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ISZ AMERIKOS

1 hide

20 sužeisti nelaimėjo per nu
kritimą karuko nuo tilto.
Carbondale, Pa.

szimts žmonių likos maž dau
giau sužeisti kada elektrikinis 

karukas ant Scranton geležin
kelio nukrito nuo tilto artimo
je czionais. Karu kas buvo pri- 

mot erini is ir vy- 
in dnrba. 

szaliu

Baisi nelaime ant Readingo 
geležinkelio.

Philadelphia. — Kada Rea
dingo trūkis bego žaibiniu 
smarkumu in Atlantic City isz 
Diladollijos iszszoko isz sztan- 
gu arti Winslow .Junction, N.

su baisia pasekmių. Devyni
žmonis likos užmušzti o apie 
peiikesdcszimts sužeista. Prie
žastis nelaimes 
sviezmono

J.

pildytas su 
ra is kurie važiavo 
Ambulansai isz visu 
miesto pribuvo payniti sužeis
tus in ligonbutes.
Dlinojui yra 676,373 automo

bile!.
Springfield, III.

k<>8 iždnota 
del varinio 
373 visam
Pagal surasza, 
stijc yra

rito in grabe. Ant

Szimet li- 
leidimu (hiisnu) 
automobiliu .676, 

valstije I Ilinojui.
tai tame vai- aresztavoti

591,124 pasažierinci Lawndale už nemoraliszka pa- 
automobilei ir 85,249 t roką i, steigimą.

**i31 METAS'.
. • ", . tuvei

Didžiausia Amerikoniszi 
Szvente.

MTV • IF» DVI f; M V f V I • ■
F. W« BOCXKQWHKI, Kilto,

IŠZ VISUSZALIU
—.....- 1 ■ 1

< iMAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 7 LIEPOS 1922 (FRIDAY 7 JULY)Wi '

MARCONI LAUKE ŽENKLO NUO MARSIECZIU.
4 I. . X, . ’ - v1.

William Marconi, kuris surado bedrat ini tclegrafa ir telefoną ant At-
Pagal jojo nuo
mos juju nesu-

lantiko mariu, 
inonia, tai marsieeziai duoda mums 
p rautame.

, iszplauke 
viltije aplaikynio kokio nors ženklo nuo plaįlietos Marso.

ženklus apie save, tiktai ant nelaimes

Žydu sumiszimai Vilniuje.
Vilnius. — Kruvinas sumiszi- 

mas kylo czionais kada mif 
to valdže uždraudė kokiam tai 

laikyti prakalbas 
prieszais žydus. Isz to kylo 

maiszatis kuriame

kalbėtojui

*8-

zma
ma

—T— - U’ ‘

Isz visu szvenęziu, nei'Y;
tokia tipiszkai amerikoni8zczc 
kuri taip labai sukelia patri 

ir tautiszka pasididzii 
kaip Nepriklausomy*et

Diena — Liepos ketvirta, —-HU' 
kuria visos valstijos szvenc 
kaipo musu ypatinga, tauti 
ka szvente; nes atsitikimas k 
ri diena žvmi vra svarbiam- 
amerikoniszkoj istorijoj — t’a- 
tos gimimas.

,kruvinas 
likos sužeista daugeli žmonių, 

,o kelt likos užmuszti.
Brangi kelione Anglijos ku- 

ningaikszczio.
London. — Svietine kelione 

kuningaikszezio, 
kasztavo

• ’ •
Nepriklausomybes D i e nl8» 

szvencaia pasiraszyma (Liep* 
4, 1776m.) popiers, kuri paske
lbė szita kraszta liuosa nv 
Britanijos Valdžios. Per ilf 
laika Kontinentinis Konge18 

susirinkęs Philadelphi

k i 
didės

nes
Lr

buvo klaida 
kuris truki iszsuko 

isz tiesaus kelio, o kada trūkis 
užėjo ant užsukto kelio, iszsi- 

gilukio va
gonai buvo plieninei, 
taip nelaime butu dau 
ne.
Teki ecai tiktai Czikage atsi

tinka.
Tūkstantis 
merginos 

szokiu

Chicago. — 
ru ir szeszios

rp

4S

v v 
liko1 

salejt

s su

darbininku,

arba darbinei.
Ir straikuoje ir nestraikuoje.

Chicago. — Prasidėjo 
batoj streikui 400,000 geležin
keliu dirbtuvių
geležinkeliu darbo taryba isz- 
leido ilga pareiszkima, kuria
me ji sako, kad tuo streiku ge- 
ložinkeliecziu dalis pertrauke 

taryba ir daugiau 
prie jos, 
Ji tvirti- 
tuo kovo-

Isz Lietuvos
apsigint nuo 
kaimynu 
jojo

kurie

r vėžius su
nebegales kreiptis
jieszkant apsaugos.

*na, kad streikieriai
ja ne su geležinkelius, su ku-

bet su val-riais nesą ginezo, 
džia, nes valdžia pastate dar- 
1)0 taryba ir jai duoti nuos
prendžius apie geležinkelie- 
cziu algas ir darbo sąlygas. 
Tai esąs valdžios tribunalas ir 
jos nuosprendžiams negalima 
prięsjiintis, nes jie yra padary
ti po plataus , ir umodugnaus 
isztirimo.

Hardingo taiko? medalis.

D. C. — Pir- 
” kū

pi n i gu 
ant pa

Washington, 
taikos medalis 

atmusztus
mutinis “ 
ris likos 
dirbtuvėje ir randasi 
rodos departamente iždo. Už 
vieszpatavimo kožno preziden
to valdže iszmusza koki nors 
medali ant atminties 
prezidento.
brėžtas per George Morgana 
isz Philadelphios 
kuris dirba tonais 
meto arba per 56 metu

naujo
M (‘dalis likos isz-

men vežios 
nuo 1876 

s.

Pakietu siuntimas in Lietuva.
Washington, D. C. — Nuo 

Liępps 1, 1922 siuntėjai pakie- 
fu, kurie pacztu si misti isz 
S»v. Valstijų, adresuoti per- 
dayimui Lietuvoje, turės pro
ga paįąnklinti ka daryti su 
pa kietais, kurie 

ant
neperduoti, 

paraszydami ant lipintojo 
(an? pakieto) sekaneziai:

(a)“Jeigu neperduotas kam 
adresuota, palikti.

Merginos szokjnejt 
nuogos, o žioplei prisižiurine 
jo Jevuterns kurios vyrus pa 
linksminejo.

Naudojo savo kudyki už 
kuolą.

Philadelphia. — Norėdama.' 
savo inirszusib 

užklupo ant
už sumuszima savo pa

ežius, Paskvele Amendolia, pa 
griebė savo dvieju menesiu 
kudyki už kojų, apsuko kelis 
kartus aplinkui, kerszindama.'- 
kaimynams buk katras prie jo
jo prisiartins, tai tani rež su 
kudykiu. Bet kaimynai teip in 
irszo ant pasiutėlio, jog dalei- 
do ant jo szturma, 
mušzdami, pakol palicije pri
buvo jam in pagialba, nes ki
taip butu ji užmuszia. Kudykis

sa v o

baise i su-

• • • • ' '• įnirę nuo žaiduliu ligonbuteje.
Tėvas paleistuvavo su savo 

dukterimis.
Milwaukee, Wis. — Dvi 

dukteres Felikso SkaHdenskio, 
gyvenanezio po No. 1176 North 
Pierce u Ii. apskundė 
paleistuvavimą su 
tėvas apskundė dukreles pir
ma

tęva už 
joms. Mat

už vedima palestuvingo 
gyveninio, o laike teismo duk- 

kad juju 
su joms pa

buvo priežaste
juju nupuolimo. Sudže nubau- 

ant deszimts

reles pasakė sudžei, 
tikras tėvas ir 
leistuvavo ir

de tęva už tai
metu in kalėjimu. Du k teres tu
ri 16 ir 18 metu senumo.
“Ejk in pekla,” kafeztuoje jam 

$100.

turtingas

Patvirtinta Žinia.
Lietuvos Atstovybe gavo isz 

Kauno kablogramn 
napezia žinia, apie 
riu • Confereiieijos

patvirti- 
ambasado- 

n u ta rimą 
pripažinti Lietuva de .Jure, 

Elta.
Nuskendo szcszi žmones.

Szesztadieni birže 
pusiau dvyliktos 

(“Preziden- 
> bekeliant 

‘įmina isz Szili- 
Gelgaudiszki ties pat 

prisisėmę valtis

Sziline. —
įnikti 

atėjus garini v.
) isz :

žmones per ?
nes
upes viduriu

nuskendo. Valty buvo apie

3 d. 9

tas > 5

in

Kauno

ir
40 žmonių visi stati, nes nebu
vo kur sesti. Valties butą per- 
brinkusios nuo saules ir kiau
ros, 
Tai

todėl vanduo eme sunktis.
pajutę žmones pakele 

klyksmą,
vidunakt v

Prigeri'

zmones 
szaukes

nebuvo
iSv. c 6 žmones 

tarp ju viena motina su 6 me
nesiu kūdikiu ir dar pora vai
ku.

Kelikas buvęs 
suleido iii valti perdaug 
n i u, kad nereikėtų 
keltis. Argi ilgai mes kesiųi 
girtuokliu beprotystes ? 
me, kad

bet 
gelbėti.

pagalbos, 
kam

inkauszes ir 
žmo- 

antru svk e

(b)“Jeigu neperduotas kam 
adresuota, pasiųskite-------- .”

Pakietai ant kuriu virszmi- 
Jieti nepažymėta, bus siuntėjui 
Sugražinti jam iszlaidas užmo
kant.

Pakietai bus laikyti Lietu
voje 30 dienu priesz sugražini- 
iho Miintejhi ąr palikimo.

’ W 'E. R. White. Ačiing See-

ke puraszyta 
10 doleriu, 
smūgis! Doleriu nebėra, tik 
žymu, kad butą, nes dcszimt- 
dolprines kamputis 
prie laiszko, kuris tu rimt skin
tojo truputi buvo prilipintas; 
kad ląiszka cenzūruojant, pi'o* 
cenzorių pirsztus neiszkristu... 
jiems in arnkove... ir kas beda
ryti!? Laiszkas neregistruotas. 
Kur * kreiptis, *• ka. kaltinti —

O 10 doleriu gaila, 
iszmainius susidarvtu 

apie 3,000 auksinu, už kuriuos 
Lietuvoj 
pirkti.

Rameikis kreipėsi praszymu 
in Kauno paszto virszininka ir 
laiszku redakcijon in visuome
ne szai kaip:

kad siuncziama 
Bet... o smūgi s- 

Dolcriu

J

priluios
1

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE

ypatųsekaneziu 
svarbiu !lžiniu nuo

nežinia.
Juos

galima ka nors nu-

Pi’jieszko 
iute-iklmui 
ginhhtiu isz Licthvufl!

Simonas Skutala gyvenusis 
AdamKon, Okla.; Kazir. Rustei
ka, gyv. Boston, Mass.; Kazys 
Dubrika, gyv. McKees Rocks, 
Pa.; Katrina Szidlauskiene, 
paeina isz Virbicku; Antanas 
Abromaviczius, gyv. Baltimo
re, Md.; Povilas ir Ona Dovei-

, gyvenę Seattle,
Norauskas,

F

kis, gyveno Seattle, Wash.; 
Adomas Norauskas, gyv. 
Scranton, Pa.; Francis Bogdon 
gyv, Shenandoah, Pa.; Nina 

gyv. New York,

angį isz k o
< (karaliaus ųunaus)
Anglijos padonams penki mi
lijonai doleriu, kuriuos an- 
gliszki gyventojai turės užmo
kėti isz savo kiszeniaus.į
Vienas soviatu naujas rublius 

vertas 10,000 senu rubliu.
Moskva. — Tarvba kamiso- 

riu apsvarstė iszmuszti nau
jus pinigus z ir tokiu budu pa
naikinti visus milijonierius. 
Naujas bolszevikiszkas rub
lius turės verte deszimts tuks- 
tanezius scnoviszku rubliu ar
ba už doleri aplaikydavo tuju 
scnoviszku bumaszku keturis 
milijonus, bet už nauja rubliu 
gaus tik 400 už doleri. Sziadien 
bolszevikiszkoje Rosijoi 
dasii begije 75,000,000,000,000 
o kada iszmusz naujės bumasz- 
kas, tai bus 7,500,000,000 rub
liu. -

I
kūrinos

ran-

KA LIETUVOJE KALBA 
APIE “SAULE.”

sas, susirinkęs 1 uiladeipiu 
svarstė nepriklausomybes k/ra 
sima, bet Liepos 44a galuti) 
užbaigęs dalyka. Nuo to la"?
Amerikos kolonistai nebi 
prieszingi savo valdžios,
liuo! i žmones kovodami už olei 
vo nepriklausomybe.

Jog Nepriklausomybes 3, 
klaracija buvo Thomas Jc^> 
rsono darbas, yra neužgino 1 
mas faktas, ir sziadien yra > 
na isz pastebėtinu va 1st 
popieru pasaulio istorijoj. • K

Kuomet aktas buvo priin 
John Adams savo žmonai < • • 
rasze laiszka, kuris tapo is 
riszkas. 
41

i

“Tikiu,” jis rasflL 
jbg ateinanezios gentkar. 

szves szita diena kaipo did S 
ausia szvente. Reikėtų apytr*
ksezioti kaipo. paliuosavimo 
diena, per iszkilmingas meldi
mus Visogalingui Dievui. Rei
kėtų szvesti su iszkilmemis ir 
parodomis, su spektakliais,* su 
pasilinksminimais, kahuolertiš, 
varpais, linksmybes ugnimis ir 
iliuminacijoms, nuo vieno sza- 
lies galo lig kito, nuo darbarti 
nio laiko per amžius.”

Ir tas viskas iszsipilde. Bu
vo kanuOliu ir pasilinksmini
mu begalo, ir nemažas skaitli
us pražudo besvesdami. 
staraisais metais diena tykiai 
szvesta, bet auga norąs tinka
mai diena apvaiksezioti atsi
mindami jog ta diena Tautą 
insteigta.

/

Gerbiamas tamista 
les” leidėjau: —

* Acziu tamistai

‘ ‘ Sau-
Shenandoah

Kcstiukevicz,
Kazimieras Norvaisza, 

Baltimore, Md.; Karolis 
, gyv. Waukegan,

N. Y.;
Lr\F\’ f) J ' •
Sztonderis

Pranciszkus
gyw. Chicago, Ill.; Juozas Mi- 
kaila,x x Petras LeonavicziUs, 
gyv. Springfield (?)• Bernard 
A. Arba A jadviga Malevs- 
kiai; Jonas ir Vaciavas Zig- 
muntavieziai, gyveno Detroite, 
Mieli.; Boleslovas ir Tadeuszas 
Riitkowskiai, gyv. Trenton, N. 
J.; Mikas J. Mikuliczia, gyv\ 
Detroit, Mich.; Jonas Szilin-

, gyv. Baltimore, Md.; Pra
nas Tauzas, gyvenos Worces
ter, Mass.; Jurgis Tauzas, gyv. 
Minersville, Pa.; Andrius Ry

Kauno Paszto Virszininkui 
Prano Rameikio, Kaune, Toto-, 

gatve Nr. 14, Valstybes 
spaustuve, Praszymas.

Birželio 1 d. 1922 m. asz, ga
le szio praszymo pasiraszes, 
gavau isz Amerikos paprasta 
laiszka, 
szyta, jog mano giminaitis 
Branas Lavinskas isz Ameri
kos siunezia man deszimts do
leriu, bet laiszko tu 10 doleriu 
nebuvo, tik deszimtdoleriues 
kamputis likos prilipęs prie 
laiszko, kas be abejojimo liu
dija, kad 10 dol. iszvogta.

Asz esu neturtingas 
vos kareivis,

riu

y

kuriame buvo para
ma no

III.;

b?

gis

gyv. Waukegan
Uzemblo,

Petras Leonaviczius

krasztis paroj n a. 
kaip kiti.

Pa-

už teip 
puiku suredima laikraszczio, 
nes tai yra laikrasztis rimtas, 
paduodamas visokes žinos isz 
viso svieto, kuriamo randasi 
daug naudingu pasiskaitimu, 
su tokiu laikraszcziu gąlpina 
praleisti linksmai laika, kaipo 
su geriausiu draugu. Jusu lai- 

greieziau ne
Acziu mano dėdei 

Kazimieriui Szeszkaicziui kad 
nepasigailėjo man ji užraszyti 
ir linkiu kožnam Amerikoje 
Lietuviui 
doleriu 
puikaus 
vra “ 
daugiause skaito ir myli, ge
riau taji laikraszti skaityti ne 
kaip praleisti brangu laika su 
kaziroms, 
arba kitokiu nenaudingu užsi
ėmimu, teipgi gavau puiku ka- 
lendori, o reike pripažyt, jog 
laikrasztis yra gerai suvynio
tas ir niekas negali iszymti. 
Praszycziau broliu • amerikie- 
cziu idant siunstu isz Ameriko 
kanuodaugiausiu 
knygucziu del pasiskaitymo, 
tuos1 dėdės nedrystu praszyti, 
nes jau man užrasze laikrasz- 

Mes Lietuvoje aplaike 
dalinamės

nepasigailėti keliu 
ant užraszimo teip 

kokiu 
Saule,” nes Lietuvoje ji

STEBUKLINGA MASZINA.užraszimo 
laikraszczioD J

Tiki- 
nelaimes priežastis 

bus isztirta ir kaltininkai bus 
smarkiausiai nubausti.
Naujas davadas buk pacztas 

pavage pinigus.
Kaunas. — Jau rodos Ame

rikos 
v ra

Sugryže isz kolegijos du stu- f 
dentai draugai in atostogas, su
sitikę pasakojasi savo inspu- 
džius patirtus namuose.

— Klausyk, Jonai, asz szi- 
ryt macziau mano tėvo szapoje 
stebuklinga maszina.

— Na, o kas ji per toki!
— Matai, prie jos pridėtas 

pedalio priedas, paskui fųlkru-

mas ir Juozas Anuszkeviczia, 
M. Anuszkeviczaitiu.;

Juozas Bagdoną viezius,) A. 
Survilo, gyv. Southbridge, 
Mass.; B. Lingvenis, paeina

Liotu- 
daug pereitame 

kare nukentėjos,
Lietuvos kariuomenėje tarnau
ju. Man isz pavogimo tu 10 
dol. (bus apie 3,000 auksinu) 
didele skriauda. Pavogime in- 
tariu tuos, per keno rankas 
paszte laiszkai eina. Tad labai 
praszau ta dalyka isztirti, 
kaltininkus nubausti ir mano 
10 dol. iszjeszkojus man sugra
žinti. — Prie szio pridedu ko- 
perta ir su pinigo žyme laisz
ka. — Pranas Rameikis. Kau
nas, birželio 9 d. 1922 iii.

/

— Jobas 
biz- 

aplaike persis- 
savo moterėlės,

Washington, D. ( 
Cunningham, 
nierius, kuris 
k v rimą 
likos nubaustas ant užmokėji
mo szimta doleriu už nužemi
nimą szviesaus sūdo.

Cunningham aplaike palie
pi ma mokėti 
400 doleriu ant menesio 
szialpos. Ant pirmutinio 
kio, kuri nusiuntė savo mote
rėlei po savo• paraszu dadejoji 
4^

treti metai
G. ir

buteluką dektines

nuo

savo moterėlei 
pa- 
cze-

Ejki in peklai^
NEBEREIKALINGAS 

ARKLYS.
Airys pusiszauke arkliu ve-

retelga ir parode jam savo

Dabar gali imt

arkli, kuri jis .noris parduotu
—-■ Arklyspjtai auksas! — 

Asz už ji mokėjau penkis szi- 
mtua dolariu. 
už 50 dolariu.

— Pusėtinai gerai nusilei
džiate! — nusistebo vertelga 
ir jam perbėgo mintis, kad ai
rys ji rengiasi prigauti.

— Na, asz jums pasakysiu 
visa teisybe,
— Dalykas yra tame.
spyrė in vežimą, ir jam apvi- 

inano pati.
ca-

— kalbėjo airy s.
Jis

ritant, užsimusze 1.
TiiVgf Žlabęr jis man nebpreik;

111 'n a * V

nemazar 
kad amerikieeziai 

nesiunstu savo

laikraszcziai 
rasze,

dole-

giminėms in 
Lietuva uždengtuose laiszk'uo- 
se doleriu, nes Lietuvos pasZ- 
tininkais negalima xp:isrtiketi: 
jie suuosto laiszkuose

tipius ir išlaižo juos, o hiiszkus 
arba sunaikina, arba atiduoda 
adresantams lengvus ■— be do
leriu.

Kad Amerikos lietuviai pa
simokytu ir nesiunstu daugiau 
pinigu in Lietuva kitaip, kaip 
tik- per bankus, 
dedu dokumentus, 
dalyka iszaiszkina.

— Frank La- 
Ash-

prie szio pri
kurto visa

Amerikietis
vinskas, 937 Brock St., 
land, Pa. U. S. Amerika — ge
gužio 18 diena 1922 metu isz- 
siunte savo giminaieziui laisz
ka, indedamas 10 doleriu, 
sziuo adresu: Europe, Lithua
nia, Lietuva, Kaunas, Valsty
bes spaustuve, Totorių gatve 
Ni*. 14, zeccris pilietis Pranas 
Romoikis.

Laiszkas adresato
i /xl 1 1 rliAim

indedamas 10 doleriu

1.1 i i j:
gautas

1 n i

isztirti

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Druoziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai., Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

J

r'1' hm b

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. I>. RoczkowakhCo. 
Mnhunoy City. PA.

Southbridge
B. Lingvenis, 

isz Viekszniu valscz.; Ignacas 
Leskoyskis, evv. Scranton

f g v v.b J

reike
gyv. > emu'll,

Pa.; Ęązimicras A. Bukantis
ir Petras A. Czapas, gyv. Chi
cago, 111.; Zizmontas Lukszis, 
gyv. New York, N. Y.; Vincen
tas Smilgis, paeina isz Vieksz- 
niu valscz.;
(Breazer),

Juozas Boreisza 
------- Buffalo, ’x-------- - f j ne '------------------------------------------ 1

N. Y.; Jonas Antanaviežia-Zi- 
linskis, gyv. Vandergrift(?)• 
Jonas Kaupen.; Jenas Vins- 
kus, gyv. Chicago, Ill.; Jonas 

paeina isz Punsko 
Juozas i Bikauskas,;

gyvenos

gyv.

>

Miloszis, 
valscz.; 
iMartynas Bacziulis.

Praszome atsiszaukti 1 arba 
jei kas turi žinių apie minėtas 
ypatas praszome pranoszti 
sziuo nntraszu: ■ \ i
Lietuvos Atstovybe Amerikoj, 
1925 “F”

. Daug sužeista ir užmuszta 
laike Džiulajaus.

Washington, D. C. — konia 
po visa Amerika buvo daug 
visokiu nelaimiu o keli tuks- 
tanezei likos sužeistais ir ap-

St., N. W. Washington, D. C.

istoriniu

su visais 
visi tosios

ti.
“Saule”
ir nokantrei lauke
dienos kada ketina atejti. Da
karta acziu guodotinam mano 
deddi už laikraszti ir leidėjui 
Už teip puiku 
raszczio. '

Pasilieku jusu skaitytojas 
Jonas Szeszkaitis 
Navininku 
kriezio.

Surėdymą lai k-

isz kaimo
Vilkaviszkio aps-

Saint Clair, Pa. — Henrikis 
Gemonskis baisei subadė pei
liu Andriu Koski 
niam saliune ir kaip rodos nuo 
žaiduliu mirs, nes •randasi

v L t • ’ 1 /

czionaiti-’

mirs,

muota rankena pavercila verti , 
kaliszka atbula judėjimą in ęi- 
rkuliari judėjimą. Vyriatitf
tos maszinos dalis yra didelis

~ i A , JL ML. A I

skritulys, kuris sukasi vertika- 
liszkoje lygmeneje. Jai pajėga 
teikiama per to skritulio ‘ ėBzi, ‘ 
o darbas.atliekamas ant peri-, 
ferijos, ir sunkiausi substanci- ’ 
ja, vien tik prilietimu, gali pa-
ersti daikta in koki nori pavi
dalą. K ’

— Hm. Tai isztikro stebū-1
kliuga maszina. Kas gi tai bu-'

dala.

vo l — Tai buVo tekelaė ki
rviui galast.
/ * ■

————-• » ■■■——•

New Philadelphia, Pa.
Utaminke atsibuvo 
kriksztas sūnelio p. K. Kaspa
ru, kuris aplaike vardus Ėd- 
wardas - Vytautas. Kriksztu 
tėvais buvo p. Lietuvninlpįųte

szv.

Kriksztu

su p. E. Rutkaucku. Lai auga
( 1 i ii, i r Ii'1 ’ ‘ 1,1 I 1 * I ' *k' " ■ F ' * l *

Pottsvilles ligonbutije ant f veikas; ant džiaugsmo Uya^^
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ISZ AMERIKOS

- Dvide

20 sužeisti nelaimėjo per nu
kritimą karuko nuo tilto.
Carbondale, Pa.

szimts žmonių likos maž dau
giau sužeisti kada elektrikinis 

karukas ant Scranton geležin
kelio nukrito nuo tilto artimo
je czionais. Karukas buvo pri- 

moterimis ir vy- 
in diirba. 

szaliu

pildytas su 
rais kurie važiavo 
Ambulansai isz visu 
miesto pribuvo paymti snžvif 
tus in ligonbutes.
Ulinojui yra 676,373 automo

bile!.
Springfield. Ill. 

kos ižduota 
del varinio 
373 visam 
Pagal surasza, 
stije yra 591,124 pasažierinei 
automobilei ir 
arba darbinei.
Ir straikuoje ir nestraikuoje.

Chicago. — Prasidėjus 
batoj streikui 460,000 geležin
keliu dirbtuvių 
geležinkeliu darbo taryba isz- 
leido ilga pareiszkima, kuria
me ji sako, kad tuo streiku ge- 
ležinkeliecziu dalis pertrauke 
ryszius su taryba ir daugiau 

prie jos, 
.Ji t virt i- 
tuo kovo-

ISZ

Szimet li- 
leidimu (hiisim) 
automobiliu 676. 

valstijų 1 Ilinojui, 
tai tame val-

85,249 t rokai.

su-

darbininku,

nebegales kreiptis 
jiesZKant apsaugos, 
na, kad streikieriai 
ja ne su geležinkelius, su ku
riais nesą ginezo, bet su val
džia,-nes valdžia pastate dar- 
Lo taryba ir jai duoti nuos
prendžius apie geležinkelie- 
cziu algas ir. darbo sąlygas. 
Tai esąs valdžios tribunalas ir 
jos nuosprendžįams negalima 
prię«s^jntis, nes jie yra padary
ti po plataus ir uniodugnaus 
isztirimo.

Hardingo taikos medalis.

fw ' '
' k Y-.iL > >1

M

4 y

tu

%

X

ga
i

II
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MAT?MH.)

dingo

Baisi nelaime ant Readingo 
geležinkelio.

Philadelphia. — Kada Rea- 
trūkis bego žaibiniu

smarkumu in Atlantic Citv isz 
EiladeIfijos iszszeko isz sztan- 
gu arti Winslow Junction, N. 

baisia pasekmių. Devyni
žmonis likos užmuszti o apie 
penkesdeszimts sužeista. Prie- 

nelainies buvo klaida 
sviezmono kuris truki iszsuko
isz tiesaus kelio, o kada trūkis 
užėjo ant užsukto kelio, iszsi- 
rito in grabe. Ant gilukio va- 

nes k i 
didus

J. su

žastis

plieninei,gonai buvo
taip nelaime butu daug 
ne.
Teki ecai tiktai Czikage atsi

tinka.
Tūkstantis 
merginos liko' 

szokiu
Lawndale už nemoraliszka pa- 

Merginos szokjnejt

Chicago. — 
ru ir szeszios 
aresztavoti

v v

sielgima.
nuogos, o žioplei prisižiurine 
jo .Ievutėms kurios vyrus pa 
linksminejo.

Naudojo savo kudyki už 
kuolą.

Philadelphia. — Norėdamas 
apsigint nuo savo inirszusiu 

kurie užklupo ant 
sumuszima savo pa-

kaimvnu 
jojo i 
ežios, 
griebė

u z
Paskvcle Amendolia, pa

• savo dvieju 
kudyki už kojų, 
kartus aplinkui, kerszindama.'- 
kaimynams buk katras prie jo
jo prisiartins, tai tam rež su 
kudykiu. Bet kaimynai teip in 
irszo ant pasiutėlio, jog dalei- 
do ant jo szturma, 
mušzdami, pakol palicije pri
buvo jam in pagialba, nes ki
taip butu ji užmuszia. Kudykis 
mirė nuo žaiduliu ligonbuteje.

Tėvas paleistuvavo su savo 
dukterimis.

Milwaukee, Wis. 
dukteres Felikso Skaildenskio, 
gyvenanezio po No. 1176 North 
Pierce uli. apskundė 
paleistuvavimu su 
tėvas apskundė dukreles pir
ma

menesn:
apsuko kelis

baise i su

Dvi

tęva už 
joms. Mat

už vedima palestuvingo 
gyvenimo, o laike teismo duk- 

kad juju 
su joms pa

buvo priežaste
juju nupuolimo. Sudže nubau- 

ant deszimts

reles pasako sudžei, 
tikras tėvas irtėvas
leistuvavo ir

n. MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 7 LIEPOS 1922 (FRIDAY 7 JULY)
W. I>. BOCZKOWAKI, Pre.. A Mfr
F. W. BOCZKOWHKI, Ml to r M 34 METAS

Washington, 
miltinis

D. C. — Pir-
taikos medalis” ku- 

atmusztas pimgu 
ant pa- 

iždo. Už

i i

likos
dirbtuvėje ir randasi 
rodos departamente
vieszpatavimo kožno preziden
to valdže iszmusza koki nors 
medali ant atminties 
prezidento.

naujo 
Medalis likos isz- 

brežtas per George Morgana 
isz Philadelphios menyczios 
kuris dirba tonais nuo 1876 
meto arba per 56 metus.

Pakiętu siuntimas in Lietuva.
Washington, I). C. — Nuo 

Liepos 1, 1922 siuntėjai paklo
tu, kurie paūžtu si misti isz 
S»v. Valstijų, adresuoti per
davimui Lietuvoje, turės pro
ga paženklinti ka daryti su 
pa kietais, kurie 
para szy darni ant

ISZ VISU SZAL1U Didžiausia Amerikonisz 
Szvente.

de tęva už tai
metu in kalėjimu. Dukteres tu
ri 16 ir 18 metu senumo.
“Ejk in pekla,” kaeztuoje jam 

$100.
Washington, D. C. — Jobas 

Cunningbarn, C* 7
niūrius, kuris 
kvrima *

turtingas

nuo

biz- 
aplaike persis- 

savo moterėles, 
likos nubaustas ant užmokėji
mo szimta doleriu už nužemi
nimą szviesaus sūdo.

Cunningham aplaike palie
pi ma mokėti savo moterėlei 
400 doleriu ant menesio 
szialpos. Ant pirmutinio
kio, kuri nusiuntė savo mote
rėlei po savoiparaszu dadejom* 
4 i

pa- 
cze-

MARCONI LAUKE ŽENKLO NUO MARSIECZIU.
I,

* ' I F

kuris surado bedratini telegrafu ..
viltije aplaikymo kokio nors ženklo nuo planietos Marso, 

tai marsiecziai duoda mums ženklus apje save, tiktai ant nelaimes

William Marconi, 
lantiko mariu 
monia, 
p rautame.

Isz Lietuvos
Patvirtinta Žinia.

Lietuvos Atstovybe gavo isz 
Kauno kablegrama 
nanezia žinia, apie 
riu ;• Confereiicijos

pat virti- 
ambnsmlo- 

nutarima 
pripažinti Lietuva de Jure,

Elta.
Nuskendo szoszi žmones.

Sžilinė.----Szesztadieni birž.
nakti pusiau dvyliktos 

garlaiv. 
isz

ir telefoną ant At-iszplauke
Pagal jojo nuo
mos juju nesu-

3 d., 
atėjus 
tas”) 
žmones per Nemuną isz Szili-

Kauno
- — k J

(“Preziden-
bekeliant

(Jelgaudiszki ties pat 
prisisėmę valtis 

Valty buvo apie 
40 žmonių visi stati, nes nebu
vo kur sės 
brinkusios nuo saules ir kiau
ros, 
Tai
klvksma, 

vidunakt v 
Prigeri'

iunes
upes viduriu
ir nuskendo.

ti. Valties butą per-

Žydu sumiszimai Vilniuje.
Vilnius. — Kruvinas sumiszi- 

mas kylo czionais kada mies
to valdže uždraudė kokiam tai 
kalbėtojui laikyti prakalbas!11111
prieszais 
kruvinas

žydus.

Isz visu szveneziu, nei vi 
tokia tipiszkai amerikonis? 
kuri taip labai sukelia patr 
zma ir tautiszka pasididzi;

i kaip Nepriklausomy 
Isz to kvlol Diena -

* .
Liepos ketvirta, — 

szvenc

ke puraszyta, 
10 doleriu.
smūgis! Doleriu nebera, tik 
žvmu, kad butą, nes dcszimt- 
dolerines kamputis priKpdS 
prie laiszko, kuris turbūt siun
tėjo truputi buvo prilipintas, 
kad l:\iszka cenzūruojant, )»fo‘ 
cenzorių pirsztus neiszkristu... 
jiems in aru kove... ir kas beda
ryti!? Laiszkas neregistruotas.

s, * ka. kaltinti —— 
O 10 doleriu gaila, 

iszmainius

kad siuncziama
Bet... o smugis- 

Dolcriu

prilipęs
4

Kur kreipti 
nežinia.
Juos iszmainius susidarytu 
apie 3,000 auksinu, už kuriuos 

galima k a nors nu-Lietuvoj 
pirkti.

Rameikis kreipėsi praszymu 
in Kaimo paszto virszininka ir 
laiszku redakcijou iii visuome
ne szai kai j):

Kauno Paszto Virszininkui 
Prano Rainei k io,
riu gatve N r. 14 
spaustuve,

Birželio 1 d. 1922 m. asz, ga
le szio praszymo pasiraszes, 
gavau isz Amerikos paprasta 
laiszka, 1 
szyta, jo
Pranas Lavinskas

maiszatis kuriame1 kuria visos valstijos 
likos sužeista daugeli žmonių,I kaipo musu ypatinga, tauti! 

keli likos užmuszti. Į ka szvente; nes atsitikimas I
ri diena žvmi 
amerikoniškoj istorijoj 
tos gimimas.

Nepriklausomybes 
szvencaia. pasiraszyma (Liej 
4, 1776m.) popiers, 
Ibe szita kraszta liuosa 
Britanijos Valdžios.

Kontinentinis Kong 
susirinkęs Philadelpki 

svarstė nepriklausomybes kj 
sima, bet Liepos 4-ta galutini 
užbaigęs dalyka. Nuo to laj 
Amerikos kolonistai neini 
prieszingi savo valdžios, j 
lino: i žmones kovodami už I 
vo nepriklausomybe. 1 

Jog Nepriklausomybes I 
klaracija buvo Thomas Jei 
rsono darbas, yra neužgincl 
mas faktas, ir sziadien yra I 
na isz pastebėtinu valstl 
popieru pasaulio istorijoj. I 

Kuomet aktas buvo priinl 
John Adams savo žmonai 1 
rasze laiszka, kuris tapo is' 
riszkas. “Tikiu,” 
“jog ateiuanezios gentkar 
szves szita diena kaipo did 
ausia szvente. Reikotu apvaW 
ksezioti kaipo . paliuosavimo 
diena, per iszkilmingas meldi
mus Visogalingui Dievui. Rei
kėtų szvesti su iszkilmenris ir 
parodomis, su spektakliai^,* su 
pasilinksminimais, kahuolortis, 
varpais, linksmybes ugnithis ir 
iliuminacijoms, nuo vieno sza- 
lies galo lig kito, nuo darbarti 
nio laiko per amžius.”

Ir tas viskas iszsipllde. Bu
vo kanuOliu ir pasilinksmini
mu begalo, ir nemažas skaitli
us pražudo besvesdnmi. 
staraisais metais diena tykiai 
szvesta, bet auga norąs tinka
mai diena apvaiksezioti atsi
mindami jog ta dienk Tautą 
insteigta.

o
Brangi kelione Anglijos ku- 

ningaikszczio.
London. — Svietine kelione 

angliszko 
(karaliaus

v Anglijos padonams penki 
doleriu

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE

seka n ežiu ypatųPajieszko 
interkimui svarbiu žinių nuo
ginhhtiu isz 'LiethvoA’

Simonas Skutala gyvenusis
Adamson, OWL; Kazir. Rustei
ka, gyv. Boston, Mass.; Kazys 
Dubrika, g.vv. McKees Rocks, 
Pa.; Katrina Szidlauskiene, 
paeina isz Virbicku; Antanas 
Abromaviczius,
re, Md.; Povilas ir Ona Dovei- 

, gyveno Seattle,
Norauskas,

gyv. Baltinto-

yra svarbiam 
t

kiiningaikszezio, 
Simaus) kasztavo 

ini- 
an-lijonai doleriu, kuriuos 

gliszki gyventojai turės užmo
kėti isz savo kiszeniaus.

i
Vienas soviatu naujas rublius 

vertas 10,000 senu rubliu.
Moskva. — Taryba kamiso- 

riu apsvarstė iszmuszti nau
jus pinigus’ ir tokiu budu pa
naikinti
Naujas

visus milijonierius, 
bolszevikiszkas rub

lius turės verte deszimts tul^-
tanezius senoviszku rubliu ar
ba už doleri aplaikydavo tuju 
senoviszku bumaszku keturis 
milijonus, bet už nauja rubliu 
gaus tik 400 už doleri. Sziadien 
bolszcvikiszkoje Rosijoi ran
dasi begije 75,000,000,000,000 
o kada iszmusz naujės bumasz- 
kas, tai bus 7,500,000,000 rub
liu.

1) i

laika 
sas,

e i.i
)

kuri pusk 
m

Per i h

jis ras

/
KA LIETUVOJE KALBA 

APIE “SAULE.”kis, gyveno Seattle, Wash.; 
Adomas Norauskas, gyv. 
Scranton, Pa.; Francis Bogdon 
gyvf Shenandoah, Pa.; Nina 
KoStiukevicz, gw. New York, 
N. Y.;
gyv.
Sztenderis, gyv. Waukegan, 

Pranciszkus Uzemblo, 
, 111.; Juozas Mi- 

Petras LeonavicziUs, 
Springfield (?)• Bernard 

A. Arba A Jadviga Malevs- 
kiai; Jonas ir Vaciavas Zig- 
muntavieziai, gyveno Detroite, 
Mieli.; Boleslovas ir Tadeuszas 
Rutkowskiai, gyv. Trenton, N. 
J.; Mikas J. Mikuliczia, gyv. 
Detroit, Mich.; Jonas Szilin- 
gis, gyv. Baltimore, Md.; Pra- 

, gyvenos Worces
ter, Mass.; Jurgis Tauzas, gyv.

manGerbiamas tamista 
les” leidėjau: — 

r Aczin tamistai
Shenandoah, 

z, gyv.
Kazimieras Norvaisza,

Baltimore, Md.; Karolis
> gyy- Waukegan

Uzemblo

už teip 
puiku suredima laikraszczio, 
nes tai yra laikrasztis rimtas, 
paduodamas visokes žines isz 
viso svieto, 
daug naudingu pasiskaitimu 
su tokiu laikraszcziu gglema 
praleisti linkimai laika- kaipo 
su 
krasztis parejna 
kaip kiti.

gyv.y

Kaune, Toto- 
, Valstybes 

Praszvmas.

J
kuriame randasi

J

III.;
gy~v. Chicago 
kaila> 
gyv.

todėl vanduo eme sunktis, 
pajutę žmones pakele 

page 1 bos, 
kam 

žmones,

žmones
szaukes

nebuvo
k—; 6

tarp ju \ iena motina su 6 me
nesiu kūdikiu ir dar pora vai
ku.

Kelikas buvęs

bet 
gelbėti.

inkauszes ir 
suleido in valti perdaug 
n i u, kad nereikėtų 
keltis. Argi ilgai mes kesiin 
girtuokliu beprotystes? 
me,

kuriame.
mano

A rgi

Pa-

žmo- 
antru svk

buvo pa ra
gi m i na i t is 
isz Ameri

kos siunezia man deszimts do
leriu, bet laiszke tu 10 doleriu 
nebuvo, tik
kamputis likes 
laiszko, kas be abejojimo liu
dija, kad 10 dol. iszvogta.

Asz esu neturtingas 
vos kareivis,

(>• 
o

Tiki- 
kad nelaimes priežastis 

bus isztirta ir kaltininkai bus 
smarkiausiai nubausti.
Naujas davadas buk pacztas 

pavage pinigus.
Kaunas. — Jau rodos Ame

rikos laikraszcziai nemažai- 
kad amerikiecziai 

giminėms

Bzjki in pekla LR

NEBEREIKALINGAS 
ARKLYS.

Airys pasiszauke arkliu 
retelga

ve- 
ir parode jam savo 

arkli, kuri jis.noris parduoti-neperduoti, 
lipintojo 

(anf pakieto) sekaneziai:- .
(a) “Jeigu neperduotas kam 

adresuota, palikti.
(b) “Jeigu neperduotas kam

adresuota, pasiųskite-------- .”
Pakietpi ant kuriu virszmi- 

tieti nepažymėta, bus siuntėjui 
sugražinti jam iszlaidas užmo
kant.

Pakietai bus laikyti Lietu- — 
frroje 30 dienu priesz sugražini-
tno‘ slnntejhi ąr palikimo.

oriH' AA^t. 'boBtmiiAte.r G chorą f I lietas

- -- - - - ,..

—T. Arklys> ( tai auksas! — 
Asz už ji mokėjau penkis szi- 
mtus dolariu. Dabar gali imt 
už 50 dolariu.

— Pusėtinai gerai nusilei
džiate! — nusistebo vertelga 
ir jam perbėgo mintis, kad ai
rys ji rengiasi prigauti.

— Na, asz jums pasakysiu 
visa, teisybe, — kalbėjo airys.

Dalykas yra tame, 
spyrė in vežimą, 
ritant, užsimnsze mano pati.

Jis 
ir jam a p vi

E. R. White. Acting $ee- Tnlgf dabęr jis man neboreika-

laikraszcziai 
raszeyra 

nesiunstu savo giminėms in 
Lietuva uždengtuose laiszkuo- 
se doleriu, nes Lietuvos pasz- 
tininkais negalima 'pasitikėti: 
jie suuosto laiszkuose dole
rius ir isžlaižo juos, o laiszkus 
arba sunaikina, arba atiduoda 
adresantams lengvus — be do
leriu.

Kad Amerikos lietuviai pa
simokytu ir nesiunstu daugiau 
pinigu in Lietuva kitaip, kaip 
tik. per bankus, 
dedu dokumentus, 
dalyka iszaiszkina.

Amerikietis — Frank 
vinskas, 937 Brock St.

y

prie szio pri
kuriu visa

La- 
, Ash

land, Pa. U. S. Amerika — ge
gužio 18 diena 1922 metu isz- 
siunte savo giminaieziui laisz
ka, indedamas 10 doleriu, 
sziuo adresu: Europe, Lithua
nia, Lietuva, Kaunas, Valsty
bes spaustuve, 
Nr. 14, zeceris pilietis Pranas 
Romoikis.

Laiszkas adresato gautas

indedamas 10 doleriu

Totoriu gatve

Kaune birželio 1 diena. Luisz-

deszimtdolerines
prilipęs prie

Liotu- 
daug pereitame 

kare nukentėjos,
Lietuvos kariuomeneje tarnau
ju. Man isz pavogimo tu 10 
dol. (bus apie 3,000 auksinu) 
didele skriauda. Pavogime in- 
tariu tuos, per keno rankas 
paszte laiszkai eina. Tad labai 
praszau ta dalyka isztirti, 
kaltininkus nubausti ir mano 
10 dol. iszjeszkojus man sugra
žinti. — Prie szio pridedu ko- 
perta ir su pinigo žynio laisz
ka. — Pranas Rameikis. Kau
nas, birželio 9 d. 1922 m.
1■

treti metai

nas Tauzas

Minersville, Pa.; Andrius Ry
mas ir Juozas Anuszkeviczia, 

ir M. Anuszkeviczaitiu.;
Juozas Bagdoną viezius j A. 
Survilo, gyv. Sou th bridge, 
Mass.;

G.

tuos

isztirti

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.ii ' Tiktai $5.00
W. D. BOOZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY. PA.

.1.

J
f' I

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PREKE TIKTAI 25c.
>VV. D. Boczkovvelci-Co.

Mahanoy City. Pa.
I

geriausiu draugu. Jusu lai- 
greieziau ne 

Acziu mano dedei 
Kazimieriui Szeszkaicziui kad 
nepasigailėjo man ji užraszyti 
ir linkiu kožnam Amerikoje 

nepasigailėti keliu 
užraszimo teip 

kokiu

Lietuviui 
doleriu 
puikaus 

Saule

STEBUKLINGA MASZINA.

yra “Saule,” 
daugiause skaito 
riau

gyv.
B. Lingvcnis, paeina 

isz Viekszniu valscz.; Ignacas 
Leskoyskis, gyv. Scranton, 
Pa.; Ęązimieras A. Bukantis 
ir Petras A. Czapas, gyv. Chi
cago, Ill.; Zizmontas Lukszis, 
gyv. New York, N. Y.; Vincen
tas Smilgis, paeina isz Vieksz- 
niu valscz.; Juozas Boreiisza 
(Breazer), gyvenos Buffalo, 
N. Y.; Jonas Antanaviczia-2i- 
linskis, gyv. Vandergrift(?)• 
Jonas Kaupen.; Jenas Vins- 
kus, gyv. Chicago, Ill.; Jonas 

paeina isz Punsko 
Juozas r; Bikauskas,;

4Martynas Bacziulis.
Praszome 

jei kas turi žinių apie minėtus 
y patas 
sziuo nntraszu: . \ i

' ■ » *

Lietuvos Atstovybe Amerikoj, 
19^5 ‘'F’’ St., N. W. Washington, D. G.

■t ........................ ............ "O

. Daug sužeista ir užmuszta 
laike Džiulajaus.

Washington, D. C. — koniu 
po

Miloszis, 
yalscz.;

g v v.J

j) ’• ,

atsiszaukti • arba

praszomo prancszti

istoriniu

ant 
laikraszczio

nes Lietuvoje ji 
ir myli, ge- 

taji laikraszti skaityti ne
kaip praleisti brangu laika su 
kaziroms, buteluką dektines 
arba kitokiu nenaudingu užsi
ėmimu, teipgi gavau puiku ka- 
lendori, o reike pripažyt, jog 
laikrasztis yra gerai suvynio
tas ir niekas negali iszymti. 
Praszycziau broliu amerikie- 
cziu idant siunstu isz Ameriko 
kanuodaugiausiu
knygucziu del pasiskaitymo, 

<noS' dėdės nedrystu praszyti, 
nes jau man užrasze laikrasz- 

Mes Lietuvoje aplaike 
Saule” dalinamės su visais 

ir nekantrei lauke visi tosios 
dienos kada ketina atejti. Da 
karta acziu guodotinam riiano 
deddi už 
Už teip puiku 
raszczio. 1

Pasilieku jusu skaitytojas 
Jonas Szeszkaitis isz kaimo 
Navininku 
kriezio.

po visa Amerika buvo daug 
visokiu nelaimiu o keli tuks- 
tanezei likos sužeistais ir ap
degintais

ti.
< 4 dalinamės su visais

laikhiszti ir leidėjui
šureiiyma laik-

Vilkaviszkio aps-

Sugryže isz kolegijos du stu- r 
dentai draugai in atostogas, su
sitikę pasakojasi savo inspu- 
džius patirtus namuose.

— Klausyk, Jonai, asz szi- 
ryt maeziau mano tėvo szapoje 
stebuklinga maszina.

— Na, o kas ji per toki!
— Matai, prie jos pridėtas 

pedalio priedas, paskui fųlkru- 
muota rankena paverezia verti ( 
kaliszka atbula judėjimą in ol- 
rkuliari judėjimą, 
tos maszinos dalis yra didelis

Saint Clair, Pa. — Henrikis 
Gemonskis baisei subadė pei
liu Andriu Koski 
niam saliunc ir kaip rodos nuo 
žaiduliu mirs, nes ■ 
Pottsvilles

czionaiti-

mirs, 
ligonbutije 

mirtino patalo.

į

VyriauM

skritulys, kuris sukasi vertiką-
liszkoje lygmeneje. Jai pajėga 
teikiama per to skritulio‘ aszi, 
o darbas.atliekamas ant peri
ferijos, ir sunkiausi substanci- ’ 
ja, vien tik prilietimu, gali pa- 
ersti daikta in koki nori pavi
dalą. u ^ .. . i

4

— Hm. Tai isztikro stebti-1 
kliiiga maszina. 
voT — 1

Kas gi tfti bu-;
Tai buVo tekėlas ki

rviui galast.

New Philadelphia, Pa. 
atsibuvo 

kriksztas sūnelio p. K. Kaspa
ru, kuris aplaike vardus Ed
ward as - Vytautas. Kriksztu 
tėvais buvo p. Lietuvninkių^e

Utarninke
•—■I

8ZV.
/

•randasi su p. E. Rutkaucku. Lai auga 
ant sveikas ant džiaugsmo teyamfl,

ir lietuviszkos visuomenes.
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2 SAULE
K

S GIRDĖT
įlotas dienu atgal, kaip 
Line laikraszcziuose, at- 
b liūdna tragedija Brook- 
■ ant 44 Carroll Str., kur 
|o italijonka, Anna Tum- 
io, ant keliu atsiklaupusi 
Įavo savo sunu, kuri teis- 
’pasmorko mirties bausmei 
t

įlar leido 
matyti

dienu 
laikraszcziuose,

lint in elektros kode, bet 
jaunumo (jis tik 19 mo

jam su motina 
ir nors truputi 

|bai po priežiūra pagyvent, 
fu per ta laika atsitiks ko- 
į inrodymai, 
las.
\sz tos priežasties susirinko 
(
i su senuke
n, kad
i*s trumpam

kad jis nėra

» 2,(MM) apylinkes žmonių ir 
motina džiau- 

vaikinas dar liko 
laikui nenužu- 

Itas, ir visi reiszke vilti, kad 
I kaip nors iszliks nuo nužu- 
Imo. .Jo kaltybe buvo labai 
įszki. Jisai užnnisze kita Lou- 
I Baisumo, 
(‘vagiant: 
:t( 
’vavo

kuris ji nutverė 
prirodyta taipgi,

l vaikiukas Tumburello dn- 
daugybeje pleszimu ir 

itokiu ne doru darbu. Teisy- 
kad jis pats ta daro ir da-

vavo su
H(
isme, kad užpakaly tu visu 
bdorvbiu stovi ■ **
|ii, su kuriais 

ir kurie

e 9

LAUKE ANT KARALISZKU JAUNAVEDŽIU
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Paveikslas szito gyvo stovybi lios nutiauktas kada atsi
buvo vinezevone karaliszko^ poros 
Jugo-Slavijos su kuningaiksze 
Ant priėmimo karaliszku jauna/ 
vylas ant kurio užlipo tnkstaiC 
no karaliszka pora su 
rietos kurioje pora važiavo. 

1 .1 ■■ " - ■ .... ■ —

karaliaus Aleksandro isz 
Maria isz Rumunijos.1SZ 

pastatytas sto
tis mergaicziii kurios pasveiki- 

daineleias

žiu te 
uvedžiu, likos

ir iszmctimo žiedu ant ka-

TRYS SUKCZIAI.
(Persu pasnkelo.)

f..... * «

Važiavo valstietis
dada ožkat parduoti, 
'ant asilo, gi ožka,su 
'hii {• pi/\ tijr#

in
Važiavo 
varpeliu 

ėjo isz užpakalio, 
su k ežiai, 

užstatu,—

Bag-

'ant kaklo
Pamate
— Statau tau

sako pirmasis, — *|)er penkias 
minutes asz iszviliosiu isz jo 
ožka!

O asz asilai — sako antrasis.
Tai vis niekniekiai!

te bojo trecziasis.—
m u nuimti • nuo jo visus ir ru
blis!

Pirmasis sukczius nuseko 
paskui valsteti ir mitriai nuris- 

nuo ožkos kaklo,

ji trys

asz

pas- 
Asz apsii-

Tiktai ant Trumpo Laiko
Visos szios Knygos už PUSE PREKES!
Iszsirinkite sau
mumis tiktai $ 1

žeminus padėtu knygų už $2 vertes,
gausite per paczta $2 vertes knygų už $1. 

$3 vertes knygų gausite už $1.50. $4 vertes knygų už $2 ir t.t.
Szitas ^prekes .pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
isz progos (>

prisiuskite

1 H

O

bedarbes laikogalcsitc linksmai praleisti ta laika.
■ l ' , * J * ■ ♦" |. » . , , , . . L1UL 2 h ' 'it # < . i1 > i * . t 'i , + *. „ .Mes užmokami nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numetus.

Pul-

es varpeli 
užkabino asilui ant uodegos, o 
pats nubėgo sti ožka.

• Varpelis vis skambėjo ir 
valstietis tikrai butu buvęs 
nuvažiavęs i n pat i .Bagdadu 
jie nebutu atsigrižes in užpa
kali.

Ožkos nebuvo?!
Iszpradžios jis nusistebėjo, o 

paskui 
kai nnavo 
gauti už ja

vis

>

susigriaudino

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

No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži
ir

36c
aplsaka isz

No. 115 Dvi istorijos apio Valu
kas isz glrrlos ir Ant ncinuno. 58 pus. 
Preke - ''J1' - - 15c

No. 116 Dvi istorijos: Aniolas 
(Dievo. Senas Klastorls, juokingas 
|aprnszimas. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozal, Iszmlntinga rodą, Apsklalb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Pcnklbs istorijos apie Sū
dai Dievo, Simus Stalorlaus, Iszgydin
tas, Budelis X, Ęuningaiksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios Istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
<5 puslapiu. - - - 15c

No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarlnc 
Pana ir Apie Balsi Istorija. 61 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga

Dvi istorijos: 
Senas Klasteris,

No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - 16c

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dede isz Alncrlkos, pasaka manu Dže- 
dz.es (Dzukiszkal), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dėde. Atsi
gavo, Valkata, Pauksztelis Jezuso, teip 
gi keletą juoku Ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - - . r 15c

No. 178 Keturios
Duktė akmenorlaus, Klara, Nusprons- 
tasis, Ant klek užlaiko moteres pasla- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 170 Penkios

aplsaka isz Prancūzu gyvctllino, 
viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 
puslapiu. - 50c

No. 121 Prakeikta, meilingas Kri- 
tninaliszkas apraszynias, 202 pus.

No. 125 Valdclota,
pirmutines puses szimtmcczio, iszimta 
Isz Liotuvlszku užlieki!. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c

No. 120 Keturios istorijos apio 
Urvą užkeikta, Panaszus, Leorenas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 35c

No. 127 Tris istorijos apie Neva
liojo pas Maurus, Vioszkolio Duobes, 
Karalaitis žmogui. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir mllckla visus 
lygiai. Velniszkas kaziraviinas. Jcsz- 

| kojo tarnaites o rado paezia.
Krėslas.

Istorijon apie

Drąsus szuo,

ptl.

—ožka 
brangiai ir jis inane 

gera gilina pinigu. 
Jis sustojo ir pradėjo klau

sinėti praeinanezius ar ne mate 
;as uores jo ožkos.

Priėjo antrasis sukeziūs.
— Asz tik-ka maeziau tavo 

ožka! — tarė jis .— Koksai 
'ai žmogus vedėsi ja keliu.

nulipo nu asilo/ir, 
pasaugoti ji nubėgo

62 
16c

Nesiveluokite!

istorijos apie 
Vaitas Szvjlpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 180 Tris istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris istorijos apie Gailu- 
62 pus.

15c
No. 182 Tris istorijos apie Jonu

kas Spckulanlas, Kryžius prie upes 
Vlslos, Doras Valklnclls. 60 puslapiu. 
Preke - - 15o

No. 183 Pulki istorija apie Szaki- 
□as nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 181 Puiki Istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingas 
apie Savlzrola, didis klastorls. 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apio 
Kapitonas Stormficld danguje, Pabėgo 
Ic, Kas-gl isztyrc. Prigautas vagis. 60 
puslapiu. - 15c

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurclianas puikus apraszymas. 
puslapiu. -

No. 1st) Keturiolika lstorljii. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Ppr, ąęątsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavcnis. 
Vlcszpats JCzus ii* tn!s/ko medilal. 

Del pirsztlnin. 'Apie tnirima. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržluolas Ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - * - 26c

v"No. 190' Keturios • Istorijos ’‘apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 25c

No. 191 Tris istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko palaka, Protas ant. pro
to, ir keletą trumpų paskaitymu. 22

jo namo 
siegeles Stebu

klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte dukterc. Nela
bas vyras, 
pas grafa. Užkeikta skrlpka. 
ka ketina antra karta apslpaczluot. 
Pikta Onuka.

No. 130 Penkios

žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pus. U. Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - - - 15c Preke -* I ___

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Simus, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu

No. 153

(e-nuėjo m
surasti savo

niiszo-
apreiszke,

kitais plcszikais ir 
bet pasirodėigžudžiais,

kiti nedore- 
vaikiukas da

tavo ir Kurie ji prie to ve- 
. Tie nedorėliai dar tebėra 
sugauti. Bet jie yra didžiau- 
tprasikalteliai.
Tumburello buvo

vaikinas. Jo motina, verk- 
pasakoja:

labai ge-

pasakoja: “Dar pirmas
Įlįs, kaip mano sūnus tokion 

^^Mon inpnole. Jis visuomet 
geras berniukas. Mokyk- 

jis visuomet buvo vienas 
. • pirmųjų. Kuomet, jis pri-
BiRjl(‘jo prie užmuszimo žmo- 
ĮgMius asz esmi tikra, kad jisai 

savo minezia ta dare.
^Rmi tikra 
^■lano suims ir kiti jauni vaiki- 
B^iai, yra tik inrankis tulu tur

tingu vagiliu. Asz patemijau, 
had ta naktį mano sūnūs buvo 
užgirdytas degtine ir apduo
tas kokainu.”

Taigi matomo, koki nelaime, 
kad motina savo vaiko negalė
jo iszsaugoti nuo blogu drau- 

• gu. Daug yra ir musu ūiutos 
motinu, kurios labai dažnai 
apsiverkia, kad ju vaikai nuė
jo blogais keliais, bet jau bu
na per vėlu paskui verkti ir 
griaudėti. Todėl reikia labai 
prižiūrėti vaikus nuo tu pavo- 

kampu ir blogu 
• iszvoda visai 

ir mergaites

Asz 
nujaueziu, kad

jingn gatvių 
draugu, kurie 
jaunus vaikinus

Tas pavojus yra la
ir del szito reikia 

savo mitin

isz kelio.
bai didelis
motinoms turėti
gus ir nuolatos pasitarti, kaip 
geriau priesz szita pavoju ko
voti. Nors tas atrodo juokin
gu, vienok yra tiesa, kad del 
szito reikia net motinoms or
ganizuotis, ne priesz savo vai
kus, bet priesz szita pavoju.

Pagal apskaitiina meteoro- 
ant žemes nupuola 

sniego ir lietaus 
sidaro tiek vandens, jog jeigu 
ne iszgaruotu ir

in laika meto už- 
vieno metero 
milijonu to-

logu, tai
isz kurio pa-

neinsisemtu

Prakeikimas.
žudinsta i 

turi ko gyvent 
noru

nerasdamas savo pri- 
namie,

nais, kur tikėjosi 
neisztikiama paezia ir 
ve. Bo
buk dabar ne 
daugiau ir i 
elektrikines kėdes.

Kitados, kada i 
ko savo vyra ant karszto dar
bo, nužudindavo savo prieszi- 
ninke, su kuria, užsidėdavo jo
sios vyras, nes palikdavo ji 
gyva, kad jiai duotu ant užlai- 
kimo ir rūpintųsi namu ir vai
kais, ir 
atsitinka.

Teip, mote re 
vyra, kuris yra 
szalina isz kelio 
ninke — ta kita moteria.

Vyras sugavės savo moteria 
apgaudinėjant ji, nužudina ja- 

gaut sau kita 
drauge gyvenimo.

Pasekme tu j u 
puola ant nelaimingu

vyras,

su ejs ant

motore užti-

da sziadien panaszci

palieka gyvu 
kaltu, o pra- 
savo prieszi-

ja, nes... gali

atsitikimu
likusiu

vaiku kurie pasilieka sieraiu- 
kais ir turi kentėti u£ tėvu 
prasižengimus. Matyt, jog gy
venimas porelių da nevisiszkai 
pasigerino. ‘

turi

Pagal surasza ' tai

La i k- 
visokes prie-

ant viso 
svieto sziadien randasi 30 mi
lijonu žmonių be darbo, 
raszczei garsina
žastes tosios bedarbes. Vokie
tijoj randasi 
bedarbiu, bet ne 
paszialpa nuo valdžios.

Amerika dabar randasi apie 
keturi milijonai žmonių netu
ri nezi u

200 tukstaneziu
visi aplaiko

jokio 
Auksinei laikai

užsiėmimo.
, ar no?J

Amerikas pargabena isz Eu
ropos kas menesi deimantu už 
32 milijonus doleriu. Du metai 
adgal pargabendavo tris kar- 

Kiek deimantu 
svieto, tai sunku

pasakyti. Nuo kada A triko li- 
deimantines ka- 

iszkasta deiman- 
už 500 milijonu doleriu.

Amerike raukusi didesne da
lis visu deimantu ant svieto.

tus daugiau, 
randasi ant

kos atrastos 
syk los, likos 
tu

saugiai ir greitai

i n žeme, tai 
lietu svietą ant 
arba 464,174,620

Ka reiszke, jog ant žemes 
nupuola 1,272 milijonai tonu
vandens kas diena, 3 
nai ant minutos, o 15 milijonu 
tonu ant sekundos.

Ir žeme viską tai panesza.

nu.

83 rnilijo-

Nauja gyduole likos iszras- 
ta per dakara Hormoną M. 
Briggs, kuri užbėgs uždegimą 

Tasai daktaras iž- 
bande nauja gyduolių su di
dele pasekme ir ižgydino

negali 
y vuIi u.

avis del kožno
J

<r r>

piau ežiu.

pasekme 
daugeli ypatų.

jaunas žmogus
New Yorke,

Kokia tai 
George Maher, 
nužudo savo paezia penkeis 
szuveis už tai, kad turėjo mei
lingus susincszimus su kokiu 
tai i tali jonu. George ir jojo 
pati turėjo po 22 metus.

Ana diena kada vyras ate-

apsiejt be 
Ant svieto

Bet
yventojai ir

Žmogus 
muiliniu 
randasi viena 
penkių žmonių, o viena kiawW 
ant kožno dvylika žmonių. 
Amerike yr^szeszta dalis visu 
gyvuliu del žmogaus sunaudo
jimo. Mes esame didžiausi val
gytojai mėsos ant svieto, 
esame inalszus
nelendame niekam in akis. Ja
ponijoj prieszingai, norints ja
ponai valgo 
daugiaaše ryžiu, bet turi 
karszta kranja ir gyvena nesu
tikime su savo kaimynais. Ma
tyt, jog priežodis yra klaidin
gas, kuris Šilko, jog tiejei žmo
nis turi žveriszka ir nemalszu 
būda kurie valgo gyvulio mė
sa.

mažai mėsos, o 
ryžiu

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

Norintieji 
parkeliauti i n Lietuva po glo
ba ir priežiūra Baltic States 
Banko pasiuntinio p. Rapolo 
Kruczo, privalo greitai užsisa
kyti vietas, kad 
EKSKURSIJA 
Didžiausiu 
laivu 
plauks

— tarė
Delegatai

Del tu

v i etas, patilpti in
LIETUVON 

sviete White Star 
kuris isz-MAJESTIC1,

LIEPOS 29 (JULY) 1922

►V *'*“**’

»>*

Didžlausis Laivas.“MAJESTIC”

Valstietis 
paprašęs 
ožkos ieškoti.

Apibėgo jis visus kelius, 
bet ožkos nesurado, o grižes at
gal nerado ir asilo. ; 1

Grįžta 
namon.

Staiga 
sėdinti

taip

visus

nuliūdęs, nabagas 1

mato sulini, o Jirie jo
i r

Kas dar neturi pasporto tegul 
tuojaus kreipiasi 1 _____
BALTIC STATES BANK

New York;

istorijos apie

No. 132 Szeszlos istorijos
dejuojanti žmogų, 

atrodė 
kad valstetis užmirszo ant val
andėlės savo vargu ir paklausė • • » JI
JI.

— Kas su tavim?
Tai buvo trecziasis sukezus.
— Ak! — tarė jam valstietis.

—Jeigu tu pamestum, kaip asz, 
gyvuliu,

būtumei vertas pasigailėjimo ?! (lios pasakaites apie čigonus.
kalbi H! klos rodos ir naudingi skaitymai, juo-

— atsake sis. —Man iszkrito 
laiszku injszulinin shrinute su brangeny

bėmis kurias 
nuneszti pas 
mane pakarsU

— Tai kodel-gi nelipi- jos 
isztraukti ? 
tėtis

Jis

rr

d viejota n,?

nelaimingu.

tada tikrai

— K n tu žmogau 
sis. —Man

man 
Kalifu.

reikejo
Dabar

— paklauso

i lipti,—

tai kelei-
tures

294 Eighth Ave. 
kuris viską aprūpins ir užsa
kys vieta laive.

Banko pasiuntinys lydos ke
leivius visu keliu, prižiuręs ju 
bagažus, tvarkys visa kelione 
ir kitais reikalais'patarnaus.

Kadangi szis laivas yra di
džiausiu pasaulyje,
viai szioje ekskursijoje 
ne tik visus patogumus ir link
smumus, bet dar nejaus to ne
malonaus supimo ir juru ligos, 
kas atsitinka keliaujant mažės 
niais laivais.

Tai puikiausi proga pasinau 
doti szia puikia ekskurcija, pa 
rengta specialiai lietuviams di- 

greitlaiviu, gaunant 
ga patarnavima ir globa 

todelgi naudokitės‘faja proga! 
nes nedaug lai- 

Dži augsi tos ir

vals-
— Juk jis, rodos negilus?

Asz norėjau 
vela atsake szis,—bet asz tok
sai neparangus, kad vos-vos ne 
nuskendau. Jei to nebijai, asz 
duosiu tau deszimts auksinu— 
pasiek skrinute! ,

Valstietis, širdingai dek įlo
damas už tai, inisiemehjjubus 
ir nusileido szulinin.

Sukczius 
nubėgo.

sugriebęs rubus

Verte L. Sakeuainž

džiausiu 
ypatinK

rreitlaiviu

Nesįveluokite, 
ko jau beliko! 
(lekuosite 
greita kelione,
sziuo adresu:

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave

už tokia puikia Jr
Raszyite tuoj

New York.

M

Pirmiausia ji aprūpina.
Pati: — Kaip tu drysti gir

tis Kalkionci kad tu niekad.
neklausi mano patarimo ?

Vyras : - 
no brangi.

•Taip isztikro, ma- 
Tu niekad nelauki 

iki asz paklausiu, it J

Ka rašau apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena“

kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kos puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt,'norint asz prisiunczlau už
mokesti-.už .ta puikia knyga, bot vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz piisįunczlu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu dol kožno, katras tik- 
tai gali skaityti liotuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia-kny- 

gražais apraszymals. Žmogusg* su | 
turėdamas namuose ta puikią knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po berei
kalingas vietas ir praleisti brangaus
laiko ant vlaokiu nereikalingu žębovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
ruposezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mlloma szeimina.

*

Dokavoju tamstoms už suredim'a tos 
puikios knygos kuri galį , suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, tclpgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata- ir laime Salamo 
gyvenimo. Viso giaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas,' S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetos knygos tai prisiuskite |2 
in “Saules” Iszlcistuves o gaysitė'ituo-
jaus per paczto.

Preke tiktai 26c. 
istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybo veda in laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje. Javorovas ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo piglaus dar 
bininko. 182 puslapiu. - 36c

apie
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szcparka, Pavo
jinga klaida.
teip-gi randasi szitle' apskaitymai, 
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita sziintinctijc, 
Didžiausi tiltai, Planetos.
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 26c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzukiszkal), Kc- 

Viso-

61 
15c

Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pclcnlute, Du brolci Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu. '15c 

Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 155 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szvcnta žeme, Beda, Tamsunus 
pirgauna. 58 puslapiu. - 15c

No. 156 Penkios istorijos apie

136 puslapiu.

No. 151
60 puslapiu.

44 pus. 16c 
apie

apraszyman 
46 

16č

Toj paežio j knygelėje
randasi

Apie svci-

Labai smagi

58 puslapiu. 
Penkios istorijon

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu. - - - 15c

No. 157 Puiki istorije apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. 35c 

: No. 158

1J0
20c

kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 134 Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rleszu- 
tai, Raudonas žibintuvas, l’aslszvcnti
nimas gero draugo. Dvileka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas loszc kazlras 
su velniu už duszla. Ka darote, darote 
patįs del saves.
Rūta. Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietlszkojo 
karoję. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. liotuviszkai, lotiniszkal 
ir angelskai.
New Yorka. Lekiojimas ore. 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiarns, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu- 

Be apetito, dainele.
žiedas. Kvaili žmonis. Keletą juoku. 
Pasaka
Szltoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystcs. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziupinis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sokanezios 
Istorijos: Dievo suroda, Velnias Na- 
mieje, Kandidatas ant apsipaeziavimo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip žydas moka geszofta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
tolp-gi keletą juoku, geru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - - - _ 15c

No. 136 Sziupinis puikiu skaity
mu (Treczia dalis) talpinasl sekanti 
skaitymai: Ha isz mafszo iszllns, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t. 
puslapiu.

' No. 137
gal galva-žudžiai, Ražanę/Aus iszgc(bs- 
tl nog smert, Apio Szv. Kristupą, Juo
kingi szposolol, kaip traukt giliuknln- 
gai einiki ir kiti szposolol.
Preke - - - - 20c

No. IBS Penkios istorijos. Apie 
Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakcl ac i tiko, d-/Alko pasaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. I*cary 
ant žemgalio arba kaip jip|H, atrado

" ' ‘ - 25c

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

griausmas.

Apie stebėtina miestą
Privalo

Perspėjo. Oi

mas. Paparczio

apie Lobininka ir neturtėli.

52
16c

Tris apisakos apie Pinin+

62 pus.

žemgali. 64 puslapiai, - - , 25:
No. 131) Dvi istorijos apie Gyveni

mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu;' - - 15c

No. 141 Istorija apio Siorata, pul
kus apraszymas. 119 puslapiu. 15c

No. 142 Septynios istorijos apio 
Ponas ir S?dauczius, Isztikimas sunūs. 
Karalius gentclmonas, Karczema nuo- 
szalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Prcko - - ", - F>c

No. 143 Istorija apio Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.
' No. 144 Keturios istorijos apio 

viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo ndvalnlnke, 
62 puslapiu, i-

16c

LUOSZlS

262 puslapiu.
Tris istorijos apie Anglo 

rius isz Valencijos, Kožnas dalgias tu
ri savo vieta. Ka pasako katras pa- 
cziuojas. 76 puslapiu. - ■ 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apio Drūta Alkani.

....
No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 

Žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - _ _ 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
tėj Karalius sultonas jio sunu dideli 
galincziu ir apie karalaite Gulbe, apie

62 puslapiu.
• < • | » * i I • I Ji M ’ * ' ♦ ‘ * t ’ I I * • *

žalnicrl ir apio tai kaip giltino pasili
ko kauluocziu, Raganius. 61 pus. 20C

No. 162 Keturios istorijos 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 163 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos aincrikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki, 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymlmo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susl- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skalczius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius. Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Merga-karelvis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedijo savo. 
58 puslapiu. - - _ 20c

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. . 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
kejiinas kunigo. 47 puslapiu. 15o

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - . _ _ \15C

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakele. Preke 15c.

Tris istorijos: Mušztlne 
Geradejingas mitrinąs.

Preke 25c.

apie

In ka
Kaip nekurie

47 puslapiu.

No. 1C» 
už mergina. 
Kas kaltas.

No. 170 Tris istorijos apie Pavci- 
klas gyvcnimo, Nuopolci Mateuszp Jc- 
rubausko. Osicczna. 40 puslapiu. Į6c

No. 171 Tris istorijos apie Vclnis 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
mill liniukas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apife Ran 
ka apveizdos.
Paskutine valo motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Bernadl-

61 puslapiu. - • t c 15c
No. 173 Keturios istorijos apio 

Žibinto bažnycziojo, Sugertuves.i,rąu- 
kijo. Alute dūkto kun. Kerniaus. Bo- 

64 jjuslaiilu.
20c

No. 171 Dvi istorijos apib Auka 
Stebuklas kuczlos naktį.

Ncdaejusla žudinsta.

Žvake.

fk

na.

ksztas ant salos Dago.
preke -

Nihilistu,
61 puslapiu.

No. 175 Tris istorijos, apie Raga
na. Keliauninką Joną,’ Vaikinas ir Ste- 

15c buklus. 74 puslapiu. - 20o

I / 15c

74 puslapiu.
i j .r1 < i’l K i

- '10c
f * t II * *

istorijos apie
puslapiu. - -

No. 192 Penktos 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu. - - 25c

No. 193 Septynios istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergclei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Isz 
reiksztas raz.baininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu.

No. 194 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kode! Bal
traus neleido in dangų, Sziauczius di
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji- 
Nantoj, Netobulas žmogus.
Preke - - , - - 25o

No. 196 Tris istorijos Sūnūs Mal- 
kiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. - 15c

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe no kai 
bek, senas žmogus pavojuje. Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija Isz 1795 meto, Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c

No. 198 -Devynios istorijos su pa
veikslais, apio Dasckta nekaltybe. Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszoltu. Kaip Joniszkoi pavogė 
naktini sarga, Atidengta Žudinsta, žmo 
gus bo szirdies, Užmirszo, Iszgelbela 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlls 
atsiverto, Stebuklingas akmuo, Ir d a ii g 
kitokiu pulku skaitymu apio 100 pus. 
Preko - - - / ” 25o

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir mielaszirdlngumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvo miszkal. Ap
leista naszlaite. 
dyjo. Lapo ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir sorganezio kn« 
dykio, Horodas boba, Kas ncpažlnsla 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szvlcsa, Pasitaisias praslžengo 
lis, Dūkto malkakcrczto .121 puslapiu. 
Preko - - - - 25c

No. 202 Vienio!Ika puikiu Istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu. 
Isz Akyvumo 
dos, '!
Mail ach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gymimo mumisio Dievo musu jatpo 
atsįgymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusiminimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiii. - - 25c 

/No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pys. 
Preke Uc

No. 205 Penkios istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
Iszdavineti pinigus, Girrios sargas, Su
nu ir Dukterį.

No. 206 Tris istorijos apie

26c

122 pus.

Joszkok aukso fezlr- 
Prcke 26c.

Apie Džiaugsmas «lr 
Kalėdų Vakaras.

, .u.uva M u wiyty, KI 1 AMBĮV- 
Kalp Vincas ingalcjo paezia.

Su Dievu, Grigą Kale

i'1 *83 puslapiu. -• 26c 
ai- 

s.
1 -tec 
. ml;

go Paslaptimi, In Metiką, Pakaruoklis 
220 puslapiu.

t i; i(*



✓

*

/

* •

I

. iii

I
L j1

u : '

i

*.

flikL

f

*

i

,.r

1

4

t

/ ,w

SAULE
V

3
f* 11

I 

į
į' f,

’ I t

I
B 
I'*/ 
D I 
. ii

*

r

i

i

H

VAIZDELIS ISZ GYVE
NIMO.

— Kaip jie tuos pinigus 
už nieką laiko! — Maste — 
laimingi jaueziasi, nors nesi
mato pas juos, kad per virszu 
pluštu. Visai ne, vienok keti
na da nupuolusi broli remti — 
susijuokė — ji neveidmainiau- 

ne, o rasit... e-e-e! koks 
ne, ežia nesą melo, nei

s ja, 
asz! ne, ežia
I Ji* t • ,

veidmainystes! pora sykiu pe
rėjo per kam bari, 
arbata inejo 
kambarėli.

Langinyczios buvo 
tos, iszpuszenta lova lauke pa
taisyta, p. Feliksas atsisėdo ir 
eme auti kojas, nusiavė ir at
gulė.

Tylumoje 
verksmas.

— Matomai ir ežia su poil
siu reikės atsisveikinti, lyg ty- 
czia. .. Apsiklojo galva, 
pasirodo troszku, 
stengėsi neatkreipti domes ant 
to cypimo, bet veltui, vaikas 
kas karta balsiau reke.

— Bieso apsėstas ar ka! — 
pikta sumurmėjo 
besirioglindamas isz lovos.

Insispyres in pantaplcs ir 
susiraukęs, atidarė duris, isze
jo in kambari, paskui per prie
mene in virtuve 
tas atsistojo 
kamaros.

Ten prie lovos stovėjo senu
ke boba ir po savam tilde ver
kianti vaika.
ranka visa pagalve bambėda
ma: ar ne nutilsi. Na cziucziu! 
liūliu! cziucziu! ot neviekszla. 
Na, na pabliausi tu tail) pas 
Raibiene!

P. Feliksas 
ryj.

ir daba i ges 
in nurodvta sau

pasigirdo

I III-

Miikas isz'pa’t pragaro!...
p. Fe- 

istf

uždarv-

vaiko

galva, bet 
nudengė ir

p. Feliksas

ir neužtemy- 
ant si enksczio

Draskė ji viena

tu

vaikas 
szaukti, boba

ka jis kal-

stovėjo tarpdu- 
Moteris iszvesta isz kan

trybes eme draskyti skurlius. 
Iszdtaskius viena ranka su
griebė vaika ir permėte in ki
to, stora kieta. P. Feliksas pa
temijo, kad vaikas buvo be 
marszkineliu.

Smarkiai permestas 
eme da didžiau

-wwlmi' nista ant lovos kamszli 
ingrudo jam in lupas ir baigė 
vystyti.

P. Feliksas pritire kokio tai 
nepažinstamo jam iki sziol 
jausmo, kurią pavergtas prisi
artino prie lovos.

— Ka jus taip žiauriai — 
vaikas rasit serga, 
tas vargszas!

— O je tu gvaltas! tai tur
būt tas be n kart a s 
nui užmigti, kada
savo ir savo! Tylėk utele! kaip 
duosiu in 
Žinosi rėkti.

— Duokit mnfPla vaika! — 
tarė rimtai p. Feliksas. Kam- 
barelyj ant mano pataisytos 
lovos asz ji apžiūrėsiu kas jam 

„yra.

neleido po- 
t i Ida u j is

siena paėmus, tai

— In pono lova ta brada! 
Dievo brangus, bene karalaite, 
kas ji pas Raibiene lovoj lai
kys!

— Neszkit, neszkit! — per
trauke p. Feliksas.

Moteris paėmė vaika 
tai nusiminus nesze in paskir
ta svecziui kambarėli, — ežia 
inneszus padėjo ant lovos.

Tuo tarpu p. Feliksas isze- 
mes isz savo valizos balta dro- 
bule, perplesze iszilgai, paskui 
skeršai ir padaręs keturias 
siaustuves, padavė žmonai: — 
pervistykie in ta, tie skurliai 

• stori, braižo vaiko kūneli, dy- 
yai kad rėkia!

— Na ka ežia ponas dirbi !

ir ko

, Na ka ežia ponas dirbi ! 
toki brangi drobule! ar jus ma
kote, kad Raibiene in tuos 
vystys ta nevelele? ji pasida
rys raisztelius, gaila tamstos 
dovanos, vaikas ju nematys, 
ir niekam jam pratintis vargo 
Z" 1 I A . e «

yaįkas, brudas ir tiek, sergąs 
•matomai, kuo greieziau nusi- 
spakanos tuo geriau, naujiena 
vaikas.

— Duokit man psz pats su- 
p. Fe- 
bobos

vystysiu — pertrauke 
liksas neapkęsdamas 
plepsio.

Boba matomai užpykusi pa
mėtė siausfuves ir iszejo isz 
kambario bumbėdama: Gali, 
gali!.vystyk! kad toks gudms, 

asz nemoku,' matysiu kur
1 ♦ • 1 • %. t • t 1 •

Moteriszkei iszejus, 
liksas palinosavo yaika 
skarmalu ir tuoj suprato prie- 
žasti rėksmo: ant vaiko kimo 
raudonos driužes nuo suverži
mo linksminęs užraudonavu
sios, vietomis oda atszokusi.

Vaikas nustojo verkti, isz- 
tiese rankytes su matomu pa- 
sigerefiihni. ’ '

P. Feliksas atplesze szpiųto- 
li szvarios drobes, iszejo in 
kambari, kur da jam innesztas 

szmoteli 
su grietine, 

suriszo ir

li szvarios drobes,

cukraus,

žiurodar

Sinugins lengvinigyvenimo 
pakelti.

— Ar ir tavo vyras taip 
mano? ~ užklauso p. Feliksas, 

vienas, kelsime 
lengviau keltis.

ir tavo

simpatija at
sėsti o,

meiliai
odžiai cZiYtl-

— Mes lyg 
visi isz vien 
jis galva turi, tuoj ka nors isz- 
galvos.

— Sveiki linksmi! — su- 
szuko i neidama s r; 
‘■•'-tJ' Kaip tu taip 
jųtpme 
sveikindamosi su vyru.

—- Ot iszgirdau, 
svetimas, 
klausaus,

szvogeris.• L 1 J I 
. - l- 

—r kalbėjo p.
. > / fmoko ne-

Morta

kad kas 
in atkeri ir 
tu Feliksas

virdulis uže, užplikė 
pyrago, suminke 
užbarsto 
indave mažam kankintiniui.

Szypsojo 
mas kaip vaikas gę...............
pe, paskui iszeme isz valizos 
savo 
ome tepti 
navusias

kolei viszka 
mostimis 
vi^as,

vaistine ir 
užraudo

si!apdėjo
drobes dirželiais, tope, varste 

in plonussu v v st e

meiliai 
sapna-

galu gale 
baltus siaustuvus.

Vaikas ome migti 
szypsodamas, gal jam 
vosi motina, gal jautėsi kokio
karaliaus vaiku. Kas pasakys!

P. Feliksas sėdėjo szalip ant 
lovos ir neatsigerejo, nuobodis 

kur dingo, .nžmirszo 
apie savo sopulius, jautėsi lie
pa prasta i gerai.

Tuo tarpu pasigirdo ratu 
bildesys ir netrukus inejo se
suo.

kasz i n

tarpu pasigirdo

Nemiegojai, kaip man 
sake žmones tarė juokdamosi, 

kam vargsti ? 
na atvažiavo 
nusibodesim

da isz 
musu 

to ne

mėlynai 
kas

pa szia py t i

raudo- 
kad 

y !

krepszi vy-

reiszke, 
burna.

pi Feli, 
keliones, 
gelbėtoja, 
praszyto sveczio.,

Czia parode in nelemtos isz- 
vaizdos boba, 
na nosia, 
mėgsta ‘ ‘
Laike ji rankoje 
ežiu iszpinta ir lauke.

’ — Ir tu jai atiduotumei 
vaika? užklausė 
rimtai žiūrėdamas in seseri.

Ji kiek patylėjus tarė: 
galeeziau 
asz staeziai negaliu 

pareigu
galesju, pridursiu bet...

kur

i savos 
kiek D

tu
P- Feliksas

paėjau 
o tai

sveikas. Girdėjau kad kas ton 
tau nevyko, nebijok turiu kaip 
tik aukso goszefta 
sukimės, brolau.

Iki vakaro viskas susitvar
kė, atsirado aukle, vieži iba 

kuri savo asz- 
paaugino, tai

— I r 
gaivinti! 
duok Dievo 
ir wimininkb gera.

P. Feliksas tylėjo kokia 
valanda, paskui staiga plimik* 
sztelejo *sau per kakta ir su- 
szuko.: į

l,ll.. Koks asz asilus buvau
dabar jau porvelu, porvcluL

— G era u pervelu kaip nie
kada — patemijo sesuo, sžian- 
dien važiuosimo broleli, 
biicziui motinos reikia, 
drauges, o jos gyvenimas'tusz- 
czias, ta man pati sako.

Važiuojamo! oj, gera tu

sena.
—*■ užbėgo

dora ji, protinga

>«au

s4.

»

o
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nnsz-
tau

bus gerai

atsirado aukle, 
žmonike naszle 
tuoneta vaiku 
sutiko p. Feliksas pavesti glo
bai savo augintini.

Kur dingo diena nepateinijo
Feliksas, pagal sodžiaus 

gan vėlai nuėjo gulti, nes jau 
deszimtis ant seno laikrodžio 
iszkukavo geguže p. Feliksas 
atgulė ir tuoj užmigo, užmigo 
kaip seniai miegojo, nesivaidi- 
jo nuobodžio baisi szmekla

—GALASsesute!

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grolczlauslus Vlsa-vnndenlnls Kollas. 
Ekftknrsijos su palydovu su konekclja 
Southnmptono in Danzlga, Plliava, 
Klaipeda ir l.lbava ant vieno Ihz grel- 
czlauslu Isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz Now Yorkn ko/.nn l larnlnka, 
Vis! 3czio.s klases pasažieriai kabiiudc.

MACKETANIA AQIITANIA 
HEKENGAHIA

p.
1

nuobodžio Tcipgl per Llvcrpoola ir Glasgow
LACONIA ................................ 0 Liepas
( ARMANIA 13 Liepos
ALGERIA ........... .................... 15 Liepos

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

esybe, stovėjo 777
mate nežū

<—i o <■> i <4 —*w

U IN TILIAVA
PER HAMBURGĄ

— meile, pagai- 
iszgelbet i 

tavo szirdyj

kad
rasit neatiduoeziau, 

imti ant 
nepakeliamu, L

— A a Kur gi ponuliai tas 
ben kartas! — pertrauke jųd
viejų kalba, 
gus bobos balsas, duokit, insi- 
dedu ir beeinu, ot kas paleis
tuvauja o kas metavoja. k i, ki, 
ki, ki! — susijuokė.

— Ot czia, ponas neapsi- 
kente klausytis jo rėkimo, pa
ėmė nutildyti — tarė p. Morta 
eidama in kambarėli o paskui 
jos dūme boba su krepsziu.

— Nereikia, — atsiliepia 
p. keli k

užkimęs nesma-
r>

— atsiliepia 
valko neduo- 

auginsiu.
<r 
O

- .Tu,

— Nereikia, 
p. Feliksas, 
siu, pats 
boba sustojo ly 
smogusios, 
klausė nustebusi sesuo.

— Asz sesute, man tik pa
žiūrėkit gera aukle, iszsivesziu 
vaika ir ten nusamdvsiu mom- 
ku, matysi kokia’ dukrele sau 
paauginsiu!

— Isztikruju?
— Nagi isztikruju! — pri

tarė p. Feliksas.
— Tai nėra

asz

in 
tu?

Sesuo ir 
žeme su- 

už-

apszvies 
taka, duos

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Naujj

. 8 Liepos, 12 Augusto

O ROPES A ?•> .Inly i r 20 A įmušto 
VANDYCK .
ORBITA 5 Augusto ir 1) September

Tiesiai In Cherbourg.

O” Garlaiviai.
ORBUNA 
VĄUBAN ...... 15 Liepos

...»
...... 21) jjepot;

PADEKAVOJIMAS UZ 
PATARNAVIMA,

, .•i> . ' ' ■'%™'f- ; •<;;ii,r ,

—---- o—2—
Juozas Vieša isz Scrabton, Pa. kuris pirko laivakorte 

ir daro pasporta “Vienybes“ Skyriuje, 1812 N. Main 
Ave. atsiuntė laiszka^ savo draugui Scrantoniecziui

Vienybes v ofisą ir padėkavotu už taip man-
Juoztli Siniauskui isž Rottcrdamo ir liepe kad Siniauskas 
nueitu in “Vienybesv ofisą ir padėkavotu už taip man- 
daga ir gera patamatima. Padėkavone yra* užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorke.patiktas, per “Vienybes“ 
ccntarali ofisą visokuo aprūpintas, palidėtas ant laivo 
draugo su visu bagažu. Jis džiaugiasįs kad turėjo puikia 
keionc ir pataria visiems važiuoti in Lietuva per “ Vie
nybe“ nes kaip New Yorke, taip ir visoje kelionėje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

• ' •• ■: •
1 keleiviai kurio važiuoja Lietuvon

Viesas buvo gerai New Yorke.patiktas, per “Vienybes

*

rt ■ • jr ...................... .

i * S
Isztikruju taip yra, kad ko 
per “ 
kad “Vienybes“ 
taip kad lengva kiekviena keleivi palidėti, 
vieta kur reikia užsimokėti taksu, aprūpinti su nakvine 
ir visais kitais reikalais. Tad kurie tik rengitos trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitos prie “Vienybes“ 
Agentūrų, ar in cent rali ofisą ar in skyrių, visur gausite 
vienoda patarnavimu. Kam yra areziai ir pakeliui, tai 
patartina kad kreiptumėtės, ar laiszkais ar ypatiszkai in 
Su,rantu skyrių, o kas manote kad ten neparanku, kreip
ia tęs tiesiog in centra.
Liepos menesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daugelis 
žmonių stengėsi kad ant ju gauti vieta, tai manantiems 
tuose menesiose keliauti patariam ilgai nelaukti, bet 
tuojaus raszykite mums laiszkus, o mes nueisimi' ir už
sakysime jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam
bariukus, kur smagiai keliausite kuomet isz kalno užsi
sakydami, gausite geresni kambariuka. Klauskite

r <

Vienybe“ negali susitikti su jokiu keblumd. Dėlto 
Vienybes ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 

nuvesti iii

»s prie
»

Vienybt

Dabarte Gegužio, Birželio ir

akydami, gausite geresni kambariuka.
platesniu informacijų laiszkais.

VIENYBE
Centrais Ofisas: Skyrius:

193 GRAND ST. 1812 N. MAIN AVE.
BROOKLYN, N. Y. SCRANTON, PA.

Ik
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TARADAIKA.
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Kone visi sako, jog Lietuvei 
isz Mikadu, 

Turėtu daug pinigu, 
Jeigu munszaine negertu, 

Ir ejnikio netrauktu.
Taigi pusėtinas pulkelis cze 

Lietuviu,
Yra blogu ir geru.

Bet kada
Tai ir pas

I

gerai užsitraukė, 
vai ta tankei trau

ke.
O tai vis už kaži ras, 

Susipesza žaras.
Vyruezei pasiliaukite 

O in kokia draugavę insira- 
szykito, 

Ba atejteje baisi de jus užejs, 
Kaip bedarbe ilgaus ejs.

Tiejei, del kuriu pinigus su-
T

y

sieloje ir szirdyje užvieszpata- 
vo seniai jau pageidaujama 
ramybe. Keistas sapnas sapna
vosi p. Feliksui: 
iniszkos grožės
žiūrėdama in ji, paskui užklau
sė: — Ar pažysti mane?

— Ne! atsake p. Feliksas 
kas esi ?

— Esmi
lau, ir sztai atėjau 
tave, atgaivinau 
kibirksztele užslėpusia nuo že
mes dulkiu, ji jau 
naujo gyvenimo 
tikra laime.

Reginys pranyko, p. Felik
sas pabudo, buvo balta diena 
jautėsi pailsėjęs, sveikas, leng
vas, pažvelgė iii laikrodi, buvo 
devinta. Erne rėdytis.

— Galima ? — pasigirdo už 
duriu szyogerio balsas.

— Praszau — atsake
1 iksas.

— Labas 
tau žinia 
dalykas,

Fe-

rytąs! na, gera 
atneszu, yra geras 
tik reikia pasidar

buoti per koki menesi galima 
uždirbti tūkstanti rubliu. .

P. Feliksas nubueziavo szvo- 
geri ir tarė:------žinai ka, szia
nakti naujai užgimiau 
tiesa jums pasakysiu, kapita
las mano nežlugo, yra to labo 

su juo daryti 
kodėl melavau viską jums pa
pasakosiu.

— Tuo geriau 
tavęs buvo. Žinojome, kad tai 
buvo tavo

I* tapti turtingu 
sugriuvo, tai baisu ?. . .

— O j sarmata man to tiks
lo, matau kaip klydau many
damas,
už pinigus, dabar supratau 
kad tai monaii Tas mažytis 
vargszas prikėlė mane, inga- 
vau gyvenimui tikslą, matysi-

ir nežinau ka

y r>

ir visa

, gailu mums

gyvenimo tikslas 
, štaiea viskas1 9 J r>‘

kad viskas ingyjama 
dabar supratau, 

monaii

— Tai nėra ko, vaiko ne
beduos ponas, pats augins, eik 
namon tusžczia Raibinele! — 
tarė p. Morta.

— Neilgui, ne, kad jau taip 
klykia, tai veikiai nusiraitys, 
ir gerai brudas ir 
bambėjo boba.

— Nesirūpink — tarė rus- 
cziai p. Feliksas. Te tau už kej

vali gyvenimui tikslą
vyro iszlei- 

nutupsiu prie ju
te, paauginsiu už 
siu ot ir 
karszti...

Palauk Feli, da pats sa- 
szeimyna gali turėti, —

patemijo p. Morta.
— O jau tas del manos 

gana — prarastas — atsake p. .Felik
sas.

V O

Pamatysime — juokda- 
asz kaip'fposi kalbėjo sesuo

lĮpne ir gerus norus, kalbėjo 
kiszdamas bobai in ranka de- 
szimtrubline. Sesuo žiurėjo in 
broli szypsodama, bobai iszo- 
A 1jus tarė: — geras tu žmogus 
Feli, bet nepagaĮ jogu paeinei
san jiaszta! labiau dabartinia- 
rAe tavo padėjimo. ' *

P. Feliksas .ezyptolejo:'
— . Žinai kU — laikinai lai

y| f - *

tfUS vaikas palieka pas mane, 
kaip tavo reikalai pagerės, at
siimsi, antra mes tavęs .dabar 
neįeisime greitai, no svajoti no 
svp-jok!

• — Vienu žodžiu laikysite 
pas saVe dykaduoni, sena niek- 
szi, o j sesute!

— No vien niekszams kar- 
Uią atsitųiku/ bsuklufiti, nevy-

tik žinau, /’tau atsakanckia 
draugo, da kitąsyk simpatiza
vote jaunose dienose, bet tu da 
buvai bepradedąs savo karjera 
kuri tavo monijo pavidale ka
pitalo, kuriame matei laime ir 
neturėdamas vilties iszvažia- 
vaį!..

P. Felikso, veidas paraudo; 
akys praszvito: — argi Janka 
tikrai...

— Tikrai, * tikrai,

I ko, nevyko vėl. pavyks prisi-

— per
trauke sesuo, notruko jai ir ge
ru partijų, atsake visiem.

— Kurgi ji, ka veikia? in- 
domavo p. Feliksas.

— Ūkininkauja, deda Onuf- 
ras mirdamas paliko jai savo

Nuvn žinosime ka? ot
dvariuku tai ir gyvena.

u■‘ I 1 ’

sena pažinti atnaujinti tarė p<
- • - — •

J 1 Southampton Ir Hamburg.
Visos ątskirioa kajutos. Nfira 

. , extra mokcsczlu.
ROYAL MAIL STEAM

PACKET COMPANY,
SANDERSON & SON Inc. Agents

20 IHIOADWAY. NEW YORK.
Chicagot 117 W. Washington SI.

Ar pas vietini IrtKakorcziu agentu.

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ........ $107.00
In Liepoju....................$107.00
InPiliava-Kftraliaucziu $100.50

(WAR TAX $6.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna arczlauslamc 

■paszte laiko 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

i
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JĮ,mksma Naujiena
SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JL DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

Ka tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas

<

■ ‘-t
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savo budins UeFdaugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
BITTERIS isz musu chemiszkos laboratorijos.
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom. Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus, 
ir užsakymus in trumpa laika. Reikalaukite aptiekose, 
u jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiesok isz musu.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Kurie

CHICAGO, ILL.

I "I

460 Water Street, Mkhawaka, Imi.

“i

LOPAC

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, rąųdonos arba juodos. Temyk 
kad būtų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 
Tamstą nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.”

© 
©

augščiąusio laipsnio dirbtuves.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
■fy-1.

■ ■ i

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai mainerL 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršuš 
čcverykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplėšt jo.

. I’ . ..

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

MBALL BAND

kiszate
Tai pamatysite,

Kaip durys priesz nosi jums 
uždarys

Kaip jau doleriu pas katra 
nematys.

Tiktai apie kaziras žinote,
O kas ant svieto darosi tai 

nežinote, 
Nuo ejnikio atmuszti krumplei 

Net iszsinarina sanarei.
Ne vienas atejteje dejuos, ’ 
Ir pilvą suomius vaituos, 
Badai toki baisei spaus, 
Kąsnio duonos negaus;

Isztikruju vyrai, 
Darote negerai!

* m
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In viena apigarda rudis at
vyko ;

Ant kokio tai laiko apsiliko, 
Kad praneszimus laikyti, 

Žmonis nuo Dievo atkalbinti.
O kad ir ruda galva, 

Bet proto ne turi ne gana 
Sako, kaip pinigu turės, 

Tai bombų nupirkt galėsi 
Na, na,

Galėtu ka nuveikti naudingai,
Tai jojo plaukai rudi, 

Pasidarytu juodi;
Vyrai duokite lazdų,

J / i I< A.> • J

T

I

jeigu toki avinai,

Del valkatų tokiu 
Kokis tai rabinas 

Badai dydelei mokytas, 
Visus talmudus iszejo, 

Dydele szventimybia turėjo.
Ar tik ne Berdiczene sztu*

Tai ir varda dydelio gavo, rj 
Na ir visos Soros ir Taubes, 
Malkos, Rebokes ir Rifkes, 

Kaipo eudadarei,
Viena kita varytei vare! I 
Ba tai isz Berdiczcvo moky-» 

klos, 
Susilygyti kiti negali su 

juom niekados.
Prisakė jisai žydelkom, 

Kad visada butu su perukom, 
' Ba jisai nuo Maižio apie tai 

girdėjo, 
Ir apie perukas kalbėjo.

tales” liepe su
deginti,

O naujus nuo jojo nupirkti, 
Cycelas ir bruchus paszven- 

tina, 
Ir palaimina.

Kalbėjo jis in Sores, 
Jog jojo balakouas lyg žemes, 

Pilnas szventinybes, 
Ir sako jis: 

Kaip noszioti negalėsiu

“Tvilim ir c <

‘ i

dijavo,

> Nf i

Tai del visu Šoriu iždalysiu, 
Ba asz esmių pilnas galybes, 

Nuo augsztybes.
Asz žinau, jog tik asz czion 

vieszpatausiu, 
Visokius budus panaudosiu, 

Kiauliena panakinsim. 
Ba asz mokincziau&^Sų,
Kiauliena panakinsiiL.i '* i|1 h ■ ’ * *

Ir galingiauses!
Sores jam visos intikejo, 

Aszaras lieti pradėjo, 
Rankas ir skvernus bueziavo, 

Jog net apsisnargliavo. * 
Tai mat, senesnius rabinus .

- .naikina,
O save augsztina,’ ‘ u>!
Na ir bus gaila.

t

t
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CAPITAL STOCK >125,000.00
Surplus Ir Profits >536,346.50

Dabar lauksime pasek- 
' mingo užbaigimo suspenszino 
! ir svietelis vela bus užganady- 
į tas ir lauks atejnauczios szven- 
tes.

Mokame antru procentą ant nudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataeszat parodyt knygute 
ar ne. Mca norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar matas ar didelis.

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

H. BALL. Prezidentas
F. J. NQONAN. Vlcc-Prczldont.
J. E. FERGUSON. Kaperius

Lletnvlszkns (Irnborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagolblnlnko motero.

Prieinamos prekes.

510 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Tolcphnnas No. 119

I.

♦

I
'.-•ry. A
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; Temykit Lietuviai!
| Jeigu norite nusiusti pinigus 

in Lietuva, greitai ir paga] 
j žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
;;vakorte už kompanijų preke, 
'gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip.

; kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 

!mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
, . Aiderman & Banker 
4 S. Main St. DuBois, Pa.

>

/
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Žinios Vietines
Norints lijo per džiula- 

ju, bet piszkinimo buvo užtek- 
i tinai.

Laike tlziulajaus buvo 
visokiu

9 kad
kiaules

tai nelaimiu

- — -- < • r - * - - -

Isz Lietuviszku Kaimeliu
ISZ SHENANDOAH, PA.

sugryžo iii— Ana diena
New Yorka pana Izabele Nor- 
kevieziute kurios tėvai gyve
na po No. 6 South Bower uli 
Shenandoah^ į Pa.,
metu sunkaus darbo tol imlio
sią rrvtuosįp *• kaipo valdžios 
noilĮe J Pa na^N orko vieži u t c bu -

M

po dvieju

S AUT,E

kaip at-Vaikas: — Mama,

KUR BUNA?
Paieszkau Antano Bei noro 

paeina isz Bluciukiu Kaimo 
a., Kauno red., 

apie 11 metu kaip Amcrike,

MAUDYNES SIUTAI$
i7' i Szveksnos par

/z I J k _ _ -1-1 _____ 1___

| girdėjau gyvena Wcstvillo, Ill. i 
Jeigu kas žino apie ji, meldžiu 
praneszt Amelijai djeinoraitei 
arba ’

Kauno red.

%

(BATHING SUITS)

♦

(Uū)

Grand Rapids, Mich.
««KUm,lll.ni—-m,n™„.r.,m, u.,.‘ ,u-1. i - r"" t 'iii i".... ' -

Parsiduoda Maža Farma.
Farrnn 10 akicrhi, kuri randasi
Locust Valley netoli Mahanoy

Guinanp.didelis sztoras norį idant . .
1 1 * T t I ■ ’ J ‘ * I t _ t . L * r *A: Skaruliene, 

1126 Broadway.
- * f, • 5 I ' ’ ' . r r

' kiekviena y patu turėtu maudynes 
siutą (Bathing

automobiliniu 
nors kelios 

nusisuk-i (

vest in 
vinimo.

; ravo

4 4

ramiai pasiel- 
jokiu su

it’ kitokiu ne-

i daug 
nelaimiu,

' vieszkolio
i tu sau sprandus, 
gal tiek nebutu.

— Dvi lietnvnsžkos balan
dėlės teip buvo nusilakia, jogs 
aniolai sargai turėjo jiases nu< 

kuleri” ant iszsiblai- 
Ejdamos uliezia svy-

kaip vežimas be dyselio.’
Žmonelei

I gia mieste, negirdėt 
i miszimii, ginezu
'supratimu kaip tai yra papras- 
i tai laike panasziu bedarbu. Ge- 
I ra! daro, nes jeigu kas pakiltu, 
tai pirmiausi’ su\erstu 
kalte ant 
reigneriu.
o mes isztolo stovėkime ir žiū
rėkime.

pirmiaime suverstu visa 
nekoneziamuju l’o- 

Tegul kiti pradeda,

vd užbaigus mokslą Allentown 
Hospital Training School o 
laike karos iszkeliavo. su szel- 
pimo drauguve in Sjh’ia, Per
sia, Palestina, Tii’lisa, Georgia, 
Konstantinopoliu ir kitur,ir 
gialbcdamn szimtus nelaimiu*- 

n iszbadejusiu vaiku ir nasz- 
liu. Norse Norkevicziute mate 

tuosia skly- 
pagialba kur 

savo 
ir buvo dvdeliam 

gyvasties dau- 
\ *
dūkti

cr

nemažai 
puošia, 
reikėjo 
sveika fam

vargo
nesze
p'nszvensdama 
o
iv >pavojuje* : 

geli kartu. Pana ?

City. Visos reikalingos mnszi- 
nos, kluonas, vanduo, 2 arkliai, 
2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės 
ant adreso: 11

W. Juodeszka,
5.10 W. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.
TAMAQUA, PA?“

Suit).
r

te vra 
mano 
jni.

o”k(‘\icziu- 
p. Szi- 

Norkevicziaus Mahano-
kriketu

o

Maudyne yra reikalinga vasaros 
< laiko-dėlei sveikatos.

' * 1 J- *

Privalo kiekvienas turėti
locna gaudynes siutą.

Guinano

savo

sztore raudasi didelis
visokiu tu siutu irpasirinkimas 

parduoda už pinieks

KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakaro.
2-tras Floras - 41 WEST BROAD SI’.

iDAKTARAS I. W. HODGENS 
rhlladeliphin Specialistas 

Užslscnejushi ir Chronlszku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktarą kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 
gvarnntuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

rodo dangus?
Motina: 

m 
atrodymą.

Vaikas:

— Vaikeli
‘gali pasakyti apie dangaus

l

gins prekes.
i

užbaigėdiena 
mokslą norses Washington, 
Pa. ligo: būtoje, p. Elzbieta 
duktė P. Stabingienes.

Ana 
i norses 

ligo: būtoje J 1

— Tai kaip tu žinai 
kad jis yra I

Ateikite pamatyti o pirksi t e.
I

Praejta menesi nupuolė 
dp 35 me- 

paeziam laike.
P* 
O

o pumpos nepaspe-

rrae.jta menesi 
daugiau lietaus ne kai
tai adgal tam

I Kasiklosia vanduo pakylo lys 
“loveliui”

į ja vandenio iszmest in virszu.
invest!

le veli u i

— Norėdami invest! Elektriklnla 
Szvjesa in narna arba pataisyti koki 
dalyką, ateikyte pas clektro daktaru 
l'loryonu Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Avė, o padarys jum darbu gerai ir 
užganadinanczlal. (t.f.)

Specialiszkos pigios prekes 
Subatoj.

Szolderei po 
Pork Czaps
Czuk Roast 

' Rib Roast 
i Versziena

16c. svaras.
28c. svaras.
.f • n i

I I

17c. ir virszaus. 
17c. svaras, 

svaras, 
svaras

’’■’e.
3tVersziena verdama 1

i Verszienos szlaunis 23c. svaras
Malta mesa

.Juozas Petrusaviczia, 917 E? 
Pine St.

15c. svaras.

Andrius 
uždarytaslikos 

sužagejima mažos 
Onutės Kusevicziutes 
niu metu
szlopos Turkey Run.

Pivovarskis, 
užkalėjimo 

mergaites 
devv- t 

senumo, arti No. 8

nu re 
Bronius 3 metu senumo sūnelis 
Stanio Surdoko.VaikuLs sirgo 
uždegimo plaucziu.

t Praeita utarninka

— Ejkite i 
ka su visokc 
ccptais.

Kazuno aptie- 
reikalais ir re- Laukti

»

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

«■> • » o ■ >» op • • • • • •1 <1

Banka ka Turi Baisa

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 

GRAB0RIU3 MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu.
Automobilius del Laidotuvių Krlk- 
sztinlu, Vescllju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Centre SI •t

CHAS. S . 1’ A R M L E Y 
Real Estate Agent — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubns, 

mes galime juiniK tame patarnauti. 
Randavojanie namus, kolctavojaine 

randas ir tolp toliaus.
Mnhanoy City, Pa.

Pasamdo i

Į 238 W. Centre StM

Mahanoy City, Pn. VILTIS PLIKIAMS.

A

Grand Rapids, Mich. — Bir
želio 21 d. po pietų tapo sužeis- 

draug is Justi- 
Antanaitis.

j tas dirbtuvėj
nas
nauja inaszma
geležies gabalai sniar.-iai, bet 
gal nemirtinai, apdraskė vidu
rius.

Kadangi Antanaitis yra pa
vietes

savo

B»'bandant 
truko ratai ii’

veikėjas ir 
dainomis 

Grand Ra
tai lankytoju

netrūksta. Visi
ar begales jis

Apsipažinęs, su Szventrąszcziu.
Ponas in savo sodno užžiure- 

toja: — Man štebetina kode! 
tu, Adomai, noapsivedi. Zinai 
juk ir pirmdsis pasaulyje sod
no užžiuretojas turėjo žmona.

Adomas: — Taip pone, asz 
ta žinau, bet kaip tik žmona 
gavo neilgai galėjo savo vieta 
džiaugtis.

REIKALINGA AGENTU

• « _y tnoapsivedi. Zinai

MARSZKINU

' ’ •" 4 ----------------

Tvlrczlauniti Lletnvlszkn
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mui. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpina Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grcl 
tai ir pigiai. Rnszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma, Adresavokite:

V. LAPINSKAS
' 601 W. Mnhanoy Avė., 

MAHANOY CITY, - PA.

O

Arabiszka Mostis yra tikrai pasek- 
Į minga ir kas prisiims keliolika stom- 
yu ir navo adresą tai aplalkys trijų 

I arabiszku gyduolių dykai. Raszyklte
j ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad-.
I way, Dox 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo- 
Į kito isz szios progos visi kurie yra 
pus-nlikiai arba visai yra nuplikta, t.f

i Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
i

i

Valibaienldl* užreg. S. V. Pat. Oflao. ■

DRAUGAS REIKALE

D R, JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
cje. Gydo visokias Lygas.
Priima’ ligonius lig 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare.

’ ’113 E. Coal St
— , ..........„ ,

ryte.
Bell Tol. 359-R.

Shenandoah.

Ant. J. Sakalauskas
tIETrVISZKAS GRABORirS 

IR BALjSAMrOTOJAS

€

y ♦*>

-f

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tclpgl pri
stato automobUius visokiems reika
lams.

— f —
Parduodu visokius paminklus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
įelgu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes aaz galiu jumis 
pigiau gerinus parduot! negu kiti.

I
I 
f

I
I
I

leading1 k

$4.00 
Atlantic City 
$3.50 

in Willow Grove
NEDELIOJ

m

si žymėjo s 
dainuotojas, 
nosvki linksminos 
pidso lietuvius, 
ir geliu jam
tik susirupine, 
dauginu dainuoti. Jis dabar 
yra Butterworth 
Daktarai sako, kad pasveiks.

Tai jau antra lietuvi isztiko 
nelaime,
tapo palaidotas 
kurs 
prigėrė. Jo pravardes 
sužinoti.

ligoninėj.

Priesz keletą dienu 
ežia lietuvis 

besimaudydamas •-1 ; upėj 
neteko 

S. Naudžius.

Knygele Draugystėms dol 
Iszmokejlmo pinigu ligonia
ms

KVITU Knygele , Draugystėms,! del
Kaslorlaus nog sudėtu pinigu ant

KVITU
50c.

susirinkimu
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA.

50c.
•>

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

310 Paveikslu.> 205 Puslapiu.
i-Drucziai apdaryta audeklineis

kietais vyrszais. Preke $1.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

23 LIEPOS
Special h/kas Ekskursinis Trelihts

Ryte 
5:00 
5:08 
5:45 
5:52

.. 5:33

.. 6:14
.. 6:42

Isz 
Shamokin —.... 
Mt. Carmel .....
Ashland ............
Girardville .....
Shenandoah ....
Mahanoy City .. 
Tamaqua .........
Philadelphia (Reading Termi
nal) pribus ............................  9:40

(Preke isz Mahanoy City ir Tama
qua in Atlantic City $3.75; in Wil
low Grove $3.25) 
GRĮŽTANT— SpecialIszkas trėinas 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 7:00 vakare Standard Time, 
8:00 Daylight Time..

OIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujc agentu parduoti ju rnarsz- 

kinus tiesog nesziotojams. Pigios
prekes. Sompolol dykai. Madison Mills 
503 Broadway. Now York. ad.

4ę

Piglo

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas siflr- 
dies, ir viaoB viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszbcrimal, 
dedervines ir kitos odos ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes Jus apleidžia? Ar ėsato nūvafge Ir ' 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta Jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
no.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi Isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl Ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos ’ atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusls ir 
Iszbcrimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuosc, skausmas 
luošo, skausmas gcrkloje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite. '

Pasekmingai gydžiu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo glrdo- 
jlmo, Isztlniina gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spcciales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.
.. Ateikite gausite rodą dykai. Po tara
r i * i

Merchants Banking Trust Co. banka Visada užtirti'^ul 
j t • i v i- : ■ » o -R1?

papuczkos,

kau-

iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagolbantis yra mano spa-

O nelaimė F Yrh ‘daug žmonių, 
kurie juoksis iŠ tavo sielvarto !
Tačiau gcTas draugas patars
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo bildu užlaikykite) savo gal
vos odą švariu ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ii’ žvil
gančiais.’
Kaina Guc. aplinkose, arba prisius*

W * Į 7 s Vi

! i

kitėiTJe. tiesiai i laburutorijn,
F. AD. RICHTER & CO 

IO4-114 s4. 4th St.
Brooklyn, N. Y.

'a
"‘i

RALT1JO8AMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oaJvay, Neverk NY L» 

j TIESI _
KELIONE

/i*"

i LIETUVĄPER M,AMI>UP.Gą"Yi

MBA

h
71

rf M
s

V

sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomendavotl por 
garsingiausius Europon ir Amerikos 
Specialistus:
Kožita Ketvergių Pctnyczln Ir Bubniu. 
Oflsos valandos: 10 ryte Iki 8 vakare. _ , I ,g
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
..._---------------1. -----------------------— ------------------- ---------- ,

darbinnka žmogų szali.
Jį Visada užstoja už varginga žmogių
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

.mažesnes mokesti es.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz ‘ 

vien balsuoti o tikrai laimėsite. **
Nekurie bankai yra lyg kapines,.— neturi balso, nieko ' 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali. . ’
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tąj jus banka*

B 9 9 B • • • Ji _  _ ---- A 1 X A* A A Aaa 

fj.i

Pagclbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in sži fcahki. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkcwicz

P. C. Fcnton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.

A. Daniscwlcz, M. Gavula
T. G. Hornsby

D. F. Gulnan, Trees.

- i— ei —■ i mb «i —» e w

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
•Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo bcgljo 33 
metus in vairias Ligas4, Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybe^ 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa-* 
oinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypatlsz. 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolęr kalba 3lusi8zka! 
ir Lonklszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 

Ncdellomia 9 iki 2 popiet.

Gtl8 PENN AVĖ . PITTSIIURGH, PA.'•f£

l

Os DR. KOLER -

'i
•vj

*’1 ciM

h

4J

j

f
' N
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| DIDŽIAUSIA LlETUVISZkA AGENTŪRA LAIVAK0RCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU
| 233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. . i
1J • I ■ *

8ILIEPOJĄ ^-||i
Lietuvei važuojaut, bt pillava aplenkia, ■ jj! 

lenku juosia (karidora) ’ * ”
Visa treczla klasn .padalintu in kauh ■

2, 4, C ir 8 lovų. ‘ ■
12 Lieposl
26 Liepos 3

Isz Now Yorko ar iMiilnddplH^ir^IttmVurgn ■
$103.50. In rillavn $100.50, In Llepoju $107. K

Mos užmokamo už tlklet^ isz Now Yorko In ■
Philadelphia. Kreipkitca pas vatini agęnta. yB

lenku juosta (karidorn)

barus ant
ESTONIA .
LITUANIA . . . .
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In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant- 
« e V • • « • a * A i « « * w w « a a kgeriausiu laivu visu linijų, pas seniausiu Lietuviszka 

Pasportus iszrcikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainSu ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą

agentu W. F. Rynkioviczia. 
suraszd ingaliojiinus,

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per rąane nusiusti in vsas dalis sviete. 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važįuoja in Europa.
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir
*
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