuoke svetimi, 
neduodavę rapiuma jos moti
na. Ji lauko nuo Jono laiszko, 
ir sulaukt negalėjo. Neperkos- 
daina ji savo nesmagumo, tan- 

upes kranto,

negiliojo iszoit, nes visaip ja 
o namie jai

A
« -r st

/

. kini eidavo, ant 1
i kur su Jonu ji persiskyrė. Žiu- 
| rodairiii ji upes gylen, lyg gir- 
I dėdavo viliojant i baisa isz ten: 

Eiksz, mergele, pas mus, mes 
paliuosuosirne

i

< 4

< S
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Cigaretai

»

Geri!
»w

I

J

BALTRUVIENE.

t

tave paliuosuosirne isz tavo 
vargu, ežia tau bus lengviau 
nes niekas tave ne apkalbės!

Jule kartais jau 
glaustis prie 
mo, bet prisimindavo jai Jono 
žodžiai, tada ji nuliūdus ('jo na
mo. Mot ina pamaezius ja dide
liame nuliūdime,

I

i nai patemije
I matydami t-/

kilsią, taipgi
Tik vieni Petraicziai džiaugusi

y 
y y

manydavoV

vandens vilioji-
Bejone yra tūla beždžiom 

Tarnavusi dvare, dydele pone, 
Vyras •josios sunkei dirba,

Ir neturi pasilsiu per ta lurba. 
isz darbo pareina,

Tuojaus iii sztora ejna, 
Kad vaikelems

) 
y

Vyrus •josios sunkei dirba*• v .M.,..*
* <'J 1̂*^***' i. K- į v
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Pirmutine automatiszka miesto direkdje 
insteigta mieste Miami, Floridoje, 
svoeziu, kurio atlanko taji miestu kas motas. Ant paveikslo: 
Atvažiuoje in miestą Mimui, nori žinoti kokioje daliję miesto 
randasi Main Street, atejni prie tosios direkcijos pasĮiaudi gu- 
zikeli su paraszn uliezios ir tuojaus maža elektrikine žibinte 
ant toblyczios parodo kokioje dalijo miesto toji ulieze randa
si ir lengvai galima surasti.

A įnori ke likos 
del naudos tukstaneziu

pradėjo jos

darbu, 
užtraukė 
savo 
piktinosi tev

rnTuomi't Juozas drąsiai - 
paskola

role. Vaikai suaugo labai
O

/

GERAS DRAUGAS.
ir vėl losze

Saule buvo jau nusileidus, 
darbais ir gedi-1 Buvo tai malonus Birželio me

nasi net su kaimynais susitikti.! nėsię vakaras. Ant upes kran- 
metams,i to stovėjo jauna porolo. Labai 

pasidaro didele at- abudu nulindo. 1 
maina: laukas nualvtas, javai jimui jis tarė:

sakant,! reiks man tavi'

Prabėgus keliems 
namuose

neauga, stogai nuplysze, tvoros; 
iszgriuvusios. Žodžiu r ___
jau ne ta vieta, kuri buvo, jau 
ir nuoszimcziu neturi isz ko 
apniokoti. Vaikai 
iszvažiavo vienas in Amerika, 
kitas in Vokietija, jaunesnieji 
likosi prie tėvu.

Pagyvenus kelis metus, ske
liamus, taip, 

nei

nuosziincziu neturi
vyresnioji

liniukai pardavė 
kad nieko Juozui nebeliko, 
gyvuliu, nei padaru. Jis da tu
rėjo 12 margu lauko isz kitos 
kolionijos, bet laukas ir-gi ne
tikės, niekas neauga, triobh 
nėra ir nėra isz ko ju pastatyti. 
Ir reikia eiti pas 
glaudes praszytis, 
nenorėjo priimti.

Tuomet vaikai atsižada tėvu 
godos in svetimas 

savo likimą, 
jauniausia duktė, < )nyte

buvo skirtinga nuo savo bro
liu. Ji turėjo koki tai nepapras
ta prisiriszima prie motinos, 

kalbino draugai in 
bet ji atsakydavo

kad negalinti. Kad ir tėvas ne
vertas esąs tėvo vardo, bet mo
tinos negalinti apleisti kolei ji 
gyva esanti. Juozas tik tuomet 
pamate savo blogus, darbus ir 
suprato, kad
bet jau per vėlu.... ‘'

Magdalenute.
).

kitus prie- 
bet niekas

ir ema isz 
szalis keikdami
Ti k

Aors ja 
Amerika, y

galėjo gyventi y

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ........*.. $107.00
In Liepoja ........ $107.00 
InPiliava-Karaiiaucziu $106.50

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gaunit areziausiamo 

paszte laike 25—30 dienu.
P. MIKOtAINIS,

♦ • n

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

g ga- 
visus

Vaikai

ORU

labai susi-

mirė

*

*1

>o ilgam tyle-

— Taip, .Julyte!
> palikt. Reiks 

iszvažiuot in Amerika,, nes ki
tokio iszojimo neraZ

mielasis Jonai! Asz 
i szirdies skausmo, 

tavos netekus. Ne palik mane, 
ne apleisk levu namus.

— Brangi Julyte! Man la
bai gaila tavos, bet nelieka ki
to iszbjinio, asz esu priverstas 
iszvažiuot, nes tėvas pasako 
“Jei tu nepaliausi 
jos, tai prasiszalink isz mano 
namu ir uogriszk. 
Ii u liautis tave 
riau apleisiu tėvo namus ir ke
liausiu svietur laimes jeszkot 
sau ir tau, Julyte.

Jule susigraudino ir 
verkt:

— Jonai mielasis! Geriaus 
paklausyk tėvo. Pamesk myle
jes, ir pasilik namie. Neva
žiuok in Amerika, nes ten ne
busi laimingesnis. Pasigailėk 
numes, nes kitaip man reiks 
daug nukentet nuo tavo tėvo.

Jonas prisispaudė Jule ir 
eme ja ramint:

— Neverk Julvte.•*

nubudime
liletis ir glamonei ja. Kaimy- 

jos nuliūdima, 
ja tankiai apsiver

ėnu' jos gailėtis.

kad kuom nors gali jai atsinio- 
ket už ju sūnaus paviliojima.

.Jonui atkeliavus Amerikon 
sekėsi, neblogai. Gavo gera dar
bą ir savo paezedumu susitau
po kelinta, szimtu. 
butu buvę gerai, tik 
pinosi, kad nesulaukia nuo Ju
les laiszko. Du metai prabėgo, 
o jis dar negavo nuo jos no vie
na atsakyma ant savo laiszku, 
kuriuos jis jai Jpivo raszes.

Viena diena jis gavo laiszka 
nuo savo tėvo. Pradėjo skaityt 
ir eme verkt. Jo draugas pama
tęs ji verkiant eme ji klaust. 
Jonas viską papasakojo. Drau
gas ji visaip ramino, bet tas 
nieko negelbėjo. Jonas kasdien

, ir ga- 
apsvaigo ir eme gert, 

koįke savo tęva,

! <n

• •

Kaip tik 
Tuojaus

Ir szesz lavas

Viskas jam 
labai ru

maisto par- 
neszt,

isz st u bos isz- 
neszt.

Kaip burdingioriu priyma, 
Tuojaus iri naga payma.

Niekame nepataiko, 
Ir kaip sznni užlaiko. 
O da payma ir szluota,

Iszvaro vargsza ta, 
Už keliu dienu iszvaro.

Josios vyras labai yra lėtas, 
Kaip kokis avinis skapas,

Negali nieko pasakyti, 
bobos suvaldyti

O k a, poniutei
Jeigu ne nori in kaili gaut.

• • •

Ne savo

J

turi patarnaut,

O galybe, 
Jeigu tai butu teisybe! 
Skulkine yra miestas,

/

Per daugeli Lietuviu užgy-

Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigu;.
i.

LAIME.
(Pasaka.)

Vienas galingas karalius in- 
sake atvesti jam to kraszto dai
nius ir galvoczius. Ir paklaust' 
Jis ju:

"" (), 
neperkesiu

Jule mvle- 4'

() asz nega-
, ge-

y y 

mylejes

eme

Baigk 
kentėt, nes matai, kad mes abu
du nelaimingi. Asz tau raszy- 
siu laiszkus tankiai, 
atsi imsi u 1 a i va k orte, 
atvažiuosi
Imsime laimingi.

tuojaus 
tada tu 

pas mane ir abudu 
Tik Amerika 

mus gali padaryt laimingais.
Tik tu mane ne užmirszk, o yis- 

Tu žinai kaip 
Tik del tavęs 

asz apleidžiu brangia Lietuva.

kas bus gerai, 
asz tave myliu.

Nelaime mano, kad mano tėvas 
toks žiaurus! Pavydi jis mum 
laimes. Sudie! Skiriamesi gal 
ant visados. Tik neverk. Vis
kas Ims gerai, jei tik asz lai
mingai nukeliausiu. Sudie!

mielasis!— Sudie, MFonuk 
Laimingos kėlionęs!..

Atsisveikino jaunoji porele,
i ir dingo naktiespersi skyrė

tamsumoj.
Jonui iszkeliavus Amerikon,

Bet karalius lėtai pamojo, 
ranka, sužiovavo ir tarė trum
pai :

o tas pradėjo nai-
Jo draugui

('me darytis liūdnesniu 
liaus lyg 
o pasigėrės 
kad isz jo priežasties jam rei
kėjo su Jule persiskirt. Eme 
labai gert,
k in t jo sveikata.
Petrui buvo gaila in ji žiūrint. 
.Jis bijojo, kad Jonas ne inpul- 
tu in idesperaciji^ ir nepapildy- 
tu saužudyste. Pradėjo jis abo-* 
jot apie teisingumu Jono levo 
laiszko, kuriame buvo raszyta 
kad Jule iszteka už kito,
iszklauso isz Jono Julės moti
nos vardu ir parasze laiszka jos 
vardu,

vonias.
Yra ir mergicu invales, 
Nes ne turi josios dalies, 

Ba teip puikei iszlavytos, 
Ir juokingai parodytos, 

Jog sarmata pasakot, 
Vcluk turiu nustot.

Bet apie viena nenutylesiu 
Nors biskuteli pasakysiu
Mat pribuvo j i ji isz kitur, 

Negalėjo vietos gauti niekur,

y 

y

rr apsistojo,

Jis

ir tokiu budu Jono 
laiszkas teko Julei iii rankas.

Jule buvo labai sunvkus. 
Turbūt ji labai daug mislijo 
apie Joną, su kuriuoni persi
skyrė priesz tris metus.

Jules motina perskaiezius 
laiszka, Petro raszyta, padavė 
Julei. Ji perskaiezius paszoko 
ir suszuko: “O dievulėli, jis 
nelaimingesnis už mane!”

Motina supratus jos prisiri
szima prie Jono, ja nuramino 
ir patarė jai keliaut pas Joną, 
iii Amerika. Ji iszkeliavo ir 
laimingai atvyko pas ji. Buvo 
ju didelis džiaugsmas! Petras 
irgi džiaugėsi iszgelbejes savo 
dranga Jena. Jiedu abudu Pe
trui buvo labai dėkingi už isz- 
gelbejima ju dvieju isz nusimi
nimo, ir paskui laimingai gy
veno. Ona Ambras.

su

suszuko:

KUR BUNA?
Paieszkau savo broli Simona 

Martinaiti, paeina isz Kauno 
Red., Raseinu Apskr., Minonu
Kaimo. Praszau atsiszaukt ant 
adreso. - (t.50)

Ant. Martinaitis, 
Box 332 Huntington Sta., N. Y.

Tai karezemoje
Ba to jiji ir norėjo. 

Munszaine teip trauke, 
Jog ne nesusirauke, 

() priek tam pilna mandrybes,
O ir aklybes.

Tai akulorins užsidėjo, 
Da geriau rnandraut pradėjo, 

O szirdeles tingine isz jos, 
Sunku rasti kitos tokios, 
Ir nežino ka pradės tada 
Kada prilips liepto gala

O da ir kita yra:
Ka sako jog Dievo nėra, 
Tai kur ant burdo buna, 

Kiti bijosi, kad Dievas ne at
leistu perkūną,

O liežuvis, liežuvis?
Be valdžios suvis. 

Nesenei varduvių diena turėjo, 
Tai nemažai nusidėjo, 

Kaip nusidėjo, nesakysiu 
Del saves pasiliksiu, 

O szirdeles stora mergele, 
Kaip ekanomo kumele.

# * *

Kaip daro mamele, 
Teip daro ir dukrele.

ant mameles 
darbu,

Argi galima tikėtis gero nuo 
vaiku?

Mamele szaiposi priesz vyrus, 
Ir dukrele teip daro paaugus.

Motynele kas dien akis užsi
pylus, 

O dukrele suvis iždykus.
Kokia gali būti pati (isz to

kios dukros, 
Ne bus vyrui jokios naudos.

Ne gyvens su vyru, 
BegS ant lauku tyru. ■ 

Teip, teip mano mergeles, ‘

y

y

Valkelei žiuri

myli Colgate’s 
Daniu Valytojų, nes turi 
malonu skoni ir užlaiko 
ju dantis ezystus ir žy
liu nezius.
Pirkite triubele šiandien

jo tėvas Petraitis nuėjo in pa
ežiu ir ten pakiszo kelis rublius 

Amerikos atėjusius 
s Julėi Jašaioziukei nie- 

ne iszduotu, tik 
jam vienam, o Jule kur tik pa
sitikdamas, 
žemino. Netrukus visose aplin
kose žmones isz Jules 
juoktis, pasakodami, kad Pet
rai ežiu kas negalėdamas

kad^’įt
laisz^tf
kam daugiau

z

visaip niekino ir

eme

ja at-
sikratyt, turėjo bėgt in Ameri
ka. Jules motina, nors ir labai 
savo dukrele mylėjo, 
pėr kęsdama žinomu

bet ne
kalbu y

nrndoio ia no aukosi, ir laikas

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lunku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “0” Garlaiviai.

.. 24 .JuniniiN, 5 Augusto
... 8 Liepos, 12 Augusio
........................... 15 Liepos

0 Ii B H A .. 
ORDIJNA 
VAU1UN . 
OROPESA 
VAOYUK

July ir 2(1 AugiiMo 
........... ....... 29 idepoi;

Tiesiai^ Jn Cherbourg.
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirlos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu,

ROYAL MAlt STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents 
29 IIKOAIHVAY, NKMLYOKK.

Jus mapo patogios rūteles, 
Liūdna pabaigė atejteje tu

rėsite,
grė i ta i nepasftft’iA^i te!

Rokavo.

rėkavai V *

< 4

( (

< c
' ii

“O ka vaikeli 
ar tau gerai 
einasi mokslas?

Llabai gerai.
O ka iszmo

kai”?
Rpiniot!”
O’ ka sūneli

y

— Kas yra laime?
— Tai, — tuoj atszove pir

masis: — kad visuomet maty
tum tavo dieviszkojo veido 
szviesa ir amžinai jaustum...

— Tszdurti jam akis, — ta
re karalius szaltai: — Kitas!

— Laime — tai valdžia. 
Tu, karaliau, laimingas! — su
szuko antrasis.

Taczian karalius jam atsake 
giliai szypsodamasis:

— Bet asz sergu gemoroju 
ir negaliu iszsigvdyti. Iszplesz- 
kite jam sznerves, 
Toliau.

— Būti turtingu! — tarė 
mikeziodamas tas. Bet kara
lius atsake:

— Asz turtingas, o klausiu 
apie laime. Ar tau pakaks auk
so gabalo su lyg ta vo galvos di
dumo ?

— O, karaliau!...
— Tu ji gausi. Pririszkite 

jam prie kaklo aukso gabalu 
sulyg jo galvos didumo ir in- 
meskite ta pavargėli jūron.

Ir karalius suszuko nekan
triai:

biaurvbei.

0 !

— Ketvirtasis!
Tada inszliauže pilvu žmoge

lis, visas nuplyszes, klajojan- 
cziomis akimis, ir tarė:

iszmin tingiausi as!
Asz maža tenoriu! Asz esu al
kanas. Pasotink 
busiu laimingas 
tavo varda visame pasauly.

— Pavalgydinkite ji, — ta
re karalius.

— Ir mirus jam nuo persi
valgymo ateikite man apie tai 
praiicszti.

Ir atėjo dar du. Vienas stip
rus atlotas raudonu kurni ir že
ma kakta. Jis tarė atsidusęs.

— Laimo kūryboj.
O kitas buvo iszbales, liesas 

poetą, kuriam veido dege rau
donos demes. Ir jis tarė:

— Laime sveikatoj.
Ka ra liūs n u s i szy p so j < > 

kareziai tarė:
Jei asz galeeziau sukeis-

mane ir asz 
ir garbinsiu

I
ir

ti jųdviejų likimus, tai po me
nesio tu, poetą, praszytumoi
4iovu inkvepimo, o tu, Harek- 

gy- 
redukeiniu milteliu

liui panaszus, bėgiotum in 
dytojus
praszyti. Eikite sau ramiai.

— Kas ten dar?
— Mirtingasis — tarė isz- 

didžiai septintasis, pasipuoszes 
narciso žiedais. — Laime 
butyl

ne-

— Nu kirsk i te jam 
tarė karalius szaltai.

—- Karaliau, o karaliau, pa
sigailėki... eme maldauti prt- 
smėrktAsis ir pasidarė baltes-

galva!

jam

»■ —*

Tszveskite ji. Nukirsldte i 
galva. Karaliaus žodis ’ 

kietas, kaip agatas.
Daugelis dar buvo ateje. 

Vienas ju pasako tik du žo
džius:

■— Motėm meile!
Gerai, — sutiko kara*

liūs: duokite jam mano krasz- 
to szimta gražiausiųjų moterų 
ir mergaieziu. Bet duokite jam 
taip pat nuodu taure. O atėjus 
laikui — pasakykite man: asz 
nueisiu jo lavono pažiūrėti.

Ir dar vienas tarė:
— Laime yra tai, kad visi 

mano norai tuojau invyktu.
— O ko tu dabar nori! 

paklausė karalius.
—• Asz?
— Taip. Tu.
— Karaliau 

taip netikėtas.
Užkaskite ji gyva in že- 

Aha, ir dar vienas galvo-

klausimas

me.
ežius? Na, na. Eiksz areziau 
Gal tu žinai kas yra laime!

Galvoczius r— ir jis buvę 
tikrasis galvoczius — atsake:

— Laime žmogaus minties 
gražume.

• Karaliaus antakiai suvirpę* 
jo, ir jis piktai suszuko:

— Aha! Žmogaus mintis! 
Kas tai yra žmogaus mintis! i

Bet galvoczius — nes jis bu
vo tikrasis galvoczius — tik 
giliai nusiszypsojo ir nieko ne
atsako.

Tada karalius liepe i nines t i• * • 
ji m
buvo amžinai tamsu ir ne vie
no balselio negirdėti isz lau
ko. Ir kada suėjus metams at
vedė karaliui kalini, kuris apa
ko, apkurto ir vargiai begalėjo 
pastovėti kojomis, tai paklau
sus karaliui: “Ka! Ir dabar tu 
laimingas?” galvoczius atsake 
ramiai:

— Taip asz esu laimingas. 
Sėdėdamas kalėjime,
vau ir karalius, ir turtingas, ir 
ii įsimylėjęs,
n as,

ii

1

požemio kalėjimo, kur* <

asz bu-
f ( ■'

f Jir sotus, ir alka*
— visa man suteikė mano 

mintis.
— Kas tai yra mintis! — 

paklausė karalius nekantriai*
— Žinok, kad po penkių 

minueziu asz tave pakarsiu ir 
spjausiu in tavo*prakeikta vei 
da! Ar nuramins tuomet tave i ■>

•l I I

| r

A %".

%

f

tavo mintis. Ir kur bus tuomet 
tavo įpiutys, kurias tu eikvojai 
ežia žemoje? < .. .

. IGalvoczius atsake ramiai 
jis buvo tikrasis galvo-nes 

ežius:

M 4

M1

Kvaily! Mintis nemaril 
Verte Petras Pasvalietis.

PAJESZKOJIMAS.
Jieszkau kumpano, su maža 

suma pinigu. Prie labai pelni-suma pinigu. Prie labai pelni
ngo biznio. Atsigaukit greitai
C. A. M., % Universal Sales Oo,

> ;<■
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CAPITAL STOCK $125,000.00
tarpiu* !f Protlta I53&846.50

Žinios Vietines
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n t RiidCtUMokam* antre. procentą n 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu i 8au*!o ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataeszat parorbt knygute 
ar ne. Mes norim kad u Jus turė
tumėt reikalą su musu t>anka, 
paisant ar mažas ar <l <lolls.

Bankas adaraė nuo ryte Iki 3 5 
popiet. Subatorais 9 ryte iki 12 vai. ('

——
H. BAL
F. J. NOONAN. Vice-Prozldont.
J. E. FERGTSON. Kaperius

no-
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I hz Lietuviszku Kaimelio
Ugnagesin seimas.
Visas miestas puikei pa-

M'! *11*11.';
Daug svoczhi isz visu 

aplinkiniu, pradeda s.uvažiuot. 
j — Puiki 
' bus Utrtfrninko 
je dalibaus visoki parodyti f, 

; uutomobiloi 
kliubai-

SHENANDOAH, PA.

uosztas.

paroda

SAULE i *

TRUMPOS DRESES IR 
PLAUKAI. Mergina Gera Bėgikė.

’j atsį- 
vakara, kurio-

drauguves
* 

A

Ketverge prasideda va- 
vra tai vasarinis dienos

pervirsziuimas nakties,

ir

Keturiolikos metu Pet- 
sunus Mikolo Norkevi- 

, likos sinarkei sužeistas 
įnio, patrono,, 

^randa^i ka ♦ > daro dydtfli 
“pukszt.” Vaikas* dažinojo -su 
dvdelia blodia del savo kūno. *

rūkas, 
cziaus, 
per eksplo

r̂ k . i * . .. .......kuri norė)dįp5rŽLuY0t|kiis jame
kft*j daro

C f

v

5 "f J

r
Vkv' /'i

n i

Prezidentą*

Lletnvlmkas Grabučius

K. RĖKLAITIS
laldoja Numirėlius pagal 

naujausia mada • Ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke motoro.

Prieinamos prekes.

I

51d West Spruce Street 
MAHANOY ( ĮTY. PA.

Bell Telephonaa No. 119

Temykit Lietuviai!
Jeiffu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso
kiuose ’ reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žiuomd lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:

; JOSEPH G. EOGDEN,
. Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

r 
i-

I sa ra;

i pradžia vasaroj
—i’envezioj pripuola kata

liku szvente
! Jėzaus”.
1

j — Ateinanczia subata Sz.

|
i permaina.

buvo

arba

Pa., — Juozas Le- 
21 metu ir jo broliai 

3

nnM

I

(< Saldž. Szidies V.

Jono krik sz t y t o ja n s.
Ajriszin parapijoi užėjo 

Kunigas McEnroe, 
kuris buvo prabaszczium nuo 
1881 moto, konia por 40 melu, 

kunigu emeritu ir pa- 
prie parapijos. Naujas 

paženki i tas 
And. ,1. Ploming, kuris

l pasiliko
siliks

1 prabaszezius likos
i Kun.
japie K) motu adgal buvo vika-
. rn e/.ionais. Nauju vikaru bus
Kun. (laug

i szvent inias.
; <

.Nauju 
bau, ka

A.jriszei tikisi dy- 
leles permainos parapijoi. So

dinukas Kun., MeEnroe- jau turi 
Į L’ipio 8(1 molu ir yra mylėtu per 

I visus parapijomis',
— Henrikas Lisovskis, ku- 

■ ris nužudo savo paezia Miners- 
I vi lie, likos nuvežtas in Pilp.del- 
fijos kalėjimą, kur Panedelio 

įryta likos elektrikiuotas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINES LIETUVLSZKAS

IBRABORILS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
aztlnlu, Veseliju. Pasivažinėjimo 

ir t. t.
B2O W. Centre SU

Pasamdo

Mnlmnoy City, Pa;

Tvlrcilauain LietuiIszka
B A M K A

-S-
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
>nul. Siunczu pinigus in vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tua keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kaina* o i 
atsuk Ima.

V. LAPINSKAS
001 W. Malianoy Avė 

MAHANOY CITY,

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresavoklte:

•9 
PA.

H

D1L JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumen- 
ėj*. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai.,

P^Tyte. 12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare. Bell Tel. 359-R.

E. Coal Stn Shenandoah.■1 - . ...

ėję.

9 vakare.

cr
4

: Aat. J. Sakalauskas
CV “ \ ;

LIETUYISZKAS GRABORIUS 
ir j>Alsamjjotojas

laidoja kunti* Numirėliu pagal I*an- 
Plgl preke. Telpgl prl- 

automobillus visokiems reika-
Jauala mada.
•tato
lama.

- t -
• Parduodu visokius Pamlnkufl, didel
io* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 

. Jtlgu pirksite PO.\LN!N'K/\ tai kreip
ki!** pa* mane, nes asz gailu jumis

tik iszsi-

Li-
[sovskis tame laike buvo per-

brutaliszkai atome

I B. Vahiko, 
.Mahanoy

barberio, 
avė.,

semtas munszaine ir be jokios 
) priežast ies
gyvaste savo moteriai.

Kazimieras Set ko vieži vis 
pirko namus 428 ir 430 W. Pine 
uliczios.

Aldona, 4 metu dukrele 
43G W.

likos trenkta 
' per automobiliu prigulinti prie 
J. G oi i n, (žydo) 8 vahuida Ne
dėlios vakara. Mergaite aplai- 
ke daugeli žaiduliu.

— Kun. Czesna, 
nauekas, J. Szliuželis ir M. Ge
ležėle iszkeliavo ant S. L. R. K. 
sejmo in Wilkes-Barre.

— Norėdami invent! Elektrikinla 
Szvlosa In narna arba pataisyti koki 
dalyka, atelkyto pas olektro daktaru 
Floryona Boczkuuska, 313 W. Mahanoy 
Avo., o padarys jum darbą gerai ir 
užganadlnanczlal. (t.f.)

PRANESZIMAS.
Ant susirinkimo Sz. Juozapo 

jiarap. laikyto 12d. Juniaus ant 
mokslaines, tarp visokiu nuta
rimu buvo teipgi nutarta intai- 
syti szulini ir apczistyti Szv. 
Juozapo kapines, ir tas darbas 
jau buvo pradėtas Panedeli 

j ryta 19d. Juniaus. Idant ap- 
| dengti

rintis lota ant kapiniu turės 
i užmokėti $1.00. Galite užmoke- 
I t i $1.00 kožna ketvea’ga ar su
bata mokslaineje komitetui 
kuris iszduos paliudinima.

V. Kricziita, Pres.
J. Mihlnas, Sek.

Juniaus.
kasztns virsz-mineto

darbo kožnas parapijonas tu-
1 rintis lota

mokslaineje

Reading

$4.00
in Atlantic City 

$3.50 
in Willow Grove 
NEDELIOJ 2 ir 23 LIEl’ds

SpecIaliHzknH EkskursinlH TrviniiH 
------- ----------------------- --------- r-..............................-r-rrr*----- -

Isz Byto
Shamokin .................................. 5:00
Mt. Carmel .............................. 5:08
Ashland ...................................... 5:45
Girardville .............................. 5:52
Shenandoah .............................. 5:33
Mahanoy City ..... .... ................ G: 14
Tamaqua ............ .....................
Philadelphia (Reading Termi
nal) pribus . ............................. 9:40

(Preke Isz Mahanoy City Ir Tama
qua in Atlantic City $3.75; In Wil
low Grovo $3.25)
GRĮŽTANT— Speclallsžkas trelnas 
apleis Philadelphia, Reading Tor- 
mlnni n • aa mi«AA

G: 42

.1

Scranton 
soutskis, 
Antanas 19 metu ir Mikolas 2

, .gyvenant i ant Wales St 
Scrantone, buvo Petnyczioj 
aresztuoti.

metu M

buvo
Policija sako, gave 

isz tu vaikezu prisipažinimą, 
kad jie dare du pasikėsinimu
idant freitai susimnsztn.

— Nedeiioj»Pa.Kingston,
Birelio 18 d., musu bažnyczioj 

'.agrastas 
isz ryto,

Miszios su inštatvmu S 
ramento, po inijszu buvo pro
cesija ir skaitymas Evangelijų.

1 1 vai., buvo iszkilmingos 
pirmos Szv. Miszios, naujo in- 
szventinto kunigo, Juozo Szau- 
linskas, ”un. Juozas Szaulins- 
kas yra at Keliavęs isz I /ieluvos. 
Lanke mokyklas Szv.
venturo Kolegijon, New York, 
ir Szv- Vincento, Beatty- Pa.

Kun. Juozas yra brolis kuni
go Al. Szaulinsko, kuris per ko
ki laika Kingstone buvo už pa- 
gelbininka Kun. J. Ineziurai.

__ (

Pa,—Birželio
” isz-

invyko n
S vai.,

/^2 HEŪH

Daugeli amžių žmonos per- 
gyVoiio galybes invairiu madų

»

•I

>

i

T

1
I

■M?

3A

»'n4‘

c'/ #. F

flF

1 t

buvo

iszkilmes.
; ibiivo Szv- 

Sak-

Bona-

AV ii kės-Barre,
” Aquitania

s7.b)s ypa-
, Julijo- 

Jonas Pet
rauskas su mo<o.c’ir trimis vai 
kais,
no su šunim* Apolonia Grau
žas,
Jonas Vasiliauskas ir Damezas 
Yasunaviezius.

13 d., laivu 
keliavo in Lietuva 
tos: 
na

$
Barbora Želv» :ie 

Andsukoniute.

M a g( I a 11 n a V a i t k e v i cz i e -

Benjaminas Iglaviczia,

r
Susimaiszias.

Daktaras susimaiszias klau
so tarnaites: — Ar ponas inži- 
nieris namie jo?

Tarnaite: — Ponas inžinie- 
ris? Ne, pone, Ponas inžinieris 
jau nuo dvieju nodeliu miega
— po žeme.

l)ak: (da vis užsimislinias)
— O, tai asz ne perszkadinu. 
Geras miegas sudrutineje žmo
gų.

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

<4 * X, r ■■•S r L Ui ‘ VfMt 4C1
4 <tI * 1 **.«. I J Aj r , JI*1 ’"liT H •« L II &■ .

. Guinano didėlis sztorrts nori idant
1 • 1 ’-V.,- ' j i V'L '.H' i^5ikiekviena ;
siutą (Bathing Suit).

i ' M"'' ■ " r,r ' *• te1’ t

y pata t u ref it jrnaudy n e£
V-
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$
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It*į
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į'
.4 4 'I'iL.t ei u. i. •

reikalinga vasaros <,.Maudyne yra 
laike dėlei sveikatos.

*14
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Bet per ilga laika 
mados nosimaino taip dažnai, 
kaip kad musu laikais. Seno
vėje, da priosz Kristaus gimi
mą tautos nesziojo kuoilgian- 
sius drabužius ir ypacz liesin
tus. Graikai, ypatingai moters, 
gražiai sulenkdavo balta su 
margintais krasztais marszka, 
ir su kaspinu porsiriszdavo per 
lieineni, o paskui nepaprastai 
artistiszkai sudarydavo kvol- 
dus ir trumpas rankoves suseg- ! 
dayo su szniureliu.

Musu laikais žmones pasida
rė taip sakant “modorniszki 
ir kaip kas sako — 
niai?’ 
sur, tas tiesa. Teatras, muzika, 
dainos, 
z i žino 
ti “džiazizma,” nes jis yra sa
vo ruszies menas, bet asz noriu 
sakyti, 
perdaug insigalejo kaip nesą
moningas humbugas. 1 
lai laikd “inkvepimas, 
pranyks kaip atpūstas durnas, 
o jo vieta užims kitas. Gerai 
suprasime, 
griežia; muzikantai 

dryžais kautukais, 
kad parankiau butu ant galvos 
atsistojus triuba pusti, o kar
tais da ir ant /piano stogo rei
kia užlipti ir pusti dūda arba 
piano kleViszius spausti stovint 
ant galvos arba tam panasziai. 
Na, tas pats ir su szokikais. Jei 
muzika griežia taip szauniai, 
tai reikia ir szokti pagal gai
dos. Taigi musu jaunos kuosos 
negi vilks ilgas uodegas paskui 
save. Reikia pakirpti ilgus si
jonus — ir jos taip padaro.

Moderniszka mergina jeszko 
parankuom. Ji apkarpo ilgus 
sijonus iki keliu, apkerpa plau
kus ligi ausu, patepa lupas su 
“lipstikuM ir 
Paranku ir 
vyksta puikiai, 
da, tai per 
nelabai leidžia pilnai 
taip vadinama “high step. 
Bet tai jos ketina da iszrasti 
ka kita, kad butu tikrai paran- 

musu merginos 
Adomo su 

Jieva laiku, ir gera žingsni ton 
pusėn nuprogresavo.

Moterys, 
daile, niekad netepa lupu su 
biauriai raudonu paiszoliu, kur 
padaro lyg kraujo laszus, — 
liet tokid tepalai turi nuodingu 
medžiagų. Bet in sveikata da
bar mažai kas žiuri. Jei kūnas 
ir dvasia sukliurę, apgrimavai 
— ir gerai. Ir juo blgiau kūnas 
ima atrodyti, tuo labiau jis dai
linamas. Bot yra blogas daik
tas kuna darkyti kol jis yra 
sveikas. Mikolukas.

drabužiu.
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Pa., -Philadol|)liia> 
lieiia czionais 
nes 
kurias
Bough, padarydama 75 mastus 
in deszimts sekundų.

, < 
del moterių ir 

laimėjo,

Ana 
atsibuvo lenkty* 

merginu, 
pana Darata

“džiazi-
Džiazizmo dabar yra vi-

t i k ra i . a ps i rgo “ d ž i a - 
liga. Asz nciioriu peik- 

džiazizma,

kad tas džiazo upas

lai laikd

lengvais

Tai tik- 
y ! kuris

jei džiaz muzika 
apsivilkę

rangosi po sale, 
lengva ir szokiai 

Bet viena be- 
siauri sijonai, tos 

žergti

ku. Reiszkia, 
pradėjo grižti prie

kurios supranta

Privalo kiekvienas turėti savo • 
locna maudynes siutą.

Guinano sztore randasi didelis
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.'

I

visokiu tu siutu ir
i1

1*’

4

Jauna.
Sudžia in sena mergina. — 

Kiek turi metu t
Mergina: — Dvideszimts ke

turis.
Sudžia: — Na ar-įi tai tei

sybei! I
Mergina: — Teip ponas sū

džiau, ba suvis jauna ant svie
to atėjau. *i L ■

//
HIIITII Knygele Draugystėm* del 
l\ V11 U lazmokejlmo pinigu Hgonla- 

-... --- m* y - - - 60c.
KVITU Knygele Draugystėm*, del 

Kuslerlau* nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - - . .. . - - 50c.

W. D. pOCZKAUSKAS-CO
p' VAHAMOV CITY. PA.

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikatai..-—

1 v • • J. ' »

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimu, teipg'i 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu, Puikei 
ir dnicziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adrosavokite:

Knyga < <

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

JPlonasis: — Žinai Storuli 
jog asz ketiiųi apsipaeziuot?

Storulis: — Gęriau.Jo neda 
ryk, ba tavo pati tavo apvjniiqjfc 
aplink savo pirszta kaip tave 
gaus!

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas PaslapcziU Atel- 

Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Porsiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Clgoniszku burtlniku. 
iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam.gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdėda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................ ,

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stompomis.

W. D. BOCZKOWSKLCQ. 
MAHANOY CITY PA.

1103.

25c.

Ateikite pamatyti o pirksite.
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GUINAN’S

Banka ka Turi Baisa
u

9

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali. !;

Jį Visada užstoja už varginga žmogų. ;
Jį nori but atsakanti. ;;
Jį dar užstoja už anglckasius ir patara jiems hepriimti 

?nažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz ! 

vien balsuoti o tikrai laimėsite. : \
9 t

Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko ; 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.

Merchants Banking Triist Co. Banka yra tai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka.. 
J į turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trea».

A. Danlsowlcz, M. Gavula
D. M. Graham, Pres.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz
T. G. Hornsby ’’.Ji
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P. C. Fenton

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
I .ĮQOS> Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo boglje 32

&

metus invalidas Ligas; Vyru ir Motetu, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybe* 
vyru. spuoguH, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas pi| 
einanezias nuo neezystumo krąujo. AtsiszaųkRc y patįs® 

i kai, per laiszkus asz negydad. l)r. Koler kailiu p.usiszka| 
. lt Lonkiszkai.

„DR. KOLER
k.
Į*M^**B* — — M » — — — —

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakar 
Nedoliomis 9 iki 2 popiet.

- PITTSBURGH, PA.
1

C38 PENN AVĖ*•9

»I
Z
Z

> *F. RYNKIEVICZIA ’ ' į
ISKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU

233-235 W. ČEISTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
g DIDŽIAUSIA LIETUVI
r
4: ooo noc!

8

MAHANOY CITY, PA.
f ji

In Lietuva ir isz Lietuvos lqivakoi.’tes galima gaut pagal prekes kompanijų jr ant >
"#K»

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agentu W. F. Rynkieviczia.
•w ■ > - >. ■ ■ * • v* • i *  W • • • •iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojiinus,Pasportus
afl’idavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie prięmuna' 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto.i per “mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
. a a Vi • a . • • * • 1 1 • ** '* • 1 * 1 * V * *- - * - - ( 

pinigu ir laivakorcziu kurso ir
tai privalote pasirūpinti apie kelione priosz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso irReikalaukite mano
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