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ISZ AMERIKOS Turi 11 metu ir mokinasi 
provininkystes. #

Nepasiseko Indi jonu perstati- 
mas.

Kingsville, O. — Keli vaikai 
nutarė žaist©' indijonus kaip 
tai senoviszkam laike daryda
vo, tai yra, kaip indijonai de
gindavo prie laužo baltuosius. 
Pastate ant laužo 
savo draugu, 
dėjo szokti

viena isz 
uždege ir pra- 

aplinkui, vaikas 
buvo pririsztas prie stulpo ir 
baisei klykė isz baimes. Vai
kai supratę pavoju savo drau
go, "negalėjo ji ižgialbet ir už- 
gesyt ugni pabėgo namo. Pra- 

i pamate vaika 
užgesino ugni 

nuo sudegimo.

ejnanti žmonis 
liepsnosią, užgesino ugnį u 
ižgialbejo nuo sudegimo. Da
bar vaikas kovoje su mirezia 
ligonbuteje nes yra baisei ap
degintas ant viso kūno.

r>

Dvasiszkasis inpuole in beda. 
Urbana, Ill. — Rev. \V illia- 

keliaujentis mi- 
“Volunteers of

likos uždarytas pa- 
už pabėgi- 
metu mer-

1SZ
mas Brooks, 
sijonieris 
America,” 
vietavam kalėjime 
ma su szesziolikos
gaite. Brooks turi paezia ir ke
turis vaikus Czikage. Negana 
to, tasai dvasiszkasis permai- 
nvdavo netikrus bankinius 
czekius ženklyvu biznierių. 
Brooksas sako, buk mergaite 
gervaliai iszvažiavo- su juom. 
Mergaite likos atiduota iii pri
glauda del vaiku nes tikisi ne-

netikrus 
ženklyvu

uailgio pnsiltlctr motina..

Algos ejna žemyn — maistas 
auglltyn.

Washington, D. C. — Visi 
kapitalistai roke idant darbi
niu IfiflJr^iUe Vįimaįyt^lgas o 
po tam maistas Adpigs, bet kur 
tau, algos uždarbei sumažėjo 
senei, bet maistas pradėjo ve
la pabrangt nuo vieno lyg 
virto procento daugiau ant 
dolerio arba nuo 37 lyg 55 pro
cento daugiau ne kaip priesz 

.prasidejima kares 1913 mete.
%

Amerikas ne greitai iždžius.
Washington, 

rikas ne 
sau nekurie mano,

procento
ket-

D. C. — Ame- 
greit iszdžius kaip 

nes pagal 
prohibicijos direktori Haynesa 
tai Suv. Valst. turime geros 
guzutes ant kokios dvide- 
szimts penkis metus. Pagal

Suv. Va 1st.
ant kokios

metus.
tiesas, tai Suv. Valst yra sau- 

bet neužstos tokeis 
guzute

O

'sos bet neužstos tokeis, pakol 
visa guzute neiszsibaigs isz 
valdžios magazinu. Suvirszum 
38 milijonai galonu geros 
zutes randasi 
šia, o jeigu 
medikaliszko
kiek sunaudoję, tai užteks ant 
dvideszimts penkis metus. — 
Turėkime vilti, jog da ragau
sime tosios “....... ’u'“' ’’

<ri]- n u
valdžios ranko-

naudos tiek del
sunaudojimo

ramvbes
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Perstatymas isz tebyrio gyve
nimo jaunu porelių.

Los Angelos, Calif. — Wil- 
liamas Strickler, devyniolikos 

j mętu senumo paeziuotas “vy- 
” ' ...*j Įiati 

aplaike viena
darba už ka gavo bankini cze- 
ki ant keturiu doleriu. Willia- 
mui buvo labai 
nigai, nes reikėjo 
daktarui ir 
serganezio kūdikio, 
dirstelėjo ant czekio,

keturiu ir padare

-- --------- - .'.If*. -Į ■- t - . - - ,| -| - ------------------------------------

Isz Lietuvos ANGLEKASIU STRAIKAS

rus,” 
sirgo,

kurio

nos

uotas
ir kūdikis 

diena

reikalingi pi- 
užmoket i 

pirkti pieno del 
Vargszag 

dadejo

New York.
metu Rože Reeve isz Chicago?, 

in Columbia imi-

ISZ studentu, 
mokslus ir da-

nes

profesorium

kuri lankosi 
versiteta New Yorke yra viena 

gabjausiu 
užbaigė visus
bar mokinasi provininkystes— 
ant advokato. Josios tėvas vrn 

svetimžemiszku 
kalbu czikaginiam universite
te.
Pigi meilė paveržtos pacziules.

Hackensack, N. J. — Jonas 
Stein apskundė Edgara Kanc 
ant 50 tukstaneziu doleriu už 
tai, kad paveržė hieile jojo pa- 
czios, nes Kane tupinėjo apie 
poniute Šleiniene, pakol josios 
szirdele atsžalo del savo Jonu
ko. Ant galo Jonukas dasipra- 

priežaste atszalimo savo
pacziules ir kodėl ji daugiau 
ne myli, nes josios szirdis ra
dosi pas Edgara. Norints Jo
nukui buvo skaudu, bet ant 
sužeistos szirdies turėjo pasi
rupyt koki nors plcisteri. Nu
ėjo ant
nes tai vra 
tas tokiosia 
tas

to

rodos

liepė

pas advokatu
geriauses advoka- 
ligosia. Advoka- 

apskunst Edgara

Dievo Kūno szvente Kaupo*
Sziemet labui nusiseko Kau

nui tu iszkilmrųga

Negalėjo pataisyt paleistuvin- 
ga paezia — nužudo, ir pats 

save.
Steubenville, Ohio. — Suv. 

marszalka Franas 
paleistu-

Valstijų 
Smitji nužudė savo 
vingapaezia ir pats sau atome 
gyvasti. Pagal surasta ^ronr.u 
ta, kuria 
priesz jiusižudinima aprasze, 
buk apsivedė su savo paezia 
kuria sutiko paleistuviu urvo- 
je, susimylėjo ant josios ir ap
sivedė su jaja idant ižgialbet 
nuo paleistuvingo gyvenimo. 
Jojo visi stengimai idant pa-

uoliu prie 1 
isz keturiu * doleriu net ketu- 
resdeszimts kuriuos iždą ve ant 
paezios ir kūdikio, 
džiaugėsi savo g 
kos aresztavotas
ma czekio ir prisipažino priesz 
sudžiu Reve, o 
iszajszkino slidžiai, 

aresztavotu

szvente. 
Joje dalyvavo glažiai organi
zuotos keliu ‘ tukstaneziu mi
nios. Procesijos', daro labai 
jaukaus inspudžjo. Dauguma 
piliecziu namu buvo pasipuo- 
sze, altorėlis, gėlėmis vole volė
mis. Ypacz grąžini ir sumaniai 
buvo papuoszta Ingulos bažny- 
czia. Czia buvo niatyvpasi- 
szventimo ii' skonio.
czia. Czia buvo niatyfpasi-

ilgai 
plukių, nes li- 

už pe įdirbi-

AC

pro k u rato ris 
buk Wil- 

liamas likos aresztavotu su 
kūdikiu ant ranku laike laido
tuvių mirusios paežius kada 
josios kuna inleidinejo 
pa ir nuvežtas drauge su kūdi
kiu in kalėjimu. Prokuratorius 
melde sudžiaus idanj kaltinin
ką paleistu namo ant kokio 
Jaiko idant 
kokia vieta del 
Sudže atsake 
“nothing duingl“ tasai žmo
gus neužsitarnavo ant jokios 
bausmes, nes ji paleidžiu ant 
liuosybes, nes tok is prasi kalti
nimas neužsitamavo ant kalė
jimo. — Kad daugiau butu to
kiu sudžiu kaip Reeves.

Nenorėjo idant jam priesz 
narna»..
— Juozas Ragu-

in k i-

paleistu namo
pdetu, pasirupyt 

savo kūdikio, 
prokuratoriui 

. _ ... 4

O’

Chicago.
žinskas gyvenantis ant Her
mitage uliezios, apskundė sa
vo kaimynu Petra Žiliu, už tai 
kad ji apdaužė be jokios .prie
žasties: “Ėjau sau vakare isz 
cigaru sztoro, kad sztai žiurau, 
stovi priesz mano narna Ži
lius su savo kuinu ir kaip man 
nudavė pradėjo “gesint 
kampa namo norints tasai vi
sai nedegė. Tada asz ant juju 
surikau, ar jus balvonai nega
lite ejti 
nedaryti tai priesz mano na-

* m -m a m a * M

pradėjo

in koki

> >

užkabori o

nutiesti
ruo-

Nauji gelęžinkelUir
Susisiekimo n i stori ja de

da. pastangų sutvarkyt senuo
sius geležinkcjius ir
naujus. Dabartiniu laiku 
sziainusi statytį nauja siauniji 
geležiuIfeli ruože Panevėžys — 
Vabalninkai. 
tyrimo ir lyg

Priruoszianiieji 
in.irno darbai jaut v rimo ir Iv 

pabaigti. Greįju laiku prasi
des pats gelcžinkelid'teismas.

1 ■ *

Nota del lenku smurto. . J Ak V'>
Musu Užsieniu Reikalu Mi- 

nisteris nusiuntė Tautu Sajan
ai ^tjji del Vilniaus Lietuviugi

spaudos uzdaiymę, griežtai 
protestuodamas priesz tokius 
lenu valdžios žVgius, kurio 
yra ne kas kitu, kaip tik tęsi
nys tos smurto politikos, kuri 
lenku Okupacines valdžioj yra 
praktikuojama priesz. Lietu
vos gyventojus,Jx. kuria sten
giamasi kuo greieziau juos isz- 
tautinti.

g<

uždą tymo, 4

žygius,
4'

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovas Kauno.

Pereita savaite Kaune buvo 
apsilankęs Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus atstovas N. 
Ramseycr’is kuris atvyko ap
lankyti suimtuju lenku, esan- 
cziu Kauno kalėjimuose. Ap
lanke jis koncentracijos sto
vykla Froidoje ir Kauno kalė
jimą.

ant $50,000 už paveržima mei
les jojo'paezios.
ant džiures radosi penkios ino- 
teres, kurios geriau suprato 
inžeistos moteres Szirdi ir nu
tarė duoti Jonui tiktai szeszis 
centus , nes suprato, jog tik 
tjek buvo verta Jono moteres 
meile kuria jau paveržė Ed
garas. — 
atsitikimuosia, vehik . užlopyk 
szirdelia isz laik.«,
Patėvis baisei uumusze dukre

le ir pastate ant galvos.
Philadelphia. — Roy Valler- 

gųnys, Jikos
$QQO kaucijos už žveriszka pa
sielgimu su savų poduktia 13 
metu Irena. Ana diena patėvis 
iszvažiavo automobilium su 
paezia ir dukrelių, 6 kada at
važiavo in užmiesti, nurėdė 
mergaite ir pririsz9 prie me

kurios

Ant gilukio

jau paveržė
Neskųst tokiuosia

pastatytas po

III

ma. Tada Žilius trėnke man 
per veidą su
vos pypke man ne insmuko in 
g_.
tu.

kumszczia, jog

cerklia ir
“ — Teip,

netekau trijų Jan
kai bėjo sudžiu i 

nuskriaustas Ragažinskas. Su
dže abudu 
baudė po 25 dolerius, 
padoru pasielgimą ; 
ežios, o Žiliui 
už dantis ir kasztus teismo.

4 4 fajermonus nu-
, už nė-’ 
ant uli- 

liepe užmokėti

Bolszevikai suszaudys 11 už 
pasiprieszinima.

Moskva. — Vienuolika žmo
nių teipgi Petrogradinis me
tropolitą Bendžiaminas, likos 
nuteisti per revoliucijos tary
ba, ant suszaudįmo, kurie pa- 
sipHeszino prieszais apiple- 
szima cerkvių 
Penkesdeszimts 
yputos likos 
vieno meto lyg penkių už ta 
pati prasižengimą, o

ir bažnyoziu.
aSžtuonios

apgudintos nuo

pati prasižengimu, dvide-
szinits' keturi paleisti ant lino-

u k * i h n 11 ’. »

SAKO KAD KIETŲJŲ AN
GLU KASIKLOS PRADĖS 

NEUŽILGIO DIRBTI.

KYMISZKO KARALIAUS VYGE PADOVANOTA DEL
PARIŽIAUS

:?$•

&

į ;

Badai kasiklcs prader. dirbti 
ant tu paežiu iszlygu kada 

sustojo.

Pottsville, Pa. — Tiejci, ku
rie žino darbinnkiszka padėji
mu geriau už kitus, tvirtina, 
buk apie 15 diena, szio mene- 

kasiklos pradeš dirbti, 
kurie randasi

i prie kasikiu sako, buk angle- 
i kasiai aplaikys ta pati niokes-

ŠIO, 
Virszininkai

✓

Miestas Viednius padovanojo miestui Parižiui vyge, ku
ri kitados likos padirbta del Rymiszko knralaus, sūnaus Na
poleono, kuri pagimdė jojo ant ra pati Maria Ludvixa isz Aus
trijos. Toji karaliszka vvge radosi \'iedniuje per daugeli me
tu.’

I Užklupo ant Valincziaus na
mo ir apiplesze.

Kreivėnai, Punsko valscz.— 
Peleliu' dvare prisilaikanezios 
Czaikovskio bandos 12 raiteliu 
apsupo Adomo Valincziaus na
mus ikslu suimti , ji, netf iiltU- 
re, kad jisai priklausęs lietu
viu organizacijoms -Ir ju nau
dai veikias. Atėmė isz jo gru
dų 53,250 auksinu vertes; be 
to du parszu,, kurie svėrė po 
du pudu. Pati Vulincziu musze 
ir pagalios 'perszove kaifiaja 

, o
Skirkevicziui
ranka

Užklupo ant kunigo klebonijoj.
Rudamina. — Viens vaiki

nas N. N. isz Gumbeliu kaimo, 
ingaoves suniiszima proto 
(jau seniąį}*,. kuris pastaruoju 
a a — ' a M - ■ a

sumiszima

t i kokia turėjo, kada sustojo 
dirbti, pakol aHiitracije neap- 
svarstys kitaip <larbininkisz- 
ko ergelio kas kiszasi dydesnio 
mokesezio. t

Anglines kompartijos pasi- 
rėngineja ant pradėjimo dar
bo, bet mulai ne bus inlcisti 
in 
priesz atidaryma kasikiu.

Dieve duok idant tai butu 
teisybe ir kad žodžei inspetoju 
iszsipildytu.

t Freeland, Pa. — Locninin- 
kai st u bu ezionais paliepė žmo
ni ms kraustyta laukan už ite- 
mokejima raudos. Minija už
stojo už tuosius, kurie negali 
raudos mokėti o advokatai in- 
nesze pasiprieszinim'a iii suda.

Į New York. ; Moterių

ne 
kasiklas lyg triju dienu

«

jo uoszviui Jonui 
isz Radziszkiu 

k., sumusze galva. Suome Va- 
lincziu varinėjo po visokias in- 
staigas neva tardyti. Paskiau 

kalėjimai),
kur ji laike 5 menesius ir 10 
dienu. Teismo iszlaidos ir isz- 
sipirkimas kainavo jam 18,000

pasodino Suvaiko

laiku apsirciszke asžtrioj for- 
ippj, atėjės ip klebonija ir pa
siėmęs isz kur tai baruninga, 

>norėjo perszauti kleboną. Kle
bono tarnaite pamaeziusi ji su 
braupingu ir 

į, , atsake 
kame klebonas? kad baž- 

nyczioje. N. N. vaikinas inejes 
viena klebonijos kambairu už
imamųjų, 
dėjo szuvis 
link bažnyczios.
dėjosi po pat pamaldų, tai 

insivaizdinti kas per 
kilo žmonėse. Laime,.

sieki 
ma:

suprasdama jo 
in jo paklausi-

komendanto, 
szuviui leisti 
Kadangi tai 

pat pamaldų

po
pra-

Szven t vagyste.
apiplcszc | auks.

Adomas: jValinczius

\ \
Prienų bažnyczia 

szventvagiia, kuris inlindės pro
Įauga in zakristijos priemoliai-Į įkirtas Lietuvos valdžios misz- 

ko eiguliu (Gilniszgiriosc). 
Užėmus szia vieta lenkams jis 
nebeteko tarnystes ir turto. 
Lenkai ji intare esant Lietu
vos s^auihi, kuriu labai bijo ir 
iieupkenczia 
kai?’, .r,

te, rado ten rakta ir atsirakino 
bažnyczios duris.
didžiojo altoriaus“ cimborijos 
dureles, pajine'dideli sidabri
ni indą, kur buvo Szvoncziau- 

kryžiu ir nuo altoriaus 
ranku plaunama ji indeli. ’ .

Norėjo nužudyti savo žentą.
Szesztokai. — Artimajame 

Pagrandu kaime vienu žmona 
N. N. norėjo nuszauti savo 
žentą. Priesz tai kelis syk mcr

Tszpleszos

si a s, 11

buvo

czaikovskinin-

/
Ugnis sunaikino keliolika na

mu.

lengva 
panika 
kad nieko nesužeista.

gino nunuędyti. Tik vis pei> 
mažose dozose suteikta, nuodu. 
Visgi tai gana žymiai paken- 
ke jo sveikatai. Minothšui žen
tas pernai grižes igz Amerikos
ir atėjės in josios nąmus žem 
tnosna. x

Minimoji moteris sėdi kalė
jimo. . .

Rudamina. — Isztikes 5 vi. 
1922 m. gaisras sunaikino- 
kclįata triobesiu. Tarp ju pora 
gyvenamųjų namu. Gaisras ki
lo del vaiku N. V .kales, kurie 
degdamiesi papirosus 111 • • 1 > 1 . \ 4

tvartu, ugnis mėtėsi ai^nmuro,

I
gaisras

i uždege 
klebonijos tarnu tvartus. Nuo

namu (seniau ten butą smuk-
•“it <*

k r ■ s •
Sektina auka.

■ ' ' t ' '
4

lies. Nūn,juose gyvena Ruda
minos komendantūros *__ ’

viai), ir sepogios mokyklos.
j Isz czia, gi ant dvaro jgvu pan-

karei-
ir

rubsiūviii drauguve paaukavo 
del straikuojenczm~anyloka#iu 
szimta tukstanožin doleriu abi

• B Z * S |
suszelpimo szeimyuU, *— Gm\ 
be toms inoterelemB'jiX: meT^i- 
nems už geras jiijlt szirdi^į

szimta tukstanožih ddletiii abi 
suszelpimo szeimyuU,.

Ul

ISZ VISU SZAUU

per žeąta

Illi

4

lb

džio, llaisei* jaja suplakdamas 
su ryksztems jog kraujas tekfe-

Smithas parąsze jo isz viso kunę, negana to pa
state mergaite ant i galvos per 
deszimts minutu. Motyna ant 
to visko prisižiūrinėjo, nieko 
sau isz to nedarydama. Mer
gaite tūrėjo sunkei dirbti na
mie, o tėvai iszvažiuodavo per Seniau gyveno Chicago. Jeigu 
visas naktis ant geru laiku. kaM žin<K apie ji arba jisai

sybės. ' I

h . .. u / 1 ■ 1
KUR BUNA.n >• 117. •■is*

. h .4-

• Stasis Czepononis isz Suval
kų red., Seinų apskr., Szvent- 
ežerio vals., Nemajūnų kaimo.

I • / z^i • T 9 (

- - - ' - — • ale

czia atverst ant doraus gyvo- Vargsze pasiskundė kaimy- pats szi skaitis, lai danesza
nimo nuėjo ant niek, nes jiji

_. * A a a •
narna apie toki nedora pasiel-

apgaudinejo visame ir tran- girna patėvio ir motinos ir bu- i • f i • ri 1 m • i • «•« «, kesj< su. vyrais per_ ’ dienas ir dai už, tai liko* nubausta, 
.naktie. Apt galo negalėdamas-Dhtfiguve vaiku apskundė te- 
nukenaii ilginus sarmatos nii- vnė. p mergaite paėmė po savo

man už ka busiu dėkingas. , 
Europe - Lithuania.

,Antanas Czepononis,, 
Nemaiun'ai kaimas.J >

nukcpSįti ilginus sarmatos nu- j vnS,o mergaite paėmė po
Nemajūnai kaimas,
Szventažerio valsczius, i

4 i " * • 11 • e I ~ y? • v ę; r
Lietuvos -Universiteto Hu* delio ir tvarto. Nuostoliu įjądn- 

manitariniuiMbkslų Fakultotd ryta in kelis i 
knygynui(Prekybos it- • Pra- 
mouęs Bankas paapkpję 50,090 mhos dzuku 
auks. lt / . >nrol visos nrekes. Minėto i

manitarihiū Mokslu Fakulteto ryta in kelis milijonus auksi
nu. Boto, dar sudegė ir Ruda-

►r

Gaisras. *
" ■ ‘t«'i*

vo visos prekes. Minėtoji ko
į poratyvo krautuve radosi vie- t MU ’ .. ■' . iNaktį isz berželio 15 jn 16 <1.1 "aino «alu tvartU1

netoli stoties , kylo .gaisras Apgavikai aresztavoti.
kad no gaisnnhdcfti; I -Kaunas. — Nepasiseko, fee-
Gaisras kylo tokioje yietoje,

Kaunas. — Nepasiseko.
prie jo prieiti. ApĮmk iįzsidc-1liatas gelžkelio (?) valdininku 
gusius namius ’buvo“daug ha-pasitarė pardavė vienam pa

augi i u» Už

V,

Žinutes isz Suvalkų vedybos.
(Raszo musu skaitytojas.)
— Klevu kaime, ūkininkas 

Levonczikus, likos paymtas 
per ląnkiszka kareivi ant stui- 
kos ir iszvažiavo in Augusta
vo girria malku kirsti. Karei
vis užmuszc ūkininką, padary
damas jame dovines skyles, 
pririszo ant juostos inspausda- 
mas in dviszakia ir teip pali
ko. Vežimą ir arklius pasiėmė 
su savim ir dingo.

— Agliu kaime,
žio lenkai nuszovc jauna Oren- 
cziuka,

• r
Kruvinas atsitikimas szei- 

mynoje. J. ’
Poznanius. — Andrius Gra- 

nowski, 72 metu maluninkas, 
likos nužudvtu
kriaueziu Juozą Kulesza, 48 
metu, kuris nuo kokio tai lai-, 
ko gyveno dydeliam nesutiki
me su savo paežiu Julie, kuri 
apleido Kulesza nusiduoduma 
pas savo tęva. Kulesza už tai 
nutarė atkerszyt ne tik pa
ežiai bet ir uoszviui, apsigink
lavo su revolveriu ir nusidavė 
pas G ra nowski. Po keliolik8s 
žodžių žentas i s zt rauke rcvol- 

sužeisdamas
uoszvi, motere
veri

20 gegu-

už tai kad nenorėjo 
tarnauti lenkiszkoje kariume- 
neje.

— Kupano palivarke, nak- 
-tijOj paszove poną Kulviiiska 
išužoisdami koja ir? burna. Su 
pagialba daktaru gal ižgys. Ji
sai tarnavo kitados rusiszkoje 
kariumeneje ir lenku. Užkhipi- 
ku da nesurado.

— Koki tai piktadarei nu- 
szęve Daiibauekuti ūkininką 
isž Sziauiiu. Paliko motina ir 
buvo ne vedins.. 1

— Naujam! kaime,.. Suba- 
, vatejo nepažin-

stami pleszikai pas Antana 
Szvitqju, szaukdami idant ati
darytu duris.
Vai nikevieziu s

vo valscziuje

gusius namus ’ buvo daug hū-| šusitaro pardavė
: vagonus
gave 220 tukstaneziu

Tik* visai . tai Jszejįis 
valdininkėliai at*i-

-X I 1 11' (Atlt/llll L Jį

mukųjį pabuvo; jipįy di^eąliio brikui 4 
kiemo, nei ;; -:- 
Nesant Vejoj sudegė tik vienap l auks.

_ . A. A l , » a A I a «

platesnes gatves/ tai jie

trdbęays* . Szis gaisras, spėja* aiksztem,
. !. . 1-ti _ ‘ I ..‘A/.1- t ..XX. I A i< .' JI J. ‘ l»Xv4"

mirtinai 
likos pataiky

ta kitu sziiviu in szirdi, juju 
tarnaitę Pavlikiute, 18 metu 
mergaite teipgi • likos sužeis- 
ta. Žadintojas ižbegias laukan, 
sustojo prie tvoros ir ketino - 
sau pžbaigti gyvasti bet re vol- . 
veris.užsikimszo ir neiszszove. 
Žmonis subėgo ir pasiutėli ati
davė in rankas palicijos.
Pergyveno pats vidnas ant sa

los per 25 metus. v
London! — Nesenai vienas 

anglu laivas, plaukdamas pro 
Karalinu salas, pastebėjo vie
noje saloje dumiis, kurie buvo 
daromi atkreipti domei nelai*

r vt
i

ll

H.

a • ** f
me jo ir szaukantis pagialbds. 
Nusiuntus valti /pasirde, kad 
toje saloje jau 25 metai gyve- 
naina ien’o amerikieczio, kuris
1901 m. vienas teiszsigelbejes, 
nuskendus laivui 4‘Marija Ro-

Sala buvusi visai neap-1sa.”
Vienas.isz juju gyventa ir vargszui teko daug k 

stovėjo prie- skurdo pakelti. Pažymėtina, 
szais Szvitoju o du buvo pasi- kad jis nieko nežinojo nei apje 

kurie szove in pasaulini kara
Antana ir iii tris valandas mi- didžiuosus paskutniiiu

suėmė, bet invykius. Salos gyventojas nu- 
jisai neižduodu savo draugu, tarė pasilikti gyventi saloje

) motu^.pali- toliau,-papraszcs1’ tik kai ku- ’

slepia už duriu

re. Vainiko vieziu

Velionis tu rojo 
ko paezia,
c < * c 111 n q Qinrntnlftft Im tovn.i

25
tris i vaikus ir dvi

5 nei apie kitus 
metu

pasilikti gyventi saloje

Tiu dailydes irfraiikiu, vef$el<
• rAnin i i» i Vi '
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Williamas 
brolis aliejinio 

karaliaus, palikdamas daugiau 
kaip du szimtus milijonu dole
riu turto.

Žmogau

Nesenei mirė
Rockefelleris,

kiek
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iižvmtn tau 
laiko ant sutaiipinimo teip mil- 
žiniszko turto! Sztai, jeigu 
aplaikytum kas sanvaitia po 
szimta doleriu algos už savo 
darba, o puse 
padėtum in banka, 
pin i mas 
doleriu užymtu 
tanezius metu!

Pagal musu 
privalo rastis tiesos, 
uždraustu žmogui 
daugiau 
riu, nes 
tik instumia tukstanezius ki
tu žmonių in varga. 
kis turezius numirszta, tai nie
ko gero nepadaro del visuo
menes, nes tikusioje 
praleidže turtą be 
dos.

b ja u rybi a iszmesi 
per duris, patogi 
prides ragus.”

Gana jau, gana, teveli, ūž
tos litanijos! Vietoje 

pasilikt var- 
— pasiliksiu 

jaunikiu! — Ju- 
sziadien vadinasi 

“old sport” kuri Skulkino pa
viete konia visi pažysta.

greitai tau

t <

teks tos litanijos!
szi a m gyveni Ine

niekul 4gmgu 
geriau senu 
liūs

old sport
da ir
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DEDANT IN DĖŽĖS 
CIELUS OBUOLIUS.

' 1

AR UŽSIMOKA LEPINTI 
SAVO DUKTERIS.

algos
isz tuju pinigu 

tai sutau- 
du szimtu milijonu 

tau 77 tuj<s-

nuomonių tai 
kurios 

turėti ne- 
milijona dole-kaip 

turėdamas daugiau,

nepadaro
nes

veži mele iLondonc atsirado 
del vaiku kurie yra varomi 
per maža elekt rikiui 
Tarnaite stovi užpakalije ir 
drauge važiuoje su kūdikiu. 
Yra tai naudingas iszradimas 
kuris sumažina dalba tarnai- 

stumti kudi- 
Bet iszradejai 

užmirszo, jog 
ga-

vaiku
motor!.

Kada to-

vaikai
jokios nau-

automobilius 
padidėjo ir jei-

tai laike 12,562 
Užmiisztais

Nelaimes per 
szimet bnisei 
gn teip ejs toliau, tai atejnan- 
tis metas turės daug didesniu 
nigepjute, nes peraugsztys ne
laimes praėji o meto, kuriame 

žmonis likos
suvirszum 350, 

000 likos sužeistais. Tas paro
do, jog kas 42 miliutas būna 
užmuszta viena ypata automo
bilinėje nelaimėje Su vien it uo- 
sia Valstijosia. Priežastis teip 
daug nelaimiu yra ta, jog szi
met yra daug automobiliu, o 
locnininkai nemoka 
kaneziai važiuoti.

o

jeis atsa-

visame, 
o net ir gimimas kndikiu jau 
prasideda pagal 
mada.”

Sztai viena moterėlė norė
dama peraugsztyt savo kitas 
sesutes pasamdė areoplana isz 
Italijos in Francije ir kada ra
dosi ore 6,000 pėdu augszczio, 
pagimdo kūdiki,
bandė nusileisti palengva ant 
žemes idant nesukmst ligones. 
Daktaras nuveže motina su 
kūdikiu ir viskas užsibaigė ka-

Pradžc

Progresas sziadien

i i naujausia

Lekiotojas

Varnaite stovi 
važiuoju

tems ir nereikė 
vežimėli, 
vežimėliu

pajėga (bateriję)
Ii iszsibaigti kokia pen kės mi
les nuo namo, o tada varginga 
tarnaite turi stumti vežimėli 
ir kūdiki adgal namo.

kio 
tuju 
varoma

Dicvas tankai mismncze 
žmogui sunka kryžių už pasi- 
prieszinima priesz Ji, idant ne- 
užmirsztu pasitaisyt ’priesz 
mirti, duodamas

klaidingu keliu 
ir laikas at si verst.

tankei

pasitaisyt 
suprast, jog

Isz Lietuvitzka Kaimelio

IfHi/
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nuopasekmingiausia.
padaryta, dabar ir kitos mote
rėles seks paskui ta ja kvailiu
ke ir gimdys kūdikius kaip tai 
atsitinka ant 
trukiu.
daejs atejteje... Kad tik žmo
gus galėtu pagyventi ilgiau 
ant svieto ir pamatytu kiek tai 
stebuklu mums atnesz atejtis!

mariu arba ant 
Prie ko tasai svietas

ll
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Kada Juliukas baigė trisde- 
szimts metus, atėjo jam mig
lia in pakauazi, 
szventas skelbia, 
žmogus turi pasiymti sau 
drauge gyvenimo, kuri vadi
nasi “boba.” Julius nuėjo pas

jog rasztas 
buk kožnas 

turi pasiymti

Į HI

r "F
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boba, 
tęva ant rodos klausdamas:

Teveli, kokia bus 
juk tu žinai ge- 

riauso ir esi tuos dalykus ge
rai i sztyri nejas.

Senukas tėvas, 
galva atsiliepė ir sūneli: 
neli mano, turtinga laikys ta
ve už niek, 
bankrutis lyg paskutiniam, 
iszmintinga tau nubos gyveni
mą, kvailios sannatysiesi, se
na greitai tau nubos, jauna 
veržis prie žmoniu ir smagaus

44 
riause pati,
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man ge-

l>a lingavos 
uSu-

varginga tave su- 
paskutiniam

r*

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlauslas Visa-vandeninlH Kelia*. 
Ek«knr»IJoM nu palydovu bu konekclja 
Bout ha mpt one In Danzlga, Plliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno Ihz grel- 
czlaUBiu Inz trijų laivu kurie Užplauko 
hz New Yorks kožna Uterulnka.
Visi 3ciioa klsNOH paKažlerlal kabinete.

MAURETANIA AQUITAN1A 
BERENGARIA

4 <

Teipgi per Liverpoola ir Glasgow
LACONIA  ........................  « Liepos
CARMANIA ........................... 13 Liepos
ALGERIA ..............................  15 Liepos

Apie laivakorte ir Informacijas tat 
kreipkitės pas savo vietini agente.

1 ** S* W.'S‘ - < «
< > k 1 < * ?' *

Reikia nuplauti obuolius ku
rie neperdaug mlnkszti. Pas- 

szerdis, (nulupti 
galiama, jei bus tuojau# var
tojami.) Indeti juos in verdan
ti vandeni ir palaikyti dvi mi
liutas. Iszcmus sudėti in szal- 
ta vandeni. Paskui sudėti juos 
in stiklines bonkas ar blokines 
ir ant ju užpilti karszto'siru
po, kuris padaromas viriifaut 
2Vi svarus cukraus ir 5*4 
kvortas vandens. Paskui liue
sai uždėjus dangtelius, indeti 
bonkas in verdanti vandeni ir 
virinti apie 20 minutu.

gerai užsukti 
dangtelius apversti ir atvėsus 
suvynioti in popiera ir padėti. 
Kaip ilgai reikia virinti tega
liama spręsti tiktai nuo vai
siaus prinokimo, ir žiūrėti, kad 
nepėrmainytu spalvos ir nesu
imti ksztetu.

Kietus ir ruksztus abuolius 
galiama nulupti, iszimti
dis ir iszvirti taip kaip augsz- 
cziau. pažymėta. Obuoliai cieli 
suvirinti gali būti visaip val
gomi.

Ant pusrycziu, 
cukru;
obuoliai; su kepta parsziena - 
galiama obuolius kepti tau
kuose kur parszicna 
t.t. Sirupą virtu 
liama sunaudoti
ma.

—Foreign language Infor. Service.

kni iszimti

iszemus reikia

man pabriežtPavelyk i t ir 
kelius žodžius’isz mano patyri
mo.

Czionai lųbai kaltinsiu mo
tinas už lepinimą savo dukte
rų. Klausiu ar reikia lepint 
jas? Atsakau, kad ne, nes le
pinimas labąi sugadiba niorgi- 
a1* *• r M ’ 1* ar. • • 't • u v i t 1 silr m M »*•nna, ypncz'kfllp j°s iszteką už 
vynb . •

.Inos

Mes phiriikuri mergina, kuri 
gyvena prie tėvu... Labai 
daug tokiu yra, kurios paroje 
isz darbo, pavalgo vakariene, 
kartais nori persirengti kitom 
drapanom, tai motina sujcszko 
ir paduoda savo dukrytei, dar 
pagelbsti 
kės bei guzikuczius, o dukry-

tėvu.. .

szer-

iszkepti,
su pienu ir 
kaip kepti

Tiktai ant Trumpo Laiko
Visos szios Knygos už

i PUSE PREKES!
........ .. .....   ' 1 ' --»N- ■■■■ . ... , , , , , . J

<

žeminus padėtu knygų už $2 vertes, 
. o

Iszsirinkite sau : i
mumis tiktai $ 1 o gausite ,per paczta $2 vertes knygų už SI, 
S3 vertes knygų gausite už $1.50.
Szitas ^prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės
• !«***»< « « * O L • iw e'. « 4T "w U!. " " ta. ‘isz progos, o ,

prisiuskite

$4 vertes knygų už $2 ir t.t.

i I t bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.
<1 ' < > - ■ ■. • ' * J < ’ ”

Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų nbmerus.
. ’ —   ~   .   .■ , - n . - * '« . Z i

PuLNo. 122 Kapitonas Velnias, 
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
,laplsaka isz Francužu gyvenimo, ir 

I viena trumpa Mnskoliszka pasaka. 287

Dvl istorijos:
Dievo.*

Anlolas 
Juokingas

Thomas, W. Va. — Ncsenei 
žmonis czionais neturėdami 
jokio užsiėmimo, vaikszcziojo 
po uliezes, kiti iszejo ant lau
ku o kiti iszvarinejo karvutes 
ant pievos, kada ėjo namo sze- 
rifai suvaro visus žmonis nuo 
ulieziu, suvarydami in gyvuliu 
jardus. Badai viso radosi in 
du szinitai žmonių terp kuriu 

apie dvideszimts mo
terių. Visus sergėjo kareiviai 
su ginklais. Padare pas visus 
krata, bet nieko nerado, niekas 
nesipricszino 
kanuomalsziausia. 
me du karukus, kurie jau ne
buvo naudojami, sukimszo vy
rus in viena o moteres in kita 
ir važiavo in Nedreka, bet ka
rūnas su vyrais nusirito nW 
sztangu ir suteszkejo ant szmo- 
teliu, o kitas karukas nuvažia
vo toliaus. Moteres pamate 
nelaime, 
gialba nelaimingiems, 
reiviai su ginlais nedaleido 
moterių prie neszimo sužeis
tiems pagialbos, o vienas likos 
užniusztas. Tik stebuklu iszsi- 
gialbejo kiti nuo mirties. Vie
nas isz stovineziu kareiviu 
teip persiėmė tuom atsitikimu, 
jog net apsiverkė, numėtė ka
rabiną ir kareiviszkas drapa
nas, szaukdamas: “nenoriu

czionais

kopė, ir 
obuoliu ga- 

darant geri-

DUOTI VAIKAMS UŽTEK
TINAI DARŽOVIŲ.

Daržioves ir

radosi

ir visi’ pasielgė 
Tada pae-

Moteres 
norėjo pulti d n pa- 

bet ka
SU

szaukdamas:
tokio darbo szaudyti nekaltus

— po tuju žodžiu
dingo isz aplinkines. ,
žmonis, M

/

38 Cliff gatves

t ynose.
nuo

Pittston, Pa. — Vienam vy
rui ranka ka tik nenukirsta ir 
trys kiti lengviau sukapoti pe
reita nakti musztynese už nie
ką ant Cliff“ gatves. Povylas 
Blanchone
Pittstono ligonbuty. Jo deszi- 
ne ranka buvo nupjauta rnuss-

Policija sako sąnarys 
beveik visai nukirstas 
cziurnio.

Nuvožė Blanckone in ligon- 
buti, policija aresztavo ketu
ris kitus vyrus. Jti vardai: An
tanas Kalunas, Mikolas Salas- 
kis, Juozas Boliauskis ir Pra-

Pushnianskis visi iszn as
Pittstono. Kiekvienas 
koki nors ženklą musztynese.

Sakoma, musztynes kilo isz 
mnnszaines baliaus. Policija 
rado katilu, kur tos musztynes 
prasidėjo, ir konfiskavo.

Tai bent buvo balius.^

vist 
turėjo

savo draugu 
amž.), juos 

vietoj užpuolė tris 
vaikinus nuvijo

Cleveland, Ohio, — Gtyž- 
tant vėlai vakare Marei Ulic- 
kiutei su pora 
(visi 15—16 m. 
atokioj 
niekdarei,
szalin, o mergaite buvo besi
rengia isžkonoveikti, tik ant 
ju visu szaiiksmo subėgo dau
giau žmoniti gryžtaneziu isz 
parko, ir užpuolikai* nieko nc- 
pesze leidos bėgti; 
žmones sugavo., 
to . I . . • ,

v Feną' j u

a

va i si a i pagal 
nurodymą tulu gydytoju rei
kalinga ir uri būti vartojama 
vaikams. Priežaszcziu yra 
daug, bet svarbiausios yra 

ir vaisiuose

Priežaszcziu 
, svarbiausios

kad daržiovese 
randasi daug medžiagos kuri 
pagelbsti ir adug priduoda 
stiprumo kaujams Jr tvarko 
vidurius. Ruksztumas ir siul- 
tys vaisiu ar daržioviu prilai
ko vidurius.

Geležies, kuri .teip Reikalin
ga viduriams, žalios daržioves 
(lapai) kaip J tai l/n rszczi u,
kruczku ir t.t. priduoda, net ir 
daug esmenybiu kurios randa
si pieno teipgi 
randasi. A v

Skirtumas tarp daržioviu ir 
vaisiu vartojimo yra mažas 
nes abiejuose randasi medžia
gos kurios mėsoj ar žuvyse ne
siranda. Džiovintuose vaisiuo
se randasi daugiau cukraus 
kuris sziluina viduriams pri
duoda. Pagal Suvienytu Vals
tijų Agrikultūros Departa
mento praneszima 
daržioves 
daug nitrogenos bet ir kitu la
bai reikalingu esmenybiu va
lymui sistemos ir auginimui 
kun. Nors tvirtumo lieperdau- 
giause priduoda, bet suteikia 
medžiagos kurios nesiranjla 
kituose maisto dalykuose. ;

— Foreign language Infor? Service.
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bet

szi ošę žolėse

vaisiai ir 
priduoda • netik

j

F A R M O S.4

Dabar yra geriausia laikas, iszsirin
kto gera ūkio, n.cs inatito kur koki ja
vai auga.
žemes ir užauga visokį jeval. Asz tu
riu dar 83 Farmas ant Pardavimo, vi- 
sųko didumo. Daugelis isz tu Fa.rmu 
parsiduoda labai pigei ir ant Lengvu 

Iszmokejimo. Farmos parsiduoda su 
givulcs padargai ir apsietfl laukais 
prijeinanezios pro lipiu, ažeru ih arti 
geru žemiu didžiojo! Lietuva ūkininku 
Kolonijai, kur yra apsipirks suvirsz 
400 Lietuvu' Farmas. Reikalaukit Far- 
mu Katalogo.
R. 1 - Box 17,

Ožio yra labai7derlingos

Faunos parsiduoda su

JOHN A. ŽEMAITIS, 
FOUNTAIN, MICH.

(3t. o.t.-to-Jhll)
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jai užsisegti kabu-1puslapiu. - - - - 50c
No. 124 Prakeikta, meilingas Kri

tei tai to ir reikia, fik pripra- Imlnailozka* apraszymas, 202 pus;
No. 125 Valdelola, 

’ pirmutines puses nzimtmcczlo, iszimta 
"* Isz Lictuviszku užlicku. Su pavel- 

tai nU-Įkslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c 
No. 126 Keturios istorijos apie 

Urvą užkeikta, Panaszus, Leorcna*, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas karlau- 

. - 35c
No. 127 Tris istorijos apio Neva- 

kur eina. Nes prie ko pripran-pą« Maurus, Vieszkelio Duobėj, 
ta tai to ir reikia. Kad kartais 
dukryte nedirba, tai reikia ro
dyt viską apie kepimą ir viri
mą, prie kiekvienos progos 
liepti jai padaryti pietus arba 
vakariene, o po 
ko trūksta, ka negerai padare 
ir t.t. Tik tokiu budn gales isz- 
silavinti 
galo ir

tink, o nebus gido. Vieton toT 
kad joms butu insakyta, kaip 
pavalgius vakariene, 
imk indus nuo stalo ir suplauk 
gražiai ir padek in vieta, o 
polam, kad dar yra laiko kur|ja nog to i9g pus.
eiti, tai lai eina pasakydamos,

35c
npi.snkn Isz

bells, Drąsus 'szuo, Kolera,

Karalaiti* žmogus. 121 puslapiu. 25c 
No. 128' 12 Istorijų: Ncdarykia 

skirtumo torp valku ir rnllckia visus 
lygiai. Vclnlszka* kaziravimas. Jcsz- 
kojo tarnaite* o rado paezia. Stebu
klinga kuczla. Krėslą*. Nelaiminga 
karalių ir Jo vienturte duktere. Nela- 

tam pasakyt | ba* vyra*. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skrlpka. 
ka ketina antra karta ap*ipacziuot. 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25c.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 

riau. Bet ar daug mus motinu Įrybo veda in laime, Szaitiszaiti, Dobe- 
taip daro? Ne! dukryte paval
go, apsirodo ir eina sAu savais 
keliais. Jei gerai, ati dar žodi- 
kita pasako, o kad ne, tai 
turiu laiko” ir gana.

Fotam kaip už vyro iszteka 
netnoa nieko. Ne tada laikas 
mokytis, bet pirmą viską turiljinga klaida. 
Žinoti, kad vyras pnrniosi isa I teip-gi randasi 
darb6 negali grtfdžiai paval
gyti, jam lieniiola lie namai, iri Didžiausi tiltai, Planetos.

gaspadinystej Ant
jom paeziom bus ge-

Krėslas.

Prakeikimas.
Del tu

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrrios Jr Ant nemuno. 58 pus. 
Preke - - - . irų*

No. 146
Senas Klasteris, 

apraszimas. Preke knygutes tik U>c.
No. 147 Tris istorijos apie Tris 

Valkijozai, I^zipintinga rodą, Apsklalb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Pcrtkios Istorijos apie Sū
dai Dievo, Šokius Stalorlaus, Iszgydln- 
tas, Budelis iX» Kuningaiksztis ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra- 

Scnelis,
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
45 puslapiu. - - - 15c

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Ųalsl Istorija. 61 pus. 
Prcką - - . - - 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu ir razbainlnka. 62 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 152 Pchklos istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei-

. | sėlis. 77 puslapiu. - - 20c
No. 131 Keturios istorijos apie 

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliūtis, 

ne-1 Apie kupczlu kuris norėjo plgiaus dar 
binlnko. 182 puslapiu.

No. 13? Szcszlos istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo- 

Toj paezioj knygelėje 
parojęs iszl10^“8^ randasi Bzitlo apskaitymai, 

'Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos proita szimtmotijo, 

• Apie svei- 
jis nelauks1, kad ateitu valau-|kala» Gcroa rodos' Ka,p Pažiut atmai- 
da, kad pareis namo pavalgys 
gardžiai, nes žino, kad jo mo
teris nemoka pagaminti.

< <
35c

apie

ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną. 61 
puslapiu - - - 15c

No. 153 Tris istorijos apie iMiikte 
puBtyniu, Pelcniute, Du brolci Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi istorijos apio Vladl- 
mieras ir apie Bedali.

No. 155 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szvcnta žemo, Beda, Tamsunus 
pirgauna.

No. 156 Penkios istorijos 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos , Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu. - - - 15c

No. 157 Puiki istorija apio Jona- 
Bza Korcz^ka.

44 pus.

58 puslapiu.

60 puslapiu.

15c

15c 
apie

15c 
apie

nn oro. 5!) puslapiu. • - 25c
No. 133 Septynios istorijos apie 

Smorti* Valterio,' Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 

Asz kaltihu motinas UŽ tai, Ital »u manu pačiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apio čigonus. Viso
kios rodos ir naudingi skaitymai juo-* 
kai, paveikslėliu ir t.t.

negani, kad tik aphzutinti ine-
sa ir iszvirti barszczius, ir tai 
nevisos gales gardžiai barsz-1knygele. 88 puslapiu, 
ežius iszvirti, bet prie to, mes 
turim mokėt szi-ta gardesnio Isekantl skaitymai: stebuklingi ricBzu- 
pagaminti. ' Motinos privalo 
prižiūrėti, 
ketu kaip stliba užlaikyti szva- 
riai, ragint jas prie darbo 
kiek galėdamos, (žinoma, duo
damos laiko ir pasilinksmint.)

Kitas dalykas tai mokyti 
jas siuvinėti, labai gerai, kad 
moka merginos siūti, kad nors 
gerai nemoka, bet szi-ta visgi 
turi mokėti kaip-tai užjopinti 
ir t.t.

Bet ar visos lepina, kad ir 
moka? Ne! Perplyszo andaro- 
kas tai iprnlas žodis 
užsiu andarokit,n ] 
paneziakos. “Mama man rei
kia nauju.” 
but galima savaitekita už
traukti. Szitie visi maži pata
lkiai atrodo'niekai, bet tai di
deles klaidos motinu; kurios 
pavėlina savo dukterims taip 
pasiėlti.

Kada už yro iszeina nemokė- 
damos nieko, ar jos gali nioko
ti kaip pinigus taupyti? Ne! 
Nes jos nebuvo taip mokytos.

Delko matome • persiskyri
mu/ vaidu, pabėgimu? / Dėlto, 
- • r a - a ' 4 . * a

Labai smagi
- 20c

No. 131 Pasiskaitymo .knygele;

tai. Raudonas žibintuvas. Paslszvonti- 
nimas gero draugo.Motinos 

kad dukteris mo-| teiBybc*. Kaip Jokūbą* losze kaz.ira* 
su velniu už duHzia. Ka darote, darote 
patį* del savos. 
Rūta. Aszaros niotynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgi* ir griausmas, 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karoję. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. lietuviszkai, lotiniszkai 
ir angelHkai. Apie stebėtina miestą 
New Yorka. Lckiojimas ore. Privalo 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
NuHitninlams, dainele, 
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu- 

Be apetito, dainele. Paparczio 
I žiedas, Kvaili žmonis. Koletą juoku. 
Pa*aka apie Lobininka ir neturteli. 
Szitojo knygelėje teipgi randasi, visa 
Naujos Mikaldos Sabo* Karalienes 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c. 
’■ No. 135 Szluplnis puikiu skaity

mu (Antra dalis) tglpinasi sekanezios 
Istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mioje, Kandidatas ant apsipaczlavimo, 

I Dzūkas iszvadavo savo paczla Taba- 
I klerką. Kaip žydas moka geszefta pa- 
| daryti, Pasalta apie arkluka-kupruka, 
teip-gi koletą juoku, geru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - 15c

No. 136 Sziupinis puikiu skaity
mu (Trcczia dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: Ila isz maiszo iszlins. aple 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypaUi, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi juokai, 
rodos įtrumpi pasakaityinai lr t. t. 52 
puslapiu. - - - - *15c

» No. 137 Tris apisakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražancziu* iszgplbs- 
tl nog smcrt^ĄpieS^jr. Kristupą, ji už

; “ m/ima 
prakiuro

»O " susiuvus dar

kad vyras reikalauja nuo savo
moteries, ko ji nežino, ir sztai 
kyla nesusipVatiftias. ’ h 

i Asz ežia* nekalbu apie tttos 
vyrus, kurie laime randa tik 
smuklėj, bot apie tuos, kurie 
nori rasti laime namie,. su pa
ežiu su/vaikais.

Geriausia mokyti dukteris 
naminiu darbu; kūomet jos di|r 
eina'in mokykla, ir kaip pra
deda dirbti/ tai nereikia per-

ir kaip pra-

stot mokinus, nereikia F 
jas, ues darbas nei vienaiirne-

Inas.

Dvilcka žodžiu

Prakeikti szokikai.
Aszaros niotynos.

Reikalingos

Perspėjo. Oi

kingi szposelol, kaip traukt 'giliuknin-
52 pus, 

20c
gal'elnikl Ir kiti szposelci. .
Preke - -. ) -

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burtke Ir Burikas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. 
UžlickoB isz senovės padavimu^ Peary 
aht žemgalio arba kalį) iiaaį atrado---- ’’0^ g į*

JNo. 139 Dvi istorijos dyve^l- 
mas vargdienes, Meile kudylęo, ir Dvi 

15c 
ata, pui-

žOmgali. *' 64 puslapiai.

lepint agnios. 47, puslapių.. . J - į - 
m ne- • No. 141 Istorija aįie Sietą 

kenkia. Užteks sziuo tarpu, ki- kU8 •w.’zymas.. 119, puslapiu. .15c 
No. 142 Septynios Istorijos apie

* Ponas ir igziauczius, Isztikimas sūnūs, 
Karalius gentelrnojias, Karczeina nuo- 
szallja, Vaidutis, Galinga szoble, Moti-

ta kart daugiau.
..................... *.........F'f ... ..... «'■■■■■»■!

P-gogJ-zo
VILTIS PLIKIAMS.

No. 142 Septynios istorijos apie

Arabiszka Mostls yra tikrai pasek- na 80PUlinga, Meile sunaus. 181 pus.I ■

minga ir kas prlsluns keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų 
arabissku gyduolių •dykais. Raižykite 
ant salo adreso Dr. Jmbco, 286 Broad
way. Box 9, Brooklyn. H Y* Faųau^o- 

\kite Įsa szios progos^ ylsl .kurie yra

4

I pųa-pUklal arbA vteai yrg; nuplikiau ,U- 
'‘V W-*'1 • ' " ‘į •' •4* 1 j '

Preke - - - m i 35c
No. 143 iBtorija apie All Baba Ir 

40 Razbaininku. 45 puslapiu.
No. 144 Keturios :* istorijos apie 

viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia-• Haremo* nevalninke,, Lūoszis

* *»MH . 1W*• 14 »y; *■ 2

'•N *f'**»'.t/* AhN,' • '***

'62 puslapiu^

.......... .
«

No. 176 Dvi istorij4s'AjRe Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke . - t ,. > - 15c

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dcdo isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkai), Viena hedele teisy
bes,'Iszgyd Intas, Nedoras dėde, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztclis Jezuso, teip 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - - - 15c

No. 178 Keturios istorijos a^ie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla
ptį. GI puslapiu. - - loc

No. 179 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. * 15c

No. 180 Tris istorijos apie Kėjl- 
mas, Drūtas Petras, Nųogalis. 
puslapiu. ?

No. 181 Tris .Istorijos ąplo Gailu
ti, Du broliai, Majoro"*dukte.
Preke - -

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spckulantas, Kryžius prie upes 
Visios, Doras Vaikinėti*. 60 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 183 Puiki istorija apie Szakl- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 184 Puiki istorija apie Malū
nas girrlojc. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingos

istorijos

62 
15c

62 pus.
15c

136 puslapiu.

apraszymas 
46 

. - 15c

35c262 pimlaphi.
No. 158 Trl* istorijos apio Anglo 

riu* 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 Alksni. 
62 puslapiu. - - 15c
f. , , Pyi . ^|Qr/jpą(.ąp|e..Balsi
žudinsta ir apie Urllka razbainlnka. 
43 puslapiu. ' - * 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio *unu dideli 
gallncziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltino pasili
ko kauluocziu, Raganius. 61 pus. 20c

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

v
, No. 163 'Pasiskaitymui knygele: 

Nauji metai, dainele. Kvaily*, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apio. Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema. In ka 
nekurio žmonis tiki. • Kaip nekurie 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mislcs. Kaip turite 
pasielgti naųilę, .ant ulyczios. susi- 
rlnkimuosla ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningoa dienos; Žmoniu skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apio 
Onuka, Tris “brolius, Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Morga-kareivis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save. 
58 puslapiu. - - , • 20c

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 s puslapiu.’ . - - 420c

No. 166 Tris istorijos apio Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidutis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? KeturloM istorijos apie 
Kalvi Paszku* Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu^ - • - - 15c

No. 168 4 Istorijos: Moęziutes pa
sakojimai, Pasaka apio mažą katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakel®. Prfcke 15c.

No. 169 Tris istorijos: Mųsztine 
už mergina.
Kas kaltas. . P|-ęke 25c.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvettimo, Nuopoloi Mateusžo Je- 
rubausko, Osieczna. 40 puslapiu, ll>c

No. 171 Tris istorijos apie Velnią 
zkas malūnas, Kaip studentas Ipjo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apvaizdos.
Paskutine valo motinos, Paku^niąka*, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Berųadi- 
na. 61 puslapiu. - , - ‘ “15c

No. 178 Keturios istorijos apie

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. - - . - , -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfleld danguje, Pabege 
le, Kas-gl isztyre, Prigautas vagis. 60 
puslapiu. -į - - - 15c

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

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumą in balta vergija. tPusjaP-gavenis. 
Vieszpats Jėzus ir miszko, medžiai. 
Žvake. Del pirsztinlu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saAle/'!tfenl?šl, žvaigž
des ir kitus'dangiszkUs kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržiuolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - n 25c

NO. 190 Keturios istorijos • apie 
Ant PrapLlltics' kttthWMUttHs ir Kre-

no 
20c

Vieszpats Jėzus ir mizzko; medžiai.
W . L Jk. - _ » - _ 1. * ’ 1 I i • > JI A a

pcsziu.s, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. t 105 puslapiu. . r 25c

No. 191 Tris Istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka/ Protas ant pro
to, 4r keletą trumpu padkaltymu. 
puslapiu. . < ,r J1MC1 -

F

22 
10c 

No. 102 Penkios istorijos apie
Kalnu gyventojus, Kaukazo, belaisvis, 
ixizorius, Narsi mergina^ Užvydua vy
ras/ 137 puslapiu. - - 25c

,No. 193 Septynios istorijos apie

e

lietuviai amerike

47 puslapiu.

Geradcjingas murinas.

47 puslapiu.

Nedaejusia' žudinsta.

_ .................. H .
Žibinte bažnyczioje, Sugeftuvels Itau^ 
kije. Aluto dūkto kun, Kerniaus,1 Bo- 
ksztas ant salos Dago.
Preke - - , 20c

No. 174 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu. *- -« i m

No. 175 „Tris Istorijos apie Raga
na, 1

15c bukins

64 puslapiu.

15c

Keliuunfnkn Joną, yaikjnns IrjSte- 
’“n. 74 paslepiu, -**

H'UOvJ : 7;
7< puslapiu,
■i ; į

i ’20c,

Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Mor 
kaus, Du ar keturi. Svietas dvasiu. Isz 
roiksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. > 25cJ

No. 194 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczlus di
deli reikalai, Senolis, Dienos kentejh 
Nantoj, Netobulas žmogus. 
Preke - - -

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

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priosz teisybe ne kai 
bek, senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius .či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus.

122 pus. .
25c

ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c
No. 198 Devynios istorijos su pa

veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, No yra to pikto kad ant 
giaro nciszoitu, Kaip Joniszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta Žudinste, žmo 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbcta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlls 
atsiverto, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - - • • ..• 25c

199 Septlnios istorijos apie Do
rybe ir inielaszirdingumas. Pa* k u tin f* 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkai. Ap
leista naszlalte. Jeszkolę aukso szir- 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Vclniszkhs tiltas. 
Auklėjimas svcllko ir serganezio ku- 
dykio, He rodąs boba, Kas nep&Žinsta 
Dievo tas nepažlnsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasltalsias prasižengs 
lis, Duktė malkakcrczio .12J puslapiu. 
Preke - - - . • 25c

No. 202 Vieniollką puikiu istoflju 
su paveikslais, 
Nuliūdimas (Tėvu..
Isz Akyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalojo, paczla, 
Mallach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gyinimb ' mumisie Dievo musu t jame

Preke 25c.

Apie Džiaugsmas ir 
Kalėdų Vakaras,

atsigymimo,. Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusiminimas seno Jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - 25c

No. 268 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 f us. 

Preke - - . j - »t, . 15c
' No. 205 Penkios istorijos apie

Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavineti pinigus, Girrioa.|tergas« Bu
bu ir Dukterį. 83 puslaphiv i? *5ė

No.206 Tris istorijos.ftpie. K<inl> 
go Paslaptis, lu Morlka, Pakaruoklis.

■.'■•i; ’•d.'ijd' 040230 puslapiu.
)[• I I'

t

83 puslapiu, i
' ■T

f*1 \

.. ' X

<A'*i.
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NEVALQY^M

A

{ AMKRIKE NEVALGYSI 
-DUONOS NEDIRBIAS/i

_ • •

straikas? — Klau
se saves jaunas kriauezius.

rengėsi * prie straiku, 
bet Jonas siūdamas prie ma- 

• szinos, ne nemasto apie juos, 
jam atrodė visai nesvarbus da* 

menkos 
buvo 

vos turis 
ir

Kas yra

'. Visi

vertes, nes 
jaunas vaikinas, 

asztuoniolika metu 
atvykęs in Suvienytas 

Valstijas, apie straikus ir apie 
darbininku kova visai nenusi
minė. Lietuvoj būdamas su 
darbininku judėjimu 
nesusidure ir apie klesti kova 
nieko nepatyrė. Uv.7 "_____
jam

lykas ir 
viena

in

Lietuvoj
niekur

Bet7 kuomet 
siuvant kas užmydavo 

apie straika, kad per kova tik 
szi bei ta, 

jis pilnai sutikdavo straikuot 
ir pagerint savo ekonomiszka 
būvi ir kitu sykiu.

Visuotinas balsavimas už 
straika. .fonas su kitais sykiu 

’ eilėse ‘stovėjo ir lauke savo ei
les gaut korta iszpyldyt už 
straika, ar priesz. Bet jis pyl- 
de su dideliu pasiryžimu, už 
straika.

Po nubalsavimui su didžiu
ma balsu, jog st ra i k jis bus ap- 

^5 e

szauktas su pirma diena Sau
sio 1913 m. 
tai. . .

Už dvieju dienu priesz strai
ka bosas priėjo prie jo ir tarė:

— Tave nori žmogus ma

darbininkai laimi

pasiryžimu,

Jonas lauke ko

tyt.
Jonas atsigryžo, 

jo pažinstamas ir laiko popie- 
ra rankoje. Jonas greitai paki
lęs priėjo prie jo ir mandagiai 
paklausė:

— Ka tamistos sakvsite?
— Jusu brolis kaslegarne- 

je, szlai ir telegramas.
.Jonas nubalo, nusiminė ir 

drebaneziomis rankomis ir te
legrama pasiėmė nuo savo pa- 
žinstamo; susiglamžė ir jiiktai 
in kiszeniu insigrudo.

— Tamista lukterėk,
užsimėtės bumosa eisiu sykiu.

Jonas suskubo, apsirenge ir 
sykiu, nulindęs, nusiminęs, ėjo 
nejausdamas kur einas 
mo!... Parėjo pas szeimininke,
kur turėjo kambari: susmuko 
in kede ir kaip 
pradėjo verkt, 
pastebėjusi 
užklausė:

Ko, Jonai, verki ? •
— Kaipgi neverksi... Ga

vau nuo brolio telegrama isz 
o ne prakeikta 

renta prie saves neturiu. Czia
straikas, czia brolis, isz kra
jaus atvažiavo — szok jei kyt- 
ras, kur beszokas...

— Tiesa, tau beda..., bet ir 
ta pati. Vyras menkai

dirba... Kita, ne vietos pas mus 
nėra. But labai gerai, kad Jo
nas pasijcszkotum kitur vie
ta...

Dar daugiau Joną in nusi
minimą pastūmėjo. Jis pra
dėjo svajot ir gaut sau paguo
da kur jurose, ar kitur... Bet 
pamąstęs, pasvajojęs, apsi- 

užsidejo ke- 
ir nuslimpino 

gvvenanczius žmo-

nugi stovi

asz

na

mažas vaikas
Szeimininke 

verkianti innami y

kaslegarnes,

mums

ar 
pasvajojęs, 

szluoste aszaras, 
pure ant galvos 
pas szale 
nes.

tamistos.

apart

jai neAtiduofli mums juos.
Jonius labai žemai paaczia- 

vo rix’ pasikvietė paskolintoji! 
in kaslegarne sykiu nuvažiuot; 
tas mielai sutiko ir apsirenge 
iszsiskubino. Nuvažiavus in 
kaslegarne, 
kas reikalinga 
isz imigracijos
Jonas pamate sėdinti savo bro
liuką, iit skrnnduke kakliuką4 
intraukutū, visai suvargusi |h’

1 »*• .. ♦ ' v d 1 • J ’

nuo r
popiera. Imigracijos biuro vir
szininkas užklausė Jono:

— Ai* tamista apsiimi duot 
duona szitnm savo jaunam bro
liukui?

Jonas pasikrapsztes pakap-
i. I

Nu važiavus 
susiradus viskg 

prie iszendniq 
biuro ateivi,

f ♦'h f *' b 1VTon arf n i e k o > i i'ela u k d a i n ąi 
žipona ant pccziu, kepure ant 
galvos ir tekinas dui! tris blio- 
kus. I

TomrM ,s‘

szi r

Už keliu minueziu pri- 
troszkes, nusilpęs, sugrižo vėl 
atgalios. Tuomet 
riszkas ir bejauslis 
kas, tycziodamasis:

—. Na, gaspadin, 
broilui valgyt, asz užmokėsiu.

' ' - u -

tas nok uitu - 
darbinin-

duok jo

7i < ii ° f ir * t J1*7 *
keliones iszblyszkusi lyg ir mintimis

Taip, apsiimu.
Pakelk ranka augsztyn 

Joną imigracijos— paragino 
biuro virszininkas.

Jonas paliepi ma
Po visu formaiiszkumu, aplei
do kaslegarnes 
sėdo in laiveli 
Yorko miestan.

“namon

iszpilde.

rumus ir su- 
porsikele New 

Važiuodami 
gatvekariu “namon,”

Jonas in savo broliuką, ir 
jokiu bud u 
neverkes. 
mas savo broli 
kia ir jis.

— Kodėl tu
Amerika — klausia Jonas.

brolis liepe 
man važiuot, todėl ir atvažia
vau.

pa si žiu-
ros

negali iszsilaikyt 
Broliukas matvda- 

verkiant, ver-

atvažiavai in

Vyresnis

— Kaip mes gyvensimo? 
Asz neturiu pinigu, o po ryt ir 

nes ežia busdarbo neteksiu, 
didelis straikas!
• — Kuo asz kaltas...

Taigi 
nekaltas, 
visgi apgalvot, 
Amerikoj, tai 
Czia kiaulių 
bet stipriu darbininku, dar ir 
tie be darbu gatvėmis slankio
ja-

Parsivežė 
kvatiera, ”

tai atsirado kiti gera- 
szirdžiai žmones, 
gyveno isz kva t i ern inkų (bur-

asz žinau, kad tu 
bet broliui reikėjo 

juk žino, kad 
ne

nereikia

1 y

Lietuvoj. 
ganyt,

'Kubihėt brolitfi paduve val
dyt, Jonas susisuko jmr duris 

’ i skrisdamas apie 
savo ir brolio padėti ir tu in- 
namiu kietszirdyste, ėjo mies
to gatvėmis. Nors naktis buvo 
szalta ir vidutiiiiszkni sniego, 
bet jis ėjo ir ėjo nežinodnmjis 

Bet ėjo galvoda- 
apie kietszir

dyste, vaikszeziodamas iki vė
lybai isznakcziai, prie iszvn- 
dos jokios nepriėjo, \lelko to
ki pat darbininkai, straikinin- 
ko nesigaili?

O, tas straikas! Netik 
na prikankino, bet ir daugiau 
atvykusiu iii ta “laiminga 
szali.” Kiekvienas isz bied- 

Amcrikon, 
jeszkot, bet papuolė 

sunkiosna gyvenimo saly gos
lia; pergyveno juodžiausias 
dienas...

skrisdamas

kur, ne ko 
mas daugiausia

lybai isznakcziai

ta 
Kiekvienas 

nuomones 
laimes

atkako

Jo-

pergyveno
Kiti sunkiai dirbda

mi ir ilgas darbo valandas, lie
pa jiege suprast darbininku
kasdienines kovos 
ma; jie tyeziojosi isz tu 
kovojo su badu.

Po 1913 m. kriaueziu strai- 
isz didžio lotar- 

ir suprato 
nes ha

ir bėdos

suprast
u z gyveni-

kurie

SAULE

«
I

f

BALTBUVEBNI.

( I

V TAS BERNELI. jo plieno

I

Skrantus yraKur ten apie 
keliolika mergeliu

Bet negalima prilygint prie 
puikiu paneliu, 

O szirdeles labai nobažnos. 
Kaip tikros dnkteres Jotos. 
Ant lietuviszku miszparu nu- 

ejna, 
tai bažnv-

«k 

y

Kaip durys

y

Paskui in kokia 
ežia eina 

Vėliaus ant spaciero in parka 
Praleist smagei laikžt 

Ant 12 naktį atsiranda, 
uždarytos per 

langa lenda,
Nieko ne sako mamele, . 

valkiojosi 
dukrele, 

Kitos net parsivelka isz ryto, 
Rodos isz tvarto išsirito.

Klevelandc yra nususins boba 
Spanga 

() ypatingai

Jog bambileis

y

kalavijai 
jiiodberioji žirgeliai, 
pirmyn jauni berneliai.

r*-

niai liūdnos dainos atgarsiai skamba 
lengvai plauke ore, tai ber
nelis su jauna mergele meila
vosi, tai jaunasis bortelis su
diev sake mergužėlei, in karu
že jodamaH, koja žibanezion 
plieno'kilpon' ’dedamas, tai ju 
dieiles žodžiai tyliai ir lengvai 
piltu ko ramiame’vakarti ore.

Ir i n sodo
in tymelio balneli

Ne du balti berželiai vakaro 
tylumoj meilavosi, ne paskuti- Žemes

tai jauni

rūksta,

y

TV
sužvengė
ir puolė

vt 9

kalavijus 
krutinės braszka — 
broleliai

brangiąja teviszkcle 
už brangiąja tėvu szalele

žemele klo-

.........» *!■■»! ■     y 4, -/LA . - .1^

I r.
ramint, jbs sielos ati'dra nutil
dyt, ja užmigdyt saldžiu atsil
siu miegeliu. ” e

Ne jaunas bernelis vysznelitt 
sodelyj su mergele meilavosi,

• — A ♦ a t a -i Ane jaunas tyliai meiles žodžius 
kalbėjo, — tai tyliai szlamejo 
nendres ežero pakrantėse, tąi 
vandenine lelija, linguodama 
ant sidabrinio ežero pavir- 
sziaus savo gelsvu veideliu 
bueziavo, meilavo, 
menulio apszviesta, tylu van
denėli, kuriame rado saldu ra
mumėli jauna mergužėlė, ne
tekusi bernelio dobilėlio, kurs 

tilveh* padėjo už brangia tfe*- 
Vargo Poetą. ---------  i. ii ii _ .MM

dobilėliai 
vaduoja, 

savo 
krauju žolynus dažo, savo gal
veles in dulkėta 
ja...

Ir suklupo bernužėlio juod
bėras žirgelis ir iszkrilo isz ty- 

jnnnasis bernu
žėlis, ir niovė jo krūtinėn 
szalta kalaviju piktas prieszas.

Raudonas upelis patvino, su
su žeme ir susitepė

jAnnasįs bo’rnėViA 
‘i, 1 ” '

kės apkabino gailiai 
czia jauna mergele, 
prie pat szirdeles ir meiliai 
meiliai pabučziavo.

No ankstuji tėteli nuo mo
deliu gaili rasa 
Ii rasa krito, 
lytus pasipylė isz smlrustosiosl juda, nekruta, 

,i....... i1 žirgelis l------ . ..... .......
verkt* apie ji vaikszczioja, kilpelemi • 1 « te •

ir pasilen- 
i verkian- 
prispatide

y

■ 1110' balnelio 
ir

ne
krito, no giti- 

ga i viliantis

simaiszo su žeme ir
jame jaiTnrts bei’iudis savo bal
ta veidą...

Guli bernelis sukniubęs, 
o jo juodinu

g* 
viszkelo...

žirgelis/dangaus mejynes, — tai jauna 
mergele lelijėlė 
savo bernelio 
in karuže joja 
viszkele galvele 
krauju boeziu szali vaduot.

Ir iszjojo jaunasis 
in lauka, 
kur jaunosios gi 
kaip balti dobilėliai po dalgiu j jauna berneli 
•pjovejelio, kur žolynai krauju 
dažyti buvo.

Ir susikovė,

gailiai 1 
dobilėlio, k urs 

už brangi* le
idot,

I 
ne-

,S

gailiai prunkszdamas 
is

1 barszkina.
Krito jaunas 

savo tėvu szalt'le...
giria
žalioji

I><•!’!111 Ž<>I is HZ

skaistaus

A GYVENIMAS 
Šz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25e.
W. D. BocikowikLCo. 

Mahanoy City, P«u

1 Laivakortes Vėl Atpigo 
In KlaipedaIn Klaipeda .............. $107.00
In Liepoj u....................$107.00

j InPiliava-Karaliaucziu $106.00 
t (WAR TAX $5.00) ,

sužinojusi Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszte laike 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y,

1 anisioji 
gailiai

g a
szlame- Į 

lejavo jauna r
? ne
— t ui ve r k r, 

lolijele. 1
uz tėvu szalele 

galvok* paguldžius.
Nora gyvenimo 

____ , . su i nėra linksmybes 
prieszu bernelis, ir suskambę-1 vieni tamsus kapai ja gali

kur 
jaunosios

> bernelis r užo
mirtis lakiojo, | jo 

dveles krito I mergužėle • ' 1 t • • 1
♦

susispyre
mergužėlei, 

jaunajai, tik 
i nu-

RALTIJ08-AMERIK0CM LINIJA 9Broadvay. « Nev'r&rKNY.U^ 
i LIETUVAI

PER. H>VM12>IJPG/\,PTl

jiji visada, 
kaip

t pamato, 
Tai net visa pasikratė. 

Asz tau kūmute duosiu rodą, 
f Daug negiedosiu, 

Tiktai tiek pasakysiu: 
Ar gali (u nakti miegot? 

Ar nepradedi kvatlot?
Ar tu žinai, jog netrukus nu

mirsi, 
Ant velncbobos pavirsi. 
Sziadieu laiko neturiu, 
Su tokia poryt negaliu, 

Bet kaip kita karta pribtisiu 
Tai kaip mcszka paszokVsiu. 

/ * * 
O kur tu bestija buvai! 

Jeigu vidprnnktije parėjai 1 

Ąrgį tu .vįs bambileis valkio-
- • 81CS1,

Ir tokia sarmata man darysi 
Teip kalbėjo mamele, 

In savo dukrele, 
0 toji atsake: 

Ugi ar tu man uždrausi 
Pasakysiu' tovui tai gausi, 

Ba asz viską žinau, 
Ir daug apie tave girdėjau 

Man tu neuždrausi, 
Tu greieziau in kaili gausi. 

O ka, ar ne puiki dukrele, 
Szesziolikos meteliu mergaite. 

Gerai tau motina, 
Už toki iszauginima 
O bus daug blogiau 

O kas daugiau: 
Dukrele iszplesz akis, 

Ar su pokeriu ižbadys.
Reikėjo lenkt medeli kol 

da plonas, 
O ne tada, kada buna storas. 
Teip ir su dukrele padaryti 

reikėjo, 
Kada da kelis metus turėjo. 

.Juk ir dabar gali rodą duoti 
•lu pataisos narna atiduoti. 

• ♦ ♦
Brooklync yra porele, 

Tai ėdasi kaip szuo su katele, 
Nežino, ar ilgai deip bus, * 

t Gal abudu pasius.
garnys

Saule i y
IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ t 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O" Garlaiviai.

VAUBAN ........................  15 Liepos
OROI’ESA July ir 2« Augusto 
VANIH’UK
ORBITA 5 Augusto ir II September
ORI>l’M/».. i 12 Augusto

I Tiesiai in Cherbourg.
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirios kajutos. Nfira 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents
2« BROADWAY^ NEW YORK.

Chicane: 117 W. Wnsliingtoii St.r 
Ar pas vietini laivakorcziu agenta. | 

in wte <1 m m* ii i» <■ — — mp ip

ko, Jonas ly 
go miego 
pilnai jo 
das, alkis, 
pastūmėjo prie 
timo darbininku reikalu.

Po straiko Jonas turėjo ir 
skolų, bet visiems su nuoszim- 
cziais atsiteisė. Kas kartas nu
eidavo pas tuos darbininkus, 

jo tyeziojosi straiko 
jiems jis daug nupa- 

reikalinguma 
isz ju pa-

pabudo i
reikszme
skurdas

gilesnio supra-

<

y

kurie isz 
laikuose;
šakodavo apie
organizuotis. Tūli 
klauso ir sziadieu vra uolus 
darbininku judėjimo. O tie 
straikai pamokos, visiems lm- 

Darbininkai 
dingteriu), davė jiem kambari;- jomis! -............

4 4 
buvo,

broli m savo 
bet vietos jau nc-

♦ i »

‘ L

y

20 Llepot

m
ir

i 4
kurie vien

va. pasimokina 
Mcntrydas.

TIESI t
KELIONĖ

v’ J/

A,pru^v| 
>.ARbA LIEPOJĄ*

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia U 
lenku juosta (karidora) S

Visa trcczia klasa padalinta in kam- ■ 
barus ant 2, L « Ir 8 lovų. ■

LITUANIA.......... 26 Liepos!
POLONIA..............9 Augusto I

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hambnraa ■ 
$103.50. In Piliava Id Liepoja $107. ■

Mes užmokame už tiklcta |sz Now Yorko in ■ 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta. ■

y.
’ K «

JL

— Laba diena, J t
— Laba, laba. Kas jus ežia 

atvijo?
— Bėdos.
— Kokios t
Jomis nedrąsiai iszpasakojo 

savo nelaimes ir pridūrė, jog 
prie tu neturto nelaimiu dar 
pasidaugino ju — brolis isz 
krajaus atvažiavo. Czįa si rai
kąs, ežia asz pats vos metai isz 
krajaus, prie kriaueziu nieko 
daugiau neuždirbau,
pragyvenimo, o brolis lyg a/it 
kerszto dar jaunas, vos 12 
tu broliuke man, atsiuntė, tai 
nežinau ne kur dingsiu! Ar ne^ 
galėtumėt tamistos mane be-' 
doj sugelbetf Asz tamistoms 
atsiteisiu... Tik susimildami! 
Na, kur msz dabar dingsju? 
Nors broli iszemus isz kaslc- 
garnes.... tu

Pasižiurėjo szeimininkas in 
savo moterį ir nuėjo kitan 
kambarin. Sugrįžo ir lyg susi
pyko in Joną prabilo:

— Mes jums duosim de- 
szimti doleriu ir nepyksime>

me-

lova, bet valgyt turėjo savo. O 
kuomet pinigu nebuvo, tai tu
rėjo but nevalgė, nes — netu
ri pinigu, dvesk badu, nieks 
tavim nesirūpina.

poros dienu prasidėjo 
New Yorko kriaueziu 

Straike Jonas buvo 
pirmutinis: kur skebus
(straik laužiu s) 
nas... Pas Joną buvo energijos, 
bet blogiausia tai badas.... Pa

vakare in
brolis pasitiks: 

duok valgyt.’,’ 
na ir kasžln ko užsimąstęs nu
slenka in save kambarį. Bus 
jame iki tol, kol daugiau vyru 
isz darbo pareina, tuomet isz- 
lys lyg bijodamas. Tie susede 
vakarieniauja ir ne dornos ne 
atkreipia, kad ežia straikicris 
su savo mažiuku broliu bada 
kenezia...

Jonas eidamas 
tos, ’ ’ 
rytmetyj puoduką kavos gau
na, o broliukas, retai ir sau
sos duonos. Jei Jonui pasisek
davo nuglemžt, tai gerai, par- 
neszdavo savo broliukui, o jei 
ne, tai kur gausi? Tankiai nu-

Dedant vaistus indežes galima 
apsieiti be cukraus.

11

v»> 
4

i

ž 
£ 
i

I

X

il

Už 
didis 
straikas.

reis 
vieta y

kur
iszvyt — Jo-

gyvenamąja 
“Jonai, 

Jonas nusime-

ant “pikie- 
isz straiko komiteto nors

eidavo gult įr 
kaldron, o mipgot vis negalė
davo: vartykis kaip 
valgyt nori ir tiek!

Viena vakara kitiems iwfta- 
miams be vakarieniaujant, bro
liukas jau net pi'o verksmus 
ome Jono prtiszyt valgyt. Tas 
pats per dvi dienas nieko but* 
noj neturėjęs. Jau ir unija pi
nigu pritrukus,

susisukdavo

nori, o

Nereikia leisti vaisiams ant 
nieko nueiti, vien del-to, ka<l 
nėra užtektinai cukraus. Vai
sins labai pasekmingai galia
ma iszvirti ir in bonkas sudėti, 
ir pasaldinti’fada, kada reikia 
juos valgyti, arba jeigu geis
tina galiama naudoti synipa 
vietoj cukraus ir dabar.

Nevartojant cukraus, reikia 
pripildyti bonkas su vaisiai^ ir 
užpilti juos tyru karsztu vau- ( 

uždengus bon
kas, indeti jas in karszta van- 

jaine palaikyti pora 
nors 

nebus taip skanus, kaip 
kad su cukrum butu sutaisyti.

Suy. Valstijų Žemdirbystefe 
•Departamentas pataria sekti 
virszmineta būda; jei noriama 
pasekmingai ir 
užlaikyti.

Nors vaisiai butu ir brangus 
ir cukraus mažai tegaliams 
gauti, teeziau atsieina daug 
pigiau vaisius atvirinti ir su
taisyti namie, negu 
krautuvių.

deniu, paskui

deni ir 
miliutu. Vaisiai nesuges, 
ir

gerai vaisius

pirkti isz
Nesenei

■v

I

f'
n

%

7

y

y y

y

y

*

dukrele,
atnesze

'te

Skaiste kaip kvietkele, 
Kaip žmonis isz szaliės žiuri

!
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Rengia Didžiausia Ekskursija in Lietuva 
r. ‘ ‘ t * 

Vytauto Bendroves Pirmininkas ir Seniausias ;
Laivakorcziu Agentas Geo. J. Bartasziuš

Greicziausiu White Star Linijos Laivu

12 Rugpiuczio {August} 1922
Isz New York in Kauno per 9 dienas.
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nigu pritrukus, panaikino -ir 
kavos davima straikininkams. 
Tuomet J.pnas jau negalėjo 
pakęst: / f

'Vyrai duokit mano b^o-j 
liui nors bliudeli “zupes. ”

— Isztiesu, pasigailėkite....
. Vienna isz ju‘gardžiai nusi
juokė: ’ «.
'’s— Už dyka negalima.

— Bet turėtumėt žinot, jog 
asz pinigu neturiu, tai kuom 
asz mokesni?

Trauk velniai.. Nubok 
tekinas tris bliokus, tai duosiu

Trauk velniai. Nubok
>
f
I
V

c z \ 
' 7*

i

1H*
I U

w J 
I

Colgate’s gerai iškels- '
tina dantis ir ne'nutrina
enamela. Prigelbsta už
laikyti dantis sveikus.

Pirkite, trubele šiandien»

4

Tai tas kudykolis daug var- 
/ go turi..

Ne senei tas žmogelis volai 
parėjo,

Nežino kur buvo ir kur se- 
‘ : dėjo.

Pacziule užklupo,
* Su koezelu kaili iszlupo,

< i Ir da kaip’boba iriirszo,
iu Nutvėrė su -dantimi rŽtriogu,

už pirszto^j įfd 
*.j uai nona vyra nžbataddsl, 

<l "0 tada pakaju turės ant vi- 
■ > - sadoš.

; ' ? ' • 'M* * 1. ' 3

Gal boba Vyra užbaladdst,

i
Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu llgonla- 

;• .;.50g.
• KVITU Knygele Draucystems, dėl

Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
__ ’ * * ‘ 4. •4-'^ 60c.

va BOOZKAUSKAS-CO.,

KVITU
. į, į į i, tnį ■ ma i.:

tavo brdliuį vakarienes.i • -
I

,-AI

ausi linkimu <'•'

MAHANOY CXTT. PA,
.U t - a 1. • .
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Keliauninkus isz Najorko iki Kauno palydės “Vytauto Bendroves” 
palydovas placziai žinomas visiems lietuviams Kun. N. J. Petkus isz 
Brooklyn, N. Y. Isz Piliavos iki Kauno keliauninkams bus parengti 
specialiai traukiniai.

Laivakortes Preke 
’ - - * 4 ! of/flin

Vytauto Bendroves X

I Treczios Klesos $106.50
j O i Antros Klesos .$ 152.50

Norintieji keliaut in Lietuva ant laivo “Olympic” 
smagia vasaros kelione, tuoj aus visais keliones reikalais atsiszaukite 
pas senajr prityrusi laivakorcziu agenta GO.Ę J. BARTASZIUS.

* Ant laivo “Olympic” bus gaminamas tikrai lietuviszkas valgis.
Bus traukiami keliauninku paveikslai.

« ^l8> 1 1 1
1 S ' i ' ’ *

_____ i keleiviai gaus ant yįetęs, už žemas kainas.
■ • ’ ..» ' * i L B ' " I ‘ x

ir turėt greita ir A 
X

; M

Turint rysįus su Lietuvos Ūkio Banku išduodam draftus ant perlaidu 
doleriais. ’ 1 {
Kitu miestu keleiviai bus patikti ant stoeziu Najorke ir palydėti ant 
laivo. Kviecziam visus kreiptis per laiszkus ar ypatiszkai po adresii:
i 41/1. . -

GEO. J. BARTASZIUS
••L, 5 hti ' • • ’ ■ ■

498 Washington St. New York, N. Y.
L 1 K te 'te1' te* > ” .te • « ■ * A^'i}’ i .* ■} f * ' ’*• I ’ ' v—— «. i i (i(k i

Ofiso valandos: nuo 8 ryte iki 9 vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 3 popiet.
* ' I ' > | <
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CAPITAL STOCK >125,000.00 • 
Surplus ir Profits >536.346.50

Mokam* antri, procentą ant audčtu 
pt&lgXL Procentą prldcdam prie jus 
pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncszat parodyt knygute 
ar ne. Me? norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki 3 
,popiet, Subatomla 9 ryto iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Prozldcnt.
J. E. FERGUSON, Kaaicrlus

? /— -- -
Žinios Vietines

”, • ■ ■ .m

4 - - - I. 1 nr . . . — . I I

ISZ BHENANDOAH, ĘA.

i SAULE

b d
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iGera naujiena! \ 

Kad tik būtu teisybe. 
Badai szia sanvaite ka

sikius prudes dirbti.
— Jau dydelis laikas idant 

Washingtone apsvarstytu ka 
naudingo del vutfgathhczio dar
bininko.

— Ilgai bedarbe 
prasitenst, nes

• kur labai trampa.
t Praejta subata apie dvi- 

1 lekia valanda priesz piet ate- 
i jo žine buk Ashlando ligdnbu- 
Itije mirė Ona, milema pati 
Mot (‘ja n s Auksztakalnio, gerai 
žinomo miesto fabrikanto tom- 

geriinu, 
Užpraejta

negali1 
ir anglių kaip

1223 E. 
nedelia

1 < i -
i

i I I r
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Lletvvlsskas Graborlue

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagelblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

i

51d West Spruce Street 
MAHANOY CITY, l’A.

Bell Telcphonas No. 149

(

— y Ona Janavicziufe, 
metu J3U savo 
Hart, y:

■ prencimu 
’ Pine uli.
a. a. Ona buvo iszvažiavus su 
draugėms in Lakeside ant pra
leidimo dieneles

i

ant szviežio 
oro. kur ilkos inkasta iii veidą 

'per koki tai vabala, nuo ko 
I kraujas užsitrutino ir likos nu
vežta in 
sijos, bet daktariszka 
ba jau buvo per vela. Velione 
gyme Vigenio peczeje apie 43 

'metai adgal ir pergyveno vszio- 
i jo aplinkinėje visa savo gyve-

i

I

ligonbuti ant opera- 
pagial-

Paliko dideliam nuliu-
M i kola ir sekan- 

J uoza,
Petra,

vyra 
vaikus: Vincą, 

.J ulij'.ina,

nnna.
dimia 
ežius 
Edwarda,
Aniek' ir Viktorin, visi namie,
baidotuves atsibus seredos ry- 

! ta su ‘bažnytinėms pamaldoms 
'ant senu lietnviszku kapiniu.
Laidotuvėms užsiyms grabo- 
rius Traskauckas.

— Avilai isz

I

1.5 
drauge Mabela 

pabėgo isz namo^ bet li
kos sitymtos Pottsville. Moti- 

pursiveže dukreles namo, 
< <:

TĖVAS.

Žmogus ąpię k,ąį

J szauko tėvas atsistodamas ir
tiesdamas sunui 
ryžos nusitverti.

irklą. Simus 
paskui stai- 

— Nelaime! —

nos
kuriom s
keptu blynu, ‘

........ ai

. .1

keliolika 
atsi norės

iszreže”
gal

pleidineti teviszĮvia
»

■ 17 ‘.v— Mis Margaricta Keithan

atejtejc ’ . 
pastogių b. 
<i
su savo ęLraągcms važiavo nau
jam automobiliuje ant Lloyd. 
Kokiu tai nežinomu buju au
tomobilius-užėjo ant, saidvoko 

gonkelius prie 
226 W. Lloyd uliezios 

ant kurio .bovijosi keliolika 
vaiku. Penki isz vaiku likos 
sužeisti; sunels Vinco Valiu
ku likos ’ pažeistas in koja, 
Pranukas Miknevięziu, 8 metu 
sužeistas in koja ir galva kai
po ir kiti vaikai atejviu. Asz-

atejtejo
|< )

nuversdamas 
uaiiio

bovijosi

Žmogus ąplę kąąi 4 iqzią kal
bama buvo tąrŲngiausias vi-! gu sustingo, 
sojo parapijoj. Jo’^ąrdas buvojsząuko tėvas pradedamas irtis, 

r* « ci rlinnu Ha dilti 11 a nnCiltfAvi'A n i- /*•<! I 1 Zvil

stovėjo . j
ąugąztąę jr rinitas, ,

i «JH fa * > 
4-Ji^uąŪke 

. kriksz’tyti.

I

Fordas Gvėras. Viena diena jis Bet sūnūs pasivertė atgalion, 
i • 5?. 7 „ m i!. ____ i ___ i*____ i_  _ • __ l _

vo ir nuskendo.
.1 įfordas nSgalojo filcbti shVb

pąstoi^aM kambary Į užmėtė liūdna žvilgsni ant te-
1 r ’’ X 1

Ąsz susilaukiau sunaąe,
s, ir noriu ji,pa-

O kokiu vardu ?
Finu, nąąno tpvo ątmin-

aklm .dyi sijlaiko valti
sojo in ta vieta kur sūnus nu- 

JI___- « J 1 __ bMaT 1

cziai.
-*- O jo kriksztatevįai ?
Jie buvo pakriksztyti ir pa

sirodo geriausiais vyrais ir 
moteripąs ;isz 
toje apiclinkeje.

— Gal daugiau 
klauso pastorius, uugszty 11 žiū
rėdamas.

Tordas pamislino valandėlė.
a m ii 'i a

! ♦

Tordo gimines

ko ?

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS p

1

if:

t ■

tuoniu i. c c 'iu sūnelis Harri- 
sono Bright kuJ . node jo ant 
•gonkeliu, mirė nuo su..jid::nu. 
Moteris apsisaugojo nuo ,ne
laimes.

lino ,ne- 
p ,

— Kas nori prayigyt savo 
gyvenimą, 
les Kazuno 
jums

tegul perka, gyduo- 
kur 

šutaisvs
sav-

aptiekoje, 
t ‘singiausia

isz geriausiu gyduolių ir 
žiningai.

*—Asz noriu savo sunu atski
rai, viena, jčriksztyti, — tarė 
JIS.

sojo iii'ta vieta kur sūnus nu
skendo, laukdamas jo isz^jtę^ 
liapt. „,4.. .

paskui daugiau, 
vienas <liA|cllH...
pasidhro iyįę Veidrodis

liaįit. .
Keletas' birbulŪ iszsiVorže, 

.0 paskui tik 
ir ožeraę viii

Per dvi dienas ir naktft* įjis
X • 1 . • * 1 • B V O L

vienas didelis

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimą viso
kiuose reikaluos.tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 

• t tu vo, bankieriaus . ir taikos 
teisėjo; reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
šiito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker 

' 4 8. Main St. DuBois, Pa. I I 

---------------------------------------- lioje in 
, W. TRASKAUSKAS nusidavė pasekmingai. 
B PIRMUTINIS LIETUTirZKAS H 
GKADOKJUS MAHANOY CITY, PA. | “ 1 evynes Draugo isz vvilkes 

! Barriu dalibavo teipgi sziame 
; iszvažiavime.

— Helena Jcncziute,
1 W. Spruce uli. turėjo operacije 
1 ant pendesaites ’ Ashlando li-

Saint Clair, Pa. — Po kelio
likos sąnvaieziu ligos* ant už
degimo plaucziu, praejta pet- 
nyczia mirė gerai žinomas sa- 
liuninkas Petras Misionis.

— Tai ’fiziokia diena ?
— Kita subata, kai dvyli

ka per piętuk.1
— . Gal daugiau , ko t, — 

klauso pastorius., į <v T. „
— Nieko, — atsake Ton 

das, imdamas kepure iszeitu.
— Dar žodeli,—>. sake pas

torius, htsisbodamas. Žengęs 
žingsni prie TorJq jis paėmė 
jo ranka, ir pažiūrėjo, jąm jn 
akis: — Dieve duokr. kąį šių

klauso pastorius.
— Nieko, —

'l

sake pas-

nūs butu tamistos |ąjrąe,
Szesziolika motu .vėliau Tor- 

das vėl stovėjo pastoriausvėl stovėjo 
kambary.

if •

<

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS-

, Laidoja Kunus Numirusiu.

<

4 r

r

— Žydai isz viso pavieto 
■ Schuylkill turėjo metini iszva- 
žiavimn Lakewood nedėliojo.

Nedėlios vakaru didelis 
trokas prigulintis prie Ameri- 

Į can telefon kompanijos insirv 
i to in kriko netoli nuo Gra 

l)n v v ra i ir 
atkas radosi t roke tame laike 

likos sužeis-

Pasamdo 
Automobilius del I-aidotuvlu Krlk- 
aztlnlu, Vcsoliju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
520 IV. Centre SI •0

/L

£netoli 
hamo geradžiu.

į isz kuriu vienas
Į tas.

— Vycziu. kuopą turėjo sa
vo metini iszvažiavima uode- 

Bittings Grove, kuris 
Ponas 

Antanas Amber isz personalo
Tėvynės Draugo”

I
I

Mahanoy City, Pa. i gOllblltejc.

Tvirczlaasln Lietnvlszka 
BANK A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
tclp kad pinigai sudėti mano 
Įlankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytains 

kainoms. Parūpinu Puszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei ' 
tai Ir pigiai, 
kalnas o 1 
atsaklma.

V. LAPINSKAS
601 IV. Mahanoy žire 

MAHANOY CITY,

Raszykite npio 
gausite teisinga 

Adresą vokite:

FA

DR. JUOZAS J. AUSTBA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Karlumcn- 
Gydo visokias Lygas.ėjo.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryto.
9 vakare.
113 E. Coal SU

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R. 

Shenandoah.

Ant. J. Sakalauskas
f y

LI ETUV ISZK AS G RABQRIUS 
JR BALSAM UOTO JAS

►

M

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
• Jausta mada. Pigi preke. Telpgi pri- 
< stato automobilius visokiems reika

lams.
4/ __ _

Parduodu visokius paminklus, didel- 
, lua Ir mažius už pigiausia preke, todėl 

Jeigu pirkaite POMNTNKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

» _

612

Wilkes-Barre, Pa. — l'tar- 
ninke, liepos 4 d. invyko taip 

’• iu Diena 
I*' rxe,

visu lauktoji 
Valley 
man.

Lieti
View 

Tik neti'
I liker

is oras erzino 
žmonos ir da i ,uma turėjo pa
silikti namii;, todėl kad isz ry
to ir diena valandomis pradė
davo/ lynoti: Nepaisant oro, 
jau priesz devinta valanda 

pradėjo traukti 
neszdami rvszulius

Ivnotii 
priesz 

ryte, žmones 
in parka, 
ir krepszius pridėti . visokiu 

valgim..............

— Gerai tamista
Tordai, 
matydamas ant jo permainos. .

— Asz neturiu bedu, — at
sake Tordas. ......

iszrodai,
— sake pastorius, uę-

► ’ * t \» 1! , ■ ’

Pastorius nieko in tai nesa
kė; bet už valandėles jis pa
klauso : — Kokią. i reikalu 
vakara ? / ,r-

— , Vėl sunaus reikalu. No
riu rytoj ji padirmąvoti.

— Koks padoru^ tamistos

S//l

sūnūs! * f,
— Nemokeęlu,.kunigui kol 

nežinosiu kokia vieta manb su- 
10:00 vai, ryte gerb. Kun. V. nūs turės dirmuvojimo laike.

-■

sz.ia
atlaike gird u iiugaNanorat

szv. Miszias už karėj kritusius 
lietuvius kareivius.
Misziu gerb, Kun., S.-J. St ruc
kus isz Plymouth pasuke pa
mokslą.
apsode stalus vaiszinosi vieni 
kitus.

— pirpja.
— . .Gerai, 

Po szv. auksinbuą kunigui
r _____ - • ' •

8
deszimts

♦ '

o/-r-rj.eKo daugiau? — klausė
pąstorius žiūrėdamas in Tor-

Po pamaldų, žmones da; s
— Nieko.
Tordas iszejo,.

sūki nos valtyje it pi e ta vieta 
nevalgęs ir nemigęs. Jis jesz- 
kojo sunaus. Treczia dieną, 
iszryto, jis atrado ji ir nusinc- 
sze per kalnu in namus.

Praslinkus apie metui po tai 
dienai, viena volu rudens va
karu pastorius iszgirdo lėtą 
judėjimą savo karidory ir kuk
lu jeszkojima klcmkos. Pasto
rius atidaro duris, ir vidun in- 
žcngemtlgsirt'ft# žmogus, laibhė’,
nerangūs ir žilas/.\Pastorius il
gai žiurėjo iii ji kol pažino. 
Tai buvo Tordas:

— Tamista 
pastorius,

vėlai, 
stovėdamas

— sake 
priesz

-— Taip, vėlai, 
Tordas, sesdamosi.

Pastorius,1'taipjau, atsisėdo, 
laukdamas isz sveties ko isz- 
girsti. Tesės ilga tyla. Paskui 
Tordas tarė: — Asz atsinc- 
sziau szi ta ka norih iszdalinti 
biedniems. Asz noriu‘padaryti 
kad tas galėtu turėti manb 
sūnaus vardu. — Jis atsistojo, 
padėjo pinigus ant skobnio ir 
vėl atsisėdo.

Pastorius suskąites ture: — 
Dideli pinigai. 

4^*F*« l. 4

— atsiliept*

I

I ♦
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*' • Guinriho^flidelis sztofas rjbiT'idarit*";
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’ kickvienab-yilatu turctii maudynes 
siutą (Biithing Suit):

Maudy n c y ra re i ka 1 i n ga vasaros
♦ • i. /

•'*'

V

laike delei sveikatos?

Privalo kiekvienas turėti 
locna maudynes siutą.

sąvo

♦ 4 ' A- B. " Z W

Guinnno sztore randasi dideliš ■
pasirinkimas visokiu tu siutu 
parduoda už pigias prekes.

ir
0

v%

Ateikite pamatyti o pirk site.

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

» ■ iNto

____L..._____

Banka k a Turi Balsa
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Merchants Banking Trust Co. banka višada tiXiaW už 
dąrbinnka žmogų szali. ?

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.'
Jį nori but atsakanti.1* •
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti, 

mažesnes mokestios.- * ? ?......
4 Ik (K 4 Ii, f • •> « • t 4 t " 4 4 4»N> 4 « if 5 «j, 4 • 4k" 4*4 * • IMh > 4 * ■* A '• W 44* • * * 4 < f W 4 ^4 4^ į

Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz
vien balsuoti o tikrai- laimėsite.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka yramai jūs batika. ' 
Pagelbckit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir .kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
' MAHANOY CITY, PA. . '

. — Tai puse,pinigu už ma
no ūki p asz pardaviau ji ązia- 
dien.

Pastorius'ilgai sėdėjo tylęt 
damas.

Pagalinus jis paklauso ma
loniam-balso:.. . ................ ..

Ka man'dabar, tamista
r ’J;Ka nors geresnio.

Jiedu sėdėjo, valandėlė tylė
dami, Tordas.laike akis nulei
dęs ant grindų, o pastorius žiu
rėjo in Torda. Paskui pasto
rius tarė pamaži ii’ szvelniai:
— Asz manau, tamistos sūnūs 
labai laimingas ir geras.

— Taip, ir asz taip manau
— atsake Tordas. Jis pažvel
gė in augszta ir dvi aszaros pa
mažu nuriedėjo per jo veidą.

Parsiduoda Maža Farma.
Farma 10 akieriu, kuri randasi 
Locust Valley netoli Mahanoy 
City. Visos reikalingos maszi-, 
nos, kluonas, vanduo, 2 arkliai, . 
2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės 
ant adreso: tf

W. Juodeszka,
51Q W. Spruce St. ,? 

• Malfąnoy City, Pa.

Nolory Piibilc,’
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 

mes galinio jumis tame patarnauti. 
Randavojamc namus, koletavojanio

7 randas ir tclp tolinus.
238 W. Centre SU Mahanoy City/Pa.

veikti

< I

»*■*

I 1 f i > ir.
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Asztuoniems , metams 
slinkus, vėl viena diena pasi
girdo brazdęjįipas prie pasto
riaus dura;
Tordu prieszaky įnęjo in vidų. 
Pastorius pažvelgė ir tuojau

pra-
Kingston, Pa. — Utarninke, 

birželio 27d. gerb. Ktin. J. W. 
Incziura suriszo moterystes ry- 
sziu choristo p-le Marijona Ai- 
dukiute su Jonu V. Vaikszniu 
isz Wilkes-Barre. Priesz szliu- 
ba choras pagiedojo “Venb 
Creator?’ Laike szliubo giedo
jo V. Lekeckas solo “Pa- 
žvelgk 
vestuvių iszkilmei. 
bažnyczios choras giedojo ”11* 
giausiu Metu” lotyniszkai. Po 
szliubui choras dalyvavo ir 
namuose. Buvo daug svecaiu

x

-DIREKTORIAI—
L. Eękcrt, Vico-Pros.

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

sūnelis FranoAlbertas, 
Kenausko, 537 W. Spruce uli- 

, turėjo operacije ant ko- 
I jukes Pottsvilles ligonbuteje.

— Pati Adomo Sadaucko 
| nusidavė iii Ashlando ligonbu- 
i t i ant operacijos viduriu.

'ežios

J
Dr. Antanąs Danisevi- 

Sz 
>1 ežius likos paženklintas in

! Vincento ligonbuti in Erie, 1
I kur praleis koki laika ant prak 
| tikavojimo.

Nedelioj

a.

I , ba
Brides bu rg kliuba

Mahanojaus 
se ball kliubas sugrajinn 

isz Phila- 
delphijos. Mahanojus gavo 3, o
anas kliubas 2.

— Norėdami invest! Elcktriklnia 
Szviesa In narna arba pataisyti koki 
dalyku, ateikyte pas elektro daktaru 
Floryona Boczkauska, 313 W, Mahanoy 
Avė., o padarys Jum darba gerai ir 
užganadlnanczial.

KUR BUNA?

(t.t)

I

Antano Beinord
Bluciukiu Kaimo

Paieszkau 
paeina isz 
Szvoksuos para 
apie 11 metu 
girdėjau gyvena Westville, Ill.
Jeigu kas žino apie ji, meldžiu 
praneszt Amelijai Beinoi’a’ftpi 
arba (t.55)

J

Kauno red., 
kaip Amerike,
M

A. Skarulibhc, ’ 
1126 Broadway

Grand Rapids, Mich.
LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

205 Puslapiu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais.

pagiedojo

V. Lekeckas solo 
giesme pritaikinta 

Einant isz 
4 4

) y

iedojo

310 Paveikslu.

Preke $1.50

W. D. BOCZKCWSKI-CO.
w * n * tmir Hrmv. n a

keletas vyru su

Pastorius pažvelgė
Torda pažino, —p Tu szi va ką
rą gana smagus,.^wlai.

— Atėjau asz ,praszyti .ūžt 
saku savo sunui. Jis veda Kū
rena Storlidenyte, dukterį 
Gudmundo, kuris randasi ežia 
su mumis. s b, .

A! ji turtingiausia mer
gina visoj, apielinkeją|. ( , • .

gana smagu s,, ^-.o^da i.

Storlidonyte,

— Taip žmones szneka, — 
atsaku.. • Tordas,, traukdamas 
pirsztus per plaukus.

> Pastorius sėdėjo valandėle 
ka tokio gilaus mislydamas. 
t-» ..1 OMSK* -u -i j-
jis intrauke iii knygas pavar
des. Po tam >vyrai pasirasze.

Buvo daug sveciąu 
kuriu tarpe ir vietos klebonas 
gerb. Kun. J. W. Incziura.

Vakaras praleista labai gra
žiai su dainelėmis, szokiais ir 
visokias žaislais. P-le Mari jo- Paskui, niclcd nesakydamas 
na buvo gera choro nare ir se
niausia, giedore. Dabartiniu 
laiku jinai buvo choro iždinin
ke. Choras iszreiszdamas savo 
dėkingumą už jos uolu darba- 
vimasi, papirko atmineziai jai 
puikia dovana. • i

//'—"

Po tam yyrąį pasirasze. 
Tordas padėjo ant stalo tris
--------- ‘ • 7 ■ * V % H r
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— Dabar’ nereikia
«... '

auksinius.
f - tarė

i

i r p *

Chicago" — John , Rigutis 
nuėjo maudytis Z. Japuciaus 

1115 So. Paulinamaudynen, 
gat., ir jam besimaudant atė
jo plėšikas ir padare “įold- 
upa,”,, Isz jo atėmė 7(>,dol., o
• J I -« 41 * ’ a * k • k r • •*- *.is^^andynes savininko Z. Ją-
pącįąo 3 Plėšikas ,iwkįui 
pabėgo, f " J.

— Mrs. Jennie Bauman, 31 
motu, 5217 S. Carpenter gat. 
randas kauntes ligoninėj su 
pavojinga žaizda nuo kulkos

pabeg

galvoj žemiau kaireses akies, 
o jos brolis Patrick Dailey, 35 
metu, 5247 So. Raciiie avė.
pi kalėjime už szovima. SeAio 
bandę ji pabarti už munszaines 

o jis insikarszcziavos
iszsitraąke revolveri ir szove 
in ja. Tszszoves bego, bet sza- 
litrui ♦*

gėrimą

u-

pastolius. 7 ,
— ,)3?aip, asz žinau; bet jis

rĮįk yįėinas mand vaikas todėl
• 1 /17« % t ’ J » v

1 

kitus, p
asz norią butrKduosnesnis už

-i, .»

Pastorius paėmė piiiigus.
Tai jau treczias kaltas, Tor
dai, kai tp ateini ežia sunaufc 
reikalą. ' ' f' !

i Taip, dabar asz jau paį
. A . h» A i t . A 1 '

* 4

, Taip, dabar asz jau paį
baigiau su juorii, tarė Torn 

k# sudiev, ir pa'biaži iszejo, kb 
tu sekamas, .. , .4 J -

Ųž dvieju .sūvaieziu po tai

das. Jis uždarę, kapsza, paša
m A * * a * > * • B B B

J K 74.:

dienai tėvas■ Ir sunūs iresi per 
pas iStorlidenusramu k ežerą

pabaigtu vestuvių reikalą.
-rr Sėdynė negerai stovi,— Sėdynė negerai stoviį ~ 

tare sunps ir atsistojo jiį pa
taisyti. ' Bet’ ’ bestodanias ant 
briaunos jis paskydo, iszskete 
__ L„ j, suriko f ir iąpuolė inrankas 
vandeni.

Z>4 ♦

suriko į ir inpuole in
1 I ' . 4f

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

P. G. Fcnton

D. F. Gulnan, Treas.

Ml

a i '
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C ii AS. S. I’ARMLE Y 
Rėftf Estate Whit d L

VYRU daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktarai 
Pitttiburgo. Jisai mokinosi Varszavojc. studijavo begljc 32 
motus invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybei 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgus tinimo, Invairias Ilgas pa- 
oinanczlas uuo ncczystumo kraujo. Atslszaukite ypatlaą- 
kal,* pėr laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba ^uslszkąl 
Ir Lcnkiszkai. ’ Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 

Nedėliotais 9 iki 2 popiet, v ; . t ■* r * ■1
638 PENN AVE„

LIGOS

S?

DK. KOLEIt -
<

- PITTSBURGH, PA. 
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AGENtURA LAIVAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU* 
■ 233 - 236 W.l <?ENTRE ST. 

t 4 *7 
. B. .B, ..■■Y*-. «  .............................. """■        i' «» ■■'* —— —

« M'

In Lietuva ir isz Lietuvoj laivakortes galima g 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuvjszka

> Pasportus iszroikalau ja * visiems keliaujantiems in Lietąya,

MAHANOY CITY, PA.
I

fitf

faut pagal '• prekes kompanijų ir ant : 
agbnta -W. F. Rynkioi’iczia.

surašzo inguliojimus, I
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainhuir siuneziu in visas dalis svieto* i
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinią isz Lietuvos apie priėmimą t

pinigu. Milijonai doleriujbuvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto,
Kurie kreipiasi in mano Agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti In Lletuvir ................... ... .... . ... ................ v . sziarhe*

pinigu ir Iffivakorcziu kurso įr
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika Peš' didelis skaitis žmonių
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano

• 1 e 1 • , i • i V ____ Y. _ ___ ____A?_____ 1____ •
«B » •'visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.
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