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AMERIKAS PRIPAŽINO «sz visu szauu 
LIETUVA.

Valkai rado urvo j e 2,500 
doleriu.

Lincoln, Ncbr. — Trys vai
kai turinti nuo 12 lyg 16 metu 
iszejo pasivaikszczioti 
mis ir sznipinet po urvas ku
riu ezionaitineje aplinkinėje 

, randasi daug. Kada i nėjo in 
nužudinima savoj vjeIia rado pundeli suvyniota 

in skūra o kada ji atriszo rado 
2500 doleriu
Apie savo radini davė žinia

Vaikau nubaustas ant 4 metu 
in kalėjimą.

Kansas City, Kans. — Devy
nių metu George Hulbert likos 
nubaustas ant keturi u metu in 
kalėjimą už
draugb 9 metu Petra Carr.i-1 

“Priežaste viso ergelio 
revolveris — sake sudže,

ir sznipinet 
ezionaitineje 

randasi daug, 
viena

in kai*

ANGLEKASIU STRAIKAS
Unijos prezidentas sako kad 

anglekasiai iszlaimejo straika.
t i i 

straika

muša, 
yra

bumaszkosia.

pasakė 
Lewises, 
va k a ra,

Angleka- 
” teip 

prezidentas 
Ketvergo

— privalo būti tokios tiesos, palicijai, kuri isztyrinejo buk
tėvams da-kurios uždraustu 

vinet tas, kuris duo
da vai 
lu.”

Shermonas Hanna, 10 metu, 
kuris buvo Judintojom žudins- 
tos meldo slidžios idant ir ji 
uždarytu kalėjimo, 
pakursto Hulberta idant szau- 
tu in Petra; už tai kad ji pava
dino “monki teis” 
terla.)

jfevolveri yra kvai-

idant
nes jisai

(beždžiones

tai viso gyvasezo sutaupinimas 
seno žmogelio
School, kuri vagis apvogė ana 
diena ir paslėpė pinigus toje 
urvoje. Senukas\ kožnam isz 
vaiku padovanojo po dvide
szimts penkis dolerius už juju 
teisingysta. Vaikai dovana la
bai nudžiugo.

Philadelphia. - 
šiai iszlaimejo 

unijos 
praeita 

kada užbaigė posėdi
su )<itais distriktu prezidentais. 
Dabar bus suszaukta 
liszka konferencija

Heurikio j

' Žiurke užklupo ant mieganczio

Vokiszkos markes dar dau
ginus atpigo.

New York — Praeita petny- 
vokiszku 
auksinu

Ta
centu už 100

kūdikio.
Vienu metu 

Bernstein

ežia kursas
lietuve*

žem vti.

genera- 
ant kurio 

dutinai užbaigti szita 
teipgi sako 

i nebus nu-

Kumeliukas su dviems kojoms.

T' -
f

I
♦

Szitas dvieju kojų kumeliu*

Dvasios neduoda ramybes nau
jam locnininkui, meto rakan

dus ir tr aižosi per naktis J 
London. —■ Nigel Kerr, ang- 

1 likus, pirko puiku palivarkeli 
arti italiszku ežeru, nuo miru
siu Danish seserų, palivarke- 
lis vadinosi Villa Wisteria. Po 
kokiam laikui naktimis prade- 

| jo rodytis kokie tai szeszeliai 
šluboje, kėdes, stalai ir kiti 
rakandai j buvo stumiami isz 

‘ vietos in vieta, žiburei’užges
davo o paklodes buvo nutrau
komos nuo lovų. Negalėdama 

WASHINGTON, D. C., — Keturias daugiau valstybes, gi- pati Kęjrio nukensti. tuju nak-
musias isz pastarųjų karu, Suv. Valstijų vyriausybe pripažino 

t 

pilnai nepriklausomomis.

i

!

A

F

iii

- Nigel Kerr, ang-
Amerika pri

pažino Lietuva. Rugpiuczio 6 d , visose 
rengiamos iszkilmingos manifestacijos 
su masiniais mitingais, kalbomis ir rezo
liucijomis.

WASHINGTON, D. C.

1
i M

.M

ketina gi 
dalyku. Lewisas 
kad anglekasiams 
mažinta mokestis, bet kaip kiti 
tvirtina tai gal griž prie darbo 
už ta pati mokesti ka gaudavo 
priesz straika.
cogriž prie darbo kolei bus 
jiems’per virszininkus paliepta.

Tikisi užbaigti geležinkeliu 
straika szia sanvaite.

Washington —
sudaręs nauja

Sveikiname.
liet. inf. Biuras. 

t

..

Anglekasiai svccziu,tiniu svccziu, pradėjo sudėti 
savo drapanas iri kupari tiks
le apleidimo tojo dvasinio na- 

i mo. Klūpodama prie kuparo, 
pajuto, kad kas tokis jaja pa
griebė už galvos ir priversti
nai stumia in kupara. Moten* 
sukliko/tarnai adbego in pa- 
gialba, bet kambarijc nieko ne 
buvo.

Kamisije isztyrinejimo apie 
dvases suvažiavo iii taji narna 
tyrinėti priežaste tuju dvasi
niu atsilankymu, bet lyg sziam 
laikui nieko 
Kerrai apleido palivarkeli 

i gryždami adgal in Londoną.
z

24 kulkos pilve.
Moskva. — In karszka ligon- 

buti Omske,

I

Lietuva, Latvija ir Estijonija Suv. Valstijos skaito savisto
viomis tautomis, kadangi jos insteige politini ir ekonomini pa
stovumą, ko visai neatsiekta bolszevistinej Rusijoj.

Dar viena ^menkos pripažinta valstybe, tai Albanija, kuri 
taipat buvo in velta pastaruose Balkanų karuose, 
szali^s pade^į^fa dar didžiai sukomplikuota, bet Amerika ja 
uripa^inst^iygia su kitomis Balkanų valstybėmis, 
vyksta po specialiai atliktu valstybes departamento tyrinėjimu 
tame klausime.

New York. — 
mergaite Helena ^vn.ow*.., 
820 Sixth avė., miegodama lo
velėje, staigai pabudo su kliks- 
mn nes lovelėje radosi didele 
_ ‘ , • ant mer-

nupuoh* gaj(eg pradedama kandžioti 
/ .kūneli. Tėvai atbėgo ant riks

mo kūdikio, bet žiurke iszszo- 
dumdama lau-

o 
kaimynai paregeja beganezius 
tėvus su lazda ir szluota, lei
dosi ir paskui. Isz to kilo dide
lis sumiszimas, nes žmonys ne
žinojo kas pasidarė. Palicije 
ant galo pribuvo ir apmalszi- 
no visus, bet du žmonis puolė 
nuo. trepu baisei susižeisdami 
o kelios nioteres apalpo, kai- 
myniszkain kambarijc tarnaite 
isz baimes apvertė lampa nuo 
ko pradėjo degti namas, bet 
liepsna likos užgesinta. Ir tai 
vis per viena žiurke. — Kūdi
ki nuvežė in Roose velto ligon- 
buti.
Dirbo “munszaine” bus sugra

žinti adgal in Rosija.
Du Bois, Pa. — Yra sakyta 

kad visi ateiviai Clearfield pa
viete, kurie peržengė ameriko- 
n isz k as tiesas 

adgalios in ten isz kur 
atvažiavo. JoriSs Urbanaviczia 
-u paežiu kurie

markiu
ir 
visai 
kursas buvo 17 
markiu ar auksinu.
Farmerir. užmusztas, jojo pati 

mirtinai sužeista.
Tex. — Palicije

aresztavojo koki 
Detloffa, 
uoszvio, 
tingo

Austin,

X

Prezidentas
* lt

• Ti.i

diena

žiurke kuri užklupo 
i pradedama

ko isz loveles,
Tėvai leidosi paskui,kan. fevai

Ha rd i ngas turi : 
propozicija kuria perduos gele
žinkeliu kompanijoms ir ju 
darbininkams kurie dar randa
si ant atlaiko. Valdžia turi 
vilti kad ‘geležinkeliu straikas 
tikrai szia sanvaite gal užsi
baigs . _ _________
SVIETISZKI DRUTUOLEI.

SZ1U j

szaliąs padc^UĮ^ya
Ir nors tos

Tai in-

naujo neisztyre.
su-

kas dabar randasi gyyuliu lj- 
gonbutije Portland, Oregon. 
Veterinariszkas 'daktaras H. 
V. Coleburne bando prailginti 
k u melu kui gyvenimą 
vilti kad iszliks gyvu.
tai kumelukas yra normaliszko 
sudėjimo vien kad neturi pir
mutiniu kojų. Jisai užgimė ant 
Fort Rogue tanuos arti mies
to Fort Garry, Ore.

ir turi 
Kitaip

tai Augusta 
nž nužudinima savo 
Jono Wagnerio (ur- 

farmerio isz Grand 
Meadow, 72 metu žmogų. Duk
tė- Wngncrio* rado- tęva ant 
grindų sukapota kirviu o moti
na mirtinai sužeista. Szale la
vono surado kruvina kirvi. 
Badai žentas susibarė su uosz- 
viu ta diena apie kokius ten 
pinigus. Palicije padare sliect- 
Va ir aresztavojo Augusta 
Austine in kur buvo pabogias.

15 metu vaikas nužudė savo 
drauge.

Morrison, N. J. — 
Khixon, 15 metu, likos 
tavotas už nužudinima savo 
drauges 11 metu Janinos Law
rence, kurios kuna baisei su
bjaurino. Prieszais 
jojo tėvas ir motina,

visam sklype, 
sidabrini ru-

isz

Franas
aresz-

žint i
tai bus sugra- 
in ten

gyvena No. 1ji liudijo 
nes vai- Shaft apie mile tolumo nuo Du 

. kas buvo labai iszdykias ir ne- Boi>, bus sugražinti adgal in 
karta jau stojo sude už viso- Bosija pagal nauju sudarytu 

tiesu. Jie
praeita Sausio menesi uždirbi
mą “muiiszaines.” Buvo atras
ti kaltais ir nubausti ant $100 
ir 90 dienu in kalėjimą. Dabar 
buvo dažinoti kad jie atkeliavo 
in amerika per neregulariszka 
būda. M. F. O’Brien isz ameri- 
kos emigracijos bjurio juos 
paėmė po savo globa ir sugra
žins juos adgal in Rosija.

kius prasižengimus.
Brangus merginimas.

Falls City, Nebr. — Ludvi- 
kas Howq draugavo su pana 
Jessie Fellers per 25 metus su 
nuolatiniu prižadėjimu, jog su 
jaja apsipaeziuos. Jessie pase
no ir nužilo o Ludvikas ne ne- 
mislino apie apsipaeziavima. 
Ant galo mergina nutarė jesz- 
koti pagialbos' sude, apskuns- 
dama Ludvikeli už nedalaiky- 
ma duoto žodžio, jeszkodama 
piniginio pleisterio ant sužeis
tos szirdeles. Teismas traukė
si nuo 1918 meto ir tik ana die
na užsibaigė. Sūdąs pripažino 
merginai $19,452 ka LudvikasĮ

geležiniu

Senas rusiszkas caras (tėvas 
nužudyto) buvo vienas isz dru- 
cziausiu vvru a 

kuris paimdavo 
bli ir su pirsztais susukdavo in
trubelia. Paemes 
sztanga kirsdavo sau per ran 
ka jog ‘‘tasai sulenkdavo in ra
teli ir iszkasdavo szmotelius 
puodeliu su dantimis.

Tamoszius , Tapkam isz Is
lington, Londono, lauždavo ge
ležines sztangas, su pirsztais. 
Karta užtikęs mieganti palici- 
janta savo liudikeje, 
su palicijantu 
tvoros. '

Mete 1871 kokis tai M. Gre- 
gorie, 72 metu senelis 
dono, pakjaldavo 
svaru, kaip kada 
tai pakiahlavo jauti nuo žemes.
Gregorie bijojo paimti in gle
bi savo kūdiki idant ji neuž
smaugti isz džiaugsmo, nes ne
žinojo savo drūtuma.

keliauninkas 
A f rike nigeri 

septines pe- 
Tasai nigeris pai-

pagriebė 
ir perinote už

isz Lon- 
lengvai 800 
užpykdavo

sugražinti

buvo aresztavoti

AKYVI SZMOTELEI.

* Priesz kare septyni mili- 
i jonai žmonių Francijoi užsiim
davo auginimu vynvuogiu.

Se n o v i sz k u o si a 1 a i k u o s i a 
i naudodavo pinigus 

turtingu bankierium ir nesi- padirbtus isz blekes. 
gailėjo pinigu, nes kaip pats j

F

------------o • į • * r

ir užmokėjo, nes sziadien yra ^ymionys

pinigu, iiva naip pum ~<t v----- ;

sake, jam laisve yra meilesne arba didžuvis
ne kaip moteriszki 
Gal turėjo teisybe.

Du milžiniszki pasažierinei 
laivai.

Norfolk, Va. — Homer 
Ferguson, 
port News Shipbuildin 
panijos, 
kompanija neužilgio statys du 
didžiausius ’ pasažierinius lai
vus kurie turės po tūkstanti 

' pėdu ilgio. Tokio laivo da ant 
sveto nesiranda kuris turėtu 
tūkstanti pėdu ilgio. Laivas 

' bus tokio didumo kaip de- 
bloku

rvsziai. —
Br

L. 
prezidentas New- 

g kom- 
apgarsino, buk jojo

* Greenlandiszkas veloribas 
. svėrė 100 tonu

arba 220,(MX) svaru, 
88 slėniai arba 440 meszkos.

myliu ilgio o szoezios 
ploczio.

* Biblija arba Naujas ir 
Senas testamentas turi 773,693 
žędžus ir 3,586,489 litaras.

* Nekurio turtingi rymio- 
nys turėdavo net po 10 tuks- 
tanezius nevalninku. Preke ne- 
valninku pagal tiesas kasztavo 
po 80 doleriu.

Vaistinis

tiek kiek

Jordano marios yra 13 
mylios

szimts Mahanojaus

* Vaistinis namas Texu 
yra vienas isz didžiausiu Ame- 
rike kuri pradėjo statyti 1881
mete o užbaigė 1888. Kasztavo

Afrikoniszkas 
Stanley užtiko 
kuris turėjo apie 
dus dydžio, 
mdavo paprasto didumo žmo
gų, iszmesdavo in virszu ir 
pagaudavo vela kaip plunksna, 
pasiimdavo in glebi trijų me
tu jauti ir neszdavo kokia 300 
mastu be jokios sunkenybes, 
karta pasiėmė net dvyleka vy
ru ant sprando ir apncsze ap
link kaimu.

Franci jos Jorguej užsi kaby
davo ant virves, 
nuo žemes raiteli su arkliu ir 
lengvai vela nuleisdavo.

Mervinas Thompson isz Ro
chester, N. Y. atsiguldavo ant 
žemes ir liepdavo ant saves 
pervažiuot sunku vežimą su 
dviems arkleis.

Wisconsine 
medėjus Petras Panquette ku
ris sutrupindavo sauja rieszu- 
tu kaip popiera ir davinėjo 
žmonims siunuszti rieszutus 
ant jojo: rankos.

Sluipperd isz 
keldavo’po viena vyra in ran
kas ir mėtydavo in virszu kaip 
lėliukes. Teipgi mėtydavo sun
kius stalus, baczkas vandens 
ir inaiszus miltu rodos kad tai 
buvo plunksnos o isz variniu 
puodu iszkasdavo

iszmesdavo in

pakeldamas

gyveno senas

Ąnglijos pa-

didelius 
szmottis kpip isz duonos.

Ir du daugiau randasi ant 
svieto panasziu drutuoliu tik 
mes apie juos nežinome, nes 
natis gyvena kokiam užkabo-

PiįpažinsUtit pilnai Lietuva, Latvija ir Estijonija ncprikla- 
usomoihft ¥sLr;tybcmis, valstybes departamentas paskelbė for-1 
mali parciszkiiną, kad tas neatmaino Suv. Valstijų vyriausybes 
nusistatyme prioszintis Rusijos Teritorijų skaldymui. Pripa- ‘ 
žinimas paeina paprastai isz te, kad tu valstybių gyventojai in- 
rodę^ąyo neprįjflausomybcs pribrehdima trijų metu laikotarpiu ke, buk priesz kare 
po atsiskyrimo'nuo Rusijos. z ’ *

Evan E. Young tose trijose valstybėse ir tblesniai pasiliki: Iszpradžiu nenorėjo nieko apie 
Suv. Valstijų komisionieriumi su pasiuntinio ranga. . . , . .

yog ežia ejna apie kokias laizy-
Pripažinus Pabaltijos valstybes, Suv. Valstijos formaliai: bas. Su tam tinkamais instru- 

priima ir buferiniu valstijų sistema, kuriaia Rusija atidalinama 
nuo vakarines Europos. Tame sisteme ineįna: Suomija, Estijo
nija, Lietuva ir Lenkija.

usomofoŠ vaktybemis, valstyb
i

atėjo soviutinis 
pasibaigęs ir

(hnske 
kareivis, baisei 
nuvargęs, kurs daktarui apsa- 

s ^nurijo 24 
karabinines kulkas.* Daktarai 
jojo kvotė del ko teip padare.

tai kalbėti o daktarai mane

pasisekė

ftpie VisKa

Kiek myliu gali ejti žmogus 
be pasilsio. — Laike angliszkos 
kares, 
Kandaliavu

kareiviai isz Kabulu in 
padare 156 mylės 

in szeszes dienas.
Laike trancuziszkos - vokisz- 

kos kares kareiviai dare po 15 
myliu ant dienos o. po Orleanu 
pt 16 myliu.

Kalnu gyventojai ant va
landos padaro nuo 7 lyg 9 
viorstu.

Francijoi buvo vienas greit- 
begis kokis tai Rapide, kuris 
in dvi valandos daro 44 viorstu 
arba ant minutos perbėgo 250 
meteliu.

Rojus del žentu.
Homer, 
poetas

y

gyventojai ant va-

- John 
graikinis 

buk Etijopijoi

Budas 
uždraudė

vieszpaty stoję
rustai

garsingas 
rasze,

yra iszmintingiausi žmonis ant 
svieto.
“neguso”
motinai .atlankipet dukterios 
per visa meta po vinezevoniai. 
Po metui pavėlinta uoszveLpavėlinta uoszvoų 
atlankyti, bet su savo ženteliu 
turi kanuogeriausia ir inanda- 
gia'vse npsiejti.

Yra tai labai' 
timas.

gražus pa pra
de! uoszves būna 

duris uždarytos, ba tosios ho- 
belkos daugiausia savo dūk te
res priesz vyrus pakurstineja, 
kas pasidaro szcimyniszkam 
gyvoniinb tikra pekla ir tankus 
pasimetimai.

Stebukladaris rabinas. — 
nosenoi mirė Sadoguroje. Bu
kovinoje garsus stebukladaris 

rabinas kuids per*

jog

i ;
žydiszkas
snėiinoio ateito. Laikais iszsi-

kiauše būdavo pri^eszingai, nes 
žydai in ji' intikejo kaip in 
Maižiesziu.

Prieszingai buvo su rabino 
paežiu, kuri buvo garsi isz savo 
asztraus liežuvio ir karsztaus 
budo. Kaip žydai sznabždejo 
pamaželi, tai rabiniene Sore 
netiktai su 
kumszte vieszmaavo savo 
stebukladari rabineli. Bet rabi
nas kentėjo ir tylėjo nuleidias 
ausis. Karta poni rabiniene bū
dama linksma, < tarė su jauslu
mu in savo rabineli stebukla
dari:

“Klausyk, tu esi garsus ant 
svieto kaipo perspetojas, ste
bukladaris ir 1.1, tai gal ir man 
ka nubarsi kas mane lauke

1/

O ka tau galiu perspėti! —

liežuviu bet ir su 
vieszindavo

mentais daktarams 
iszimti keliolika kulku, o kitu 
negalėjo iszimti ir turėjo pjaut 
vidurius. Iszeme da 14 kulku 
drauge su kruvinais smirdan- 
cziais puleis, paskui netrukus 
ligonis atgavo sveikata. Da ke
liu kulku nesurado, bot tosios 
turėjo iszejt žinomais keleis.

Kazokas apsakė kada pa
sveiko, buk terp kazoku yra 
nuomone, jog kas ejna ant ka
res ir nurijo 24 kulkas, tai jo
kia neprieteliaus kulka isz 
prieszingos szalies nepataiko

kulka

tiktai reikia kulkas nuryti pa- 
slapta, idant niekas nematytu 
ne apie tai nežinotu.

Argi butu burtai prigialbe- 
ja, kad ne daktaru operacija — 
butu kareivis mirias.

atejteje...
I <

užklauso lotai rabinas.
“Pasakykie man, 

numirsiu?
9Asz žinau, žinau...
4 4

— prispyrinejo pati,
“Nu, tu numirsi dienoje 

priesz dideliu szvente.
“Nesuprantu....
“Kode! tu nesupranti ? Kaip 

(u numirsi tai man ant ryto
jaus bus didele szvente.

Paryžius. — 
rasztis

kada asz

Na tai pasakyk, pasakyk,

Užsnudimas kunigo spavied- 
nycziojo priežastis persisky

rimo poros.
“La Petit” laik-

apraszineja sekanti, 
akyva atsitikima, kuris ketino 
atsitikt tūlam notarijuszui ant 
provincijos, kaipo ir jojo pa- 
czei prie spaviednes.

Poni notarijusziene priėjo 
pirmutine prie spaviednes. 
Matyt josios ilga bobiszka spa- 
viednis 
kokiam tai 
motore, jog

Iszgirdes tai vyras, paszoko 
kaip pasiutęs ir prasidėjo stan
gas armideris terp vyro, kuni
go ir mbteres, nes ihėtere už
puolė ant kunigo, 
vyrui 
josios nusidėjimus.

Vyras apskundė motore ant- 
persiskyrimo už svetimvyravi- 
ma o motere skundže kunigą 
ant 100 tukstaneziu franku už 
netekimą vyro ir apsmeižima. 
Teismus atsibus atejnanczia 
sanvaite.
Pardavė savo vyra kitai mo- 

toriai. .
Viednius. — Czekai tankei 

mainosi ant paežiu ar tiesiog 
pasakius parduoda, jeigu ma

čiuli patogesne motere. 
Ana diena kokia tai poniuto 
Ferosiene pardavė saw vyra 
už brangia prekia kitai mote
riai, bet reikia žinot, jog ilgai 
derėjosi, 
tu gyveno 
bet paskutiniuosia laikubsia 
kaip kate su szunim. Ferosas 
mylėjosi patogioje naszleleje, 
° jojo pati pasiprieszino priesz 
tuja meile, o kada* negalėjo 
savo vyro nuo to atkalbet, pra
dėjo su naszlelc derėtis. Nasz- 
le davinėjo Ferosiene! 500 do
leriu, bet pati spyrėsi tukstan* 

atsikratymu nuo vyro. 
Ant galo bobos sutiko ant 800 
ir naszlelc parsivedė vyra ant 
virvutes namo.

buk josios

no

jaut Daugiau jau neklausinėjo 
Sore iszminties savo stebukla
dario ir inspeto jo a te j ties.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Dantis afrikoniszko slo-

prie

užmigdė kunigą. Po 
laikui dasiprato 
kunigėlis miega, 

neprigialbejo kosėjimai.... Ant 
gido moterėlė užpykus, iszejo 
isz spaviednyezios. Vieta jo
sios užėmė prie langelio josios
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AKYVI TRUPINĖLIAI.

lampute* • Elektrikiszka 
kuri dega per tris metus be jo
kiu dratu likos iszrastą per tū
la italiszka inžinierių.

1 Įgausės geležinkelio va- 
naudojamas

i 
(ik 60 pbdu.

Raudonplaukei ne teip

*
gonas kokis ' ’ ” M, i 1 vimt angliszko geležinkelio turi
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t

f

’ir

■IĮ

9

■t
!Jll

*
niaus atnesza nuo 350 lyg 500 
doleriu.

* Randaviszkns parkas 
Yellowstone yra 62 mylės ilgio 
o 54 mylės ploczio.

Turtingas del žmonių 
isp.rndn Inhni vnnndvu

Randaviszkns

1/11YY1

vyras kuris su smarkumu pri- greitai nuplinka kaip juod- 
ejdamas prie spaviednyezios, plaukei žmonis.

kunigėlis krūptelėjo. Bet neuž- je Londone susimusza kas san- 
temino permainos spaviedojen- vaite 25

Vienam dideliam hoteli-nusisznypszte sau uosi, jog net

tmniYin novinmitna cnn 1
VV41AM4\/ į/Vl I IHAM IV/KJ Ml/it Y I Wl V/J V I 1 ~ |

nemiegojo ir viską buvo girdo-i * Didžiausi verdanti szulL 
ko motore spaviedojosi,’nei ant svieto randasi Thermo* 

polise, 
Kalbėk tolinus, mano dūk- josią.

*

tukstanezei torielku, 
ežio ir norėdamas parodyt, jog-puoduku ir kitokiu indu.

• • • • ” * * * _ i # ‘ * * •
I - —*jas,

spaviednykas klauso tolinus:
z <4

te, ka daugiau sugrieszijąi
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Wyoming, Su v. ValstL
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KAS GIRDĖT
Svarbiausi aktoriai 

teip vadinami
arba

“žvaigždes
krutamuju paveikslu apniko
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tukshuiczius visokiu gromntu 
ir pagal diduma aplaikytu 
gromatu parodo papular i szk įi
ma tojo ar tosios nktorkos. 

. Ant phveizdos paimsime gar
singa aktorka ’Mary Pickford 
kuri sako, buk in laika pasku
tinių penkiu motu aplaiko nuo 
garbintoju asztuonis szimtus 
tukstaneziu gromatu isz visu 
daliu svieto.

Tiek gromatu neaphiiko gar
singas Edisonas, Steinmetzas 
Jie kiti mokyti vyrai. Didesne 
dalis tuju Pickfordiniu groma- 
tn atcjna nuo kvailiu kurie pa- 
siutiszkai insimylejo in Ma
riute. Gal ne vienas vėlintu pa
silikt i krutamuju 
* * žvaigžde ’ ’ 
ra ir sveika protą pakauszije. 
Populariszkurnas yra tai dide
liu daigtu, bet laikais atsiejna 
labai brangei.

Kas isz tokio populariszkli
mo kaip Pickfordute, Arbucke- 
lis, Chaplin, Valentino ir kiti? 
Kožnas persiskyres nuo savo 
pacziulcs ar vyro, gyvena kaip 
didžiausi isztvirkelei o tai vis 
jiuo didelio populariszkumo ir 
Jnilžinszku algų.

paveikslu 
ne kaip turėti ge-

juju mažai randasi. Kuom ma
žiau kokiu brangakmenu arba 
inetalio, tuom brangosnois yra.

Del ko materijolas ant sta
tymo narnu yra teip brangus, 
jeigu jojo randasi visur užtek
tinai ir atnesztu žmonim di
desne nauda, nes duotu prie k 
tam daug užsiėmimo ant jojo 
iszdirbimo.

Del ko kupezei iszsikalbine- 
ja brangumu materijolo kokis 
naudojasi kas diena o kurio 
yra užtektinai. — Godumas 
ant uždarjno ir sukrovimas mi
lijonu pakėt duodasi sukraut, 
o žmonys turi už viską mokėt.

Franeuziszkas 
tvirtina, jog motore geisdama 
būti sveika ir patogi, turi ma
žiausia pagimdyt ketvertą vai
ku. — O ka pasakys 
profesoris, jeigu garnys apdo
vanotu rnoteria kokia keturio- 

linksmybems? — Gud

naudojasi kas diena

lika
nait mister proi’esor.
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i Svietas už 150 metu neturės 
Vietos del daugiau gyventoju 
teip pranaszauje A. N. Far
mer, mokytas žmogus. Sako ji
sai: Mano apskaitymas rėmėsi 
ant lengvo apskaitymo. Paim
kime, jog sziadien randasi ant 
svieto 28 milijonai derlingos 
Žemes, Stepo 14 milijonu ke
turkampiu iu myliu o pusezios 
Vienas milijonas myliu. Skai
tant 207 žmonis ant kožnos ke
turkampi nes derlingos žemes, 
įdeszimts ant stepu o viena ant 
pustyniu, tai kada skaitlis gy
ventoju daejs lyg szesziu bili
jonu, musu planieta daugiau 
negales pajieszti žmonių, o 20- 
(72 mete ne bus daugiau vietos.

Kam ežia rūpintis ar bus vie
tos ar ne, bile mes turime ma
ža kamputi kur sėdėti malszeip

ir gana.
O gal ponas Farmeris už- 

jog kožna sekundaJnirszo,
mirszta konia du žmonis ant

profesoris

ponas

Tūlas darbininkiszkas 
rnsztis surinko didžiausiu 
darbus padarytus per darbi
ninkiszkas rankas ir spėkas. 
Yra tai:

1.— Egipto Piramiadi, 
Kairo, kuriuos pastate Cheop
sas, Egipto

T

surinko

rankas

TO,
IĮ ■’T

1

Įf

laik-
8

a rt i

karalius, kuriuos 
dirbo 350 tukstanzei darbinin
kai per dvideszimts metu.

2.— Ežeras
dirbtas per
lektam szimtmetije,

Moerisas, pa- 
Amenemha, dvi

kinkiame 
su krovine jo upes Niliaus van
deni. Tasai ežeras turėjo 5600 
furlongu didumo.

3. — Antgrabis Tai Makalo, 
Agroje, Ilindustane, padirbta 
per Szaka Jehan del savo ka
ralienes Arimandes Banoa, ku
ris pastatytas isz puikiausio 
balto muro, kuris isz tolo isz
rodo kaip miglos.
tada daugiau kaip penkiolika 
milijonu doleriu, kuri state 28 
tukstanezei darbininku per 26 
metus be paliovos.

4. — Maldnamis 
kuri stato isz
po 62 pėdas ilgio, 20 pėdu plo- 
czio ir 15 pėdu storio. Sziadien

negali dasiprast, 
kokiu budu senoviszki žmonis
galėjo pakelti tokius milžinisz- 
kus akmenis be jokiu prietaisu 
kokius turime sziadien.

5. — Maldnamis 
yra puikiauses isz
kokis kada likos pastatytas 
per darbininkiszkas 
Yra jisai du kartu didesnis už 
Szvento Petro bažnvezia Rv- 
me ir buvo didžiausiu ant svie
to.

6.
nuosia kuris 
ilgio, turi 20 pėdu augszczio, 
25 pėdas storio apaezioje o 15 
virszuje. Kiek metu užėmė ji 
pastatyti ir kiek žmonių prie 
jojo dirbo, tai da neisztyrine-

inuras da stovi ir

Kasztavo

Baalbece, 
akmenų turinti

inžinieriai

Karnake 
visu kitu
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svieto 
Jnirszta.

I

vieni gema kiti

Kožnas isz 
venti ant

mus geistu gy- 
svieto kannoilgiau- 

Kia. Ugamžis yra galimas, jei
gu tik mokėsime ant svieto gy
venti. Daktaras Royal S. Cope
land isz Najorko, kalba, jog 
žmogus mokantis gyventi ant 
evieto gali dagyventi lyg szim- 
to metu lengvai. Bet mažai 
žmonių dagy vena szimta metu, 
nes patis sau sutrumpina gy
vastį per užtrucininia savo 
kūno kas priskubina mirti. 
Kožnas ižgertas stiklelis mun- 
ezaines sutrumpina žmogaus 
gyvastį keliolika menesiu ar
ba ir meta. Daugelis valgo už 
daug kas sutrumpina teipgi 
gyvasti, geriau suvalgyt ma
žiau ne kaip už daug. Troveji- 
mo organai prikimszti pervir- 
sziniu valgiu naiki naši ir silps
ta. Kas nori ilgai gyvent turi 
valgyt su miera ir saugotis to
kiu valgiu kurie užima daug 
laiko ant sutrovejimo.

Po szimts knipeliu žmogus 
sziadien nežino kaip gyvent, 
valgyt ne giart. Vienas da k ki
ras teip sako, kitas kitaip, o 
senesni sako,
žmogau kas tau patinka o apie 
mirti visai užmirszk, nes kada 
toji pabalados in tavo duris 
tai ir teip nuo josios nepabėg
si.— Gal ir teisybe!

rankas.

Milžiniszkas mūras Ki- 
yra 1230 myliu

Tasaita.
sziadien.

7. — Suezo kanalas, 88 mylės 
ilgio, kuris sudure Meditera- 
niszkas mares su Raudono
sioms Marioms, vedantis in 
Indija. Kasztavo daugiau kaip 
85 milijonus doleriu.

8. — Geležinkelio tiltas (di
džiausias ant svieto) 
per Forth upe, 
das ilgio, stovi ant vieno para
mo ir kasztavo 22 
doleriu.

9. — Kreivas boksztas Piso- 
je, Italijoj, kuris guli ant szo- 
no tryloka pėdu ir da lyg szio- 
lei nesugriuvo. Yra tai stebė
tinas boksztas, o sziandieninei 
inžinieriai nežino,

mares 
Marioms

ejnantis 
turi 34,000 pe-

milijonus

valgyk ir gerk

Laike kares, kada tai staty
mas namu paliovė, o stubu bu
vo didelis stokas — raudos pa
kilo nuo 50 lyg 100 procentu, o 
gal ir daugiau. Kada tebynam 
laiko truputi padėjimas apsi- 
malszino, materijolas ant sta
tymo namu kilo nesvietiszkai, 
ir teip su viskuom

Pi t mi " h

kaip seno- 
viszki inžinieriai galėjo pasta
tyti toki kreiva bokszta, kuris 
stovi kelis szimtus metu ir da 
nesugriuvo.

I

Nau jauši Uyi’ine j i ma i 
tologu iszardo, penkes knygas 
nuo tuju senoviszku laiku — 
nuo 1788 lyg 1851 metu priesz 
užgimimą Christuso. Vienoje 
knygoje yra apraszoma apie 
stebuklus ogipcijoniszku raga
nių. Matyt isz to, jog visokį 
magiszki perstatymai, kokius 
mokėjo agipcijoniszki dvasisz- 

turejo didele intekmo 
ant gyventoju ttjosia lai kuo- 

į

egip-

kieje
U dy v

ruse, 
Chozeri, kuri paeziule ji 
gaud i nėjo ir 
su kokiu tai jaunu mieszcžio- 
niu prie ežero. Chozeris pa- 
szauke pas save raganių, kuris 
ketino pražudyti paezios myli
ma. Priesz suvejima jisai mau
dėsi tame ežerelije. Raganius 
nulipino isz molio krokodilin 
ilgio septynių rolių, atkalbėjo 
ant jojo koki tai užkeikimą ir 
paliepė i n mesti in vandeni ka
da prielaidinis maudysis. — 
Teip ir atsitiko. Kada jauni
kaitis inszoko in vandeni, moli
nis krokodilins persimainė 
ant gyvojo septynių pėdu ilgio 
kuris
savo’ žandus ir 
dugno.

Po tam
gyva krokodilin 

septynių coliu molinio, o kada 
karalius inmete ji in vandeni, 

in bai- 
ir daugiau

apraszoma apie karalių 
ap- 

buvo susineszūs

pagriebė jaunikaiti in 
nutraukė ant

maine
raganius vela per

mit

in vandeni 
tasai vela persimaino

f

lūs.

šia bestije, panėrė 
jau nepasirodo.

Raganius Zamnauch mokėjo 
daryti Maižieszinius stebuk- 

Karta moteros karaliaus
maudosi ežerelije. Viena isz ju- 

p(H*linia 
Negalėjo 

o paeziule neapsi- 
malszino su kitoms dovanoms. 
Paszaukta raganių, kuris ant 

vandeni 
ežerelije ir pasirodė ant dugno 
pamesta 
nuėjo ant dugno 
apykakle moteriai, po tam 
vanduo volą suėjo in daigia.

Raganius Dedi nukirto žasyi 
galva kuria numoto toli, o ant 
užkeikimo galva vela atlėkė ir 
sugijo ant stuobrio, žąsis vela 
adgijo. — Ta pati padare su 
jaueziu, bet su gyvu nevalu in
kų nebando daryti tojo stebuk
lo.

Kada rusiszkas caras Mika
lojus II keliavo po sklypą, pa
reikalavo nuo indiszku fakiru, 
idant, atejtu prie jojo daug bal
tu meszku. Pakilai iszpilde 
caro paliepima ir ant užkeiki
mo subėgo prie caro daug bal
tųjų meszku, kokiu Rosijoi 
visai nesirado.* Po keliu miliu
tu moszkos dingo 
akiu.

Lyg sziai dienai neisztyrino
ta kokiu budu tiejei senovisz- 
ki raganei daro tokius szposus 
kokiu negali paantryt rnoky- 
cziausi magikai dvideszimtam 
szimtmetije.

ju pamote brangia 
apykakle vandenije. 
jojo surast,

užkeikimo
raganių, 
perskyrė

apykakle. Kagan ius 
ir atnesze 

po

carui isz

Popiežiui peticije

T i e jei kunigai sa-

Rymo kątalikiszki kunigai 
nusiuntė 
idant iszduotu paliepima kuni
gams arba pavėlintu jiems ves
ti moteres.
vo praszymo kalba, buk tokia 
reforma bažnyczioje yra neat
būtinai reikalinga pagal naujo 
budo gyvenimą ir kad prisidės 

moraliszkumo
o

prie didesnio
terp dvasiszkuju
ant didesnes naudos ne tik del

bet ir

tas iszejs

del visu

jog isz 
nevedusiu katali- 

padojimas ku-I

bažnyczios, 
žmonių.

Peticijoi iszrodo, 
priežasties 
kiszku kunigu
nigu yru labai sunkus ir yra 
priežaste daugelio skandalu ir 
skaudu atsitikimu, kurie butu 
praszalinti. Katalikiszki laik- 
raszcziai szia žinia talpina abe
jotinai, nes popiežius da lieda
vo suprasti kaip apie tai mano. 
Vatikane ejna paskalas, buk 
popežius aut tojo klausymo 
giliai mausto,
priežastes peticijoi yra užtvir- 
tinanezios ir teisingos, o sz’rnn- 

popiežius yra labai 
ne kaip

nes paduotos

dieninis 
liberaliszku pažiurti, 
buvo m irusis. •

Popiežius gerai/ padarytu 
jeigu dpotu pavelinima ir pri
silenkti! ant praszymo kunigu 
pagal inteikta peticije.

Suvirszum trys milijonai 
anglekasiu užsiima kasymu 
anglių del pristatymo tuju juo
dųjų deimantu svietui.

Knycele Draugystėm* del 
iBzmokejimo * pinigu ligonia
ms - - - - g0«.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - - - - - - - 50c.

*

užsiima

RAUDONOJI VĖLIAVA.
, j* i r*h <

Socializmo Rojaus Vaizdeliai.
(Sulietuvino St. Tautietis.)

darbo grižas kaminkretis, vi-

KVITU

t7 t .
NAUJI PINIGAI.

Sziadeh insakymas vjsiems, 
iszskiriant esą nežinosiąs prie
glaudose, nuo 21 ligi 65 m. fo
tografuotis. — 

iszleidimuiesą 
gu“.

Senobiniai 
ksiniai, s 
s i vartos,

Tai reikalinga 
“ pini-nauju

t f 
kas

“pi- 
. Kiekvienas 

dvi savai!i,

vartojimo bu- 
užkirti-

pinigai, t.y. au- 
idabrinai ir kiti, nebe- 
— ju vietoj bus 

niginai kviteliai 
darbininkas,
gaus piniginiu kviteliu; iszven 
girnai — gi apgaules, kaip tik 
ir tarnaus, užraszu knygose 
esanezios, fotografijos.

Toks pinigu
das labai naudingas, 
mui kapitalizmui kelio. Pinigi
niai kviteliai bus invairiu ru- 
sziu: vieni pietums, kiti pre
kėms ir 1.1.

Keik pažimet, kad privatisz- 
ku neims. Ateis pietų laikas, — 
eisi in valgykla,
kviteli, — ir gausi reikalinga 
porcija.

Kaip tai,

duosi pietų

saku, bus puiku! 
Kiekvienas kvitelis bus ižvme- 
tas numeriu ir jo savininkas 
intrauktas in knygas. Ibio bil
du lengva bus galima patikrint 
kviteliu vartojimu, arba, aisz- 
kiau tariant, valdžia lengvai 
gales kiekvienam darbininkui 
pažvelgti. . . in pilvą. Tik pini
giniu kviteliu, virsz nustatytos 
normos, sutaupyti bus negali
ma, — jie vėl grisz in visuome
nes nuosavybe.

Taip tai gudriai
kirstas kapitalizmui kelias, i 

8
NAUJI BUTAI.

Gyvename jau

bus už-

naujaine bu
te, nes burtavimas jau atliktas, 
tik musu nelaimei. . . Pirm tu
rėjome platesni ruimą, nu n 
vos viena tamsu 
bareli. ..

ruimą, 
maža kam- 

Zmona tnomi visai 
suerziitta. .. Bet kas-gi dary- 

butu reikia ben- 
virtuvems,

>

t i, nes tiek 
(Iroms virtuvėms, prieglau
doms ir kitoms instaigoms.

Džiaugiuos dar 
džios geraszirdysto, 
butais su
Taip, man buvo tekes butas at
skirai nuožmonos, bet parsikei- 
cziau su vaikinu, 
kartu su mano Barbute gyven
ti.

Tik ne visiems taip gerai 
pavyko, o gal ir ne vienas vy
ras socializmui dėkoja už per
skyrimą su žmona... Juk mo
teryste dabar privatus daly
kas, 
Gyvenk su kokia tau teko!... 
Žinoma, asz to niekuomet ne
padarysiu, nes taikus gyveni
mas mudu su Barbute yr stip
riai survszes.

Butu viskas 
taip mažas butas, 
men oru i s tikram
geda, rūpintis. Sustiprėjus val
džiai, tikiuos, gausiu daug pa
togesni gyvenimą.

Tik daugiau kantrybes!...
9.

BENDROS VALGYKLOS.
Lyg grybai po lietaus ir 

mieste iszdygo 1000 valstybi
niu valgyklų. Kas per puiki 
organizacija ir’ sumanumas!... 
Tiesa, kas jose tikėtųsi gauti 
invairiu 
siriktu; 
prastas, 
valgis...

Kiekvienas privalo lankytis 
in savojo rajono valgykla; pie
tų laikas nuo 12—6 vai., nes 
nevisur tuo paežiu laiku dar
bas baigiasi, 
ežia, ] 
žmona pietuoti. Bet reik pa
kęsti. ..

Valgyklų sutvarkymas tie- 
Tik ineipi in 

tvarkdarys,

ir tai val- 
kad leido 

kitais persikeisti.

tekusiam

ne

tad nėr ko in ja žiūrėti.

gerai kad ne 
Bet smulk- 
socialistui-

J

skaununiynu 
jose

, — ap- 
gaminaimis pa- 

socialistiszko skonio

Ir asz, kaip ty- 
ncgalesiu kartu su savo

siog užimantis. 1 
vidų, — pribėga 
atima pietų kviteli, pakeisda
mas vetos numeni, atsisėdi, — 
ir gauni pietų porcija. Vyrai ii* 
moterys kartu pietuoja mat ly
gybe. Policijantai tvarkos pri-
žiuri. Kartais, pietų laiko, pri
einama prie juokingiausiu sco- 
■hii ‘ Mr/tni Und ir RZilldioiliszindiėni

sas juodas, lyg kipszas; jo kai
mynas po biski traukiasi nuo 
jo, žinoma; nenorėdamas susi
tepti; bet sztai ateina baltas, 
kaip sniegas maluninkas ir 
dusi isz 
“bailaus“ 
juoktis, nes žinojome, kas at
sitiks... a;^tsik(4e, tikrai ga
lėjo in teatrus eitiJįWhs hiano 

pusiau gimdas,

Kh rasto Rple knygų “Tūkstantis 
Kaktų Ir Violin”

se-
antros puses musu 

draugo. . . Visi

^Atsikėlė, tikrai ga-
Cdrauga^'buvo

pusiau baltas... Bet tai in'fenlc- 
niekiai.

Kaip-gi malonu, atsiminus, 
kad visoj szaly turima Valgio, 
kad yisi kaipo lygus, vienoda 
maistu ghmia...
sumažinimu nioteru porcijų at
mesta, kaipo prieszingu1 socia
lizmo dėsniams. O viena bur- 
žuji, reikalaujanti porcijos pa- 

visi tik iszjuokeme: 
Pamėginkite,

atsiminus

Mintis apie

draugas,

jaus pilvas sumažės. . . 
drauge, jau pranyko

gerinimo,

gerai izssivaikszczioti, tai tuo-
Taip, 
laikai

kuomet jus gerai valgydami ir 
neturėjote laiko ir 

pusi vai kszczioti. ..
Valgio kokybe valdžia taip- 

pat nustatė: tiek ir tiek gramu 
azotinio maisto, tiek baltiniu, 
krachmolo ir 1.1. Valgio vieta 
iszanksto visai savaitei būna 
nustatyta.

Tik mano žmoneles toks val
gis visai nepatenkinus ji tie
siog kratos, 
ežios savaites 

apsilankiusi 
pasitenkins, 

g-

gerdami

nau, 
ežius, 
linksmai lauks 
ties. ..

atsiminus sekan- 
valgi. Bet, ma- 

pas vaiku- 
nurims ir 

geresnes ate i-

Poliaus bus.rr

FAKTAI UŽ SAVE KALBA.

Gerbiami Tamstom— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man prl- 
Hiunlct, norint asz prlslunczlau už- 
moltcstl už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prislunczlii įtam^toms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti., (Tol puikioj1 knygoj talpinami 
ptiikus ’npraszii)hu*k ttlrl neapsakytai 
Vertumą. Vėlinu'dcljkof.no, katras tik
tai gali skaityti llctuvlszkai kad kož
nas turėti jla namudso ta puikia kny
ga su grąžais apraszytnais. ŽmoguA 
turėdamas nainuosO ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczloti po-nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenltha ir užmirszta visus vargus ir 
rupcsczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllema szclmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, tcipgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata Ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro volijcnfls pasi- 

“Saulcs” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisluskltc |2 
in “Saules” iszleistuvcs o gausite tuo- 
Jaus ocr paczta.

CHA S. S. PARMLEY
Kent Estate Agent
Jeigu norile pirkti ar parduoti Šlubas, 

mos gailine Junkis tame patarnauti. 
Randavojame namuh, koletavojame 

randas ir teip tolinus.
Mahanoy City* Fa.238 W. Ont re SU

lieku

Nolary Public

‘l

<z •-* <5
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grelczlauslas Visa-vandcninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckclja 
Southampton* in Danzlga, Piilava, 
Klaipeda ir Ubava nnt vieno Isz gr< i- 
czlnusiu isz trijų laivu kurie iszpiauke 
isz Now Turku kožna l'tnrninko.
Visi 3<*zios klases pnsažieriiil klibinote.

MAURETANIA AQl’ITANIA 
RF.UENOARIA

Teipgi per Liverpool* ir Glasgow
LACONIA .....
ASSYRIA .......
CARMAN1A ....

3 AnoMo 
. .... 11 Aii^ukIo 
..... 17 Anglinio 

Apie laivakorte ir Inforniacljas tai
kreipkitės pas savo vietini agenta.

EKSKURSIJA kas SUBATA

In Kauna .. $106.60
In Liepoj u .. $107.00 

(WAR TAX $5.00>
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Amerikos ilolcrcls ir Auksinais.
ŽEMIAI SH DIENOS KI RSI

Pinigus Lietuvoje gauna arcziauHlanic 
pasztc laiko 25—30 dienu.

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

RALTIJOSAMERIKOfi
■J LINIJA 9Broadvay, Ne’V^Xork.NV U

E l LIETU VX

'H

Per P. Mikolainio Agentūra 
Atkeliavo in Amerika.

13. Juze Žemaltalto isz Kovarsko pas 
pus-sescro, Brooklyn, N. Y.

1 I. Ona Gadciklenc isz Mosėdžio pas
vyra, Brooklyn, N. Y.

15. Petrone Geležinicne isz Plateliu 
pas vyra, Yonkers, N. Y.

isz Veiveriu 
pas seserį, Brooklyn, N. Y.

17. Rozalija Zubaviczaltc isz Skuodu

16. Agne Galaburdaite

pas brolh Brooklny, N. Y.
18. Anatazija Vilkaite isz Ylakių pas 

seserį, Brooklyn, N. Y.
19. Barbora Rcgaito ir
20. Albertas Ruzgia isz Szvcksznos 
pas teva, New York, N. Y.
21. Emilija Puodžiuonaltc isz Biržių 

pas teta in Pittsburg, Pa.
Dar didesnis skaitlius rengiasi atke
liauti moterų pas vyrus ir vaiku pas 
tėvus, ir giminiu pas plmlnos. Visiems 
Mikolainiu Agentūra nusiuntė laila- 
kortes ir pilniausius patarrlmus, teip
gi suraszo tinkamus afidavitus pas 
Amerikos konsulius Rygoje ir Kaune 
link vizavlmo pasu, kaipo-gi ir petici
jas in Washinglona, isz kur valdžia 
visiems leidimus davė, nors tūli gimi
nes Amerikoje nei pirmųjų popieru 
neturėjo. Už toki patarnavimu visi yra 
labai dėkingi.

P. Mikolainis yra daugeliui pažin- 
stamas, nes buvo “Vienybes Lietuv
ninku” redaktorium per 5 metus, paa
kinus per 10 metu valdininku buvo 
Ellis Island (kasiegarneje) ir del to 
Jam yra gerai pažinstami aleivystės 
instatimai ir pagal tai jis paraszo at- 
sakanczlus afidavitus ir peticijas at- 
kelivimui in Amerika. .Net isz Lietu
vos žmonos 
patarimu.

Todėl kas norite parsikviesti savo 
gimines ar szeimynas in Amerika, ar 
keliauti in Lietuva, tai tiktai raszykite 
po szuomi adresu ir pridekite už 2c 
šlampa atsakymui.

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

kreipiasi pas Mikolaini

TIESI 
KELIONE

PEP. HxXM13UUGĄ.PlLI^Ą
/ LIEPOJĄ

Lietuvei važuojant in PIHava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visu Ireczia klnsn padalinki iii kam- 
barus ant 2. I, (I ir 8 lovų.

POLONIA............ 9 Augusto
ESTONIA .......... 23 Augusto

Isz New Yorko ar I'hiladelpliia in IlninburKa
$IO3..»O. in 1‘IIiava SllMUO. In Liepoja $107.

Mes užmokame už t įklota Isz Now Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

I
T

į,- * « #■

SVARBU! t

12 Augusto

Mano vietos ant 
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos 

N e p ra I o i s k i t e p rogos

Ar tainistos nepavėluosite prie didžiau
sios ekskursijos in Lietuva,

Vytauto Bendroves.
Laivas Olympic 
iszplauks....
RŪPINKITĖS SKUBINKITE REGISTRUOKITĖS.

Vietas ant laivo Olympic užsitikrinkite tuojaus, 
liuosu vietų jau mažai liko.
laivo Olympic
ant pilt vidurio laivo.
iszkeliaut ant puikaus laivo Olympic ir su dide
liu Kkaiczium

. Isz Piliavos in Kauna bus parengti
Najorke keleiviai bus ptaikti ant 

stoeziu. Nitkvines keleiviai bus gaus mano hoteli. 
Reikalaukite pasportu ir platesniu informacijų 
tuojaus nuo

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

traukiniai.

ietuviu. Visa kelione vandeniu, 
specialiai

P.

DIDŽIAUSIA LIETUV1SZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
MAHANOY CITY, PA.
— ■■■■IIH.Į ............ .......... .

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiai laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszku agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto

233-235 W. CENTRE ST.

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
— ’ * . - — * * A — « > • a • * J U suraszo ingaliojimus,

"------ I ------- 7 J----------U-------------- l ----------- — —--------- ~------------------------------------------------------

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apid priėmimą 
pinigu. - Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurio kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis sknitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatįszRai. ’ . .

dcljkof.no
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LžaliojD
Kam teko kelianti isz Vii- 

kaviszkio in Naumiesti plentu, 
neabejoju, gražaus inspudžio 
padarg.Žaliosios miszkas, ka-
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gražaus inspudžio 
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: valsz- 
cziaus rasztine su mokykla.

Daug Žaliosios 
mokytojas nauju piliecziu Lie
tuvai iszaukleje, daug nauju 
medžiu Žaliosios miszke užau- 

vandenelio per Ža
liosios kaimeli Szeimena nute
kėjo, daug Žaliosios kapiniu 
smiltys pridengė nauju kimu, 
palikdamos daug nasziaicziu 
prie kuriu ir mane likimas pri
skyrė, nuo to laiko kada, gy
venimo aplinkybių vercziainas, 
atsisveikinau Žaliosios gimti
ni, numylėta kampeli.

Jau antra deszimtis metu 
kaip prisiglaudės po svetimu 
stogu raszan iii savo gyvenimo 
istorijos lapu.x, bet ano gimtojo 

užmirszt i niekados

mokyklos

dull

go, daug

Iisz Kentukes steito atlankė Chieagos miestą.
i

I >Boy Ssouts
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bov scout.'Septinio! ika , * ’ isz Louisville, Ken. diena4 4 ana
atlankė Chieagos miestą ir apsistojo Grant parke. Jie perdavė
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pasveikinimus nuo ju miesto majoro del Chieagos majoro.

Paulius

į

I

I 

!

I 
t

J

If

h

i

r
’ll

JT

L

<
4

T1' 

»

1 4 •I**’

J

r ■

!

U
I*

If '

I
!

I
*

3*1

-
'f!

h
i :

■

i 1

■ d l!»♦1

i

t
’■

f
*

kili

■
K į'tutt e

R

K

i

>1

i.*
♦

!.
w

J T

1 - ■ 19 'Ji1

Į

I'

les praleidau, su

kampelio 
negaliu.

Ir kaip czion žmogus užmir- 
szi! Juk ten kūdikystes dieno

tu dienu bi-
eziuoliais — ems žaidžiau, ten 
pirmueziausia ir mokykla pa- 

< > tuomet toks pa
vyzdingas mokytojas joje mo-

Ten įnamy te-sengalvele 
ten

žinti teko.

kO.
mane užaugino, 
džiii atminimu...

Karta grįžtant isz mokyklos, 
mokiniu būrelis susinademe in 
Žaliosios 
gaudyti.

tiek sal-

i voveraites 
pasiskint i. 

nebuvęs me
mos vvtis.

m iszk a 
rieszutu 

Kur buvęs, kur 
džiotojas užklupo 
Sprukome kaip kam papuolė. 
Rodos, net medžiai ir krūmai 
savo szakas pakele, kad mums 
akiu neCzbadvtu. Tik nelai- ♦

szvarkas užkliuvo 
ir pagavo mane ir 

pas mokytoja nuvedi*. Kiek 
czion baimes, prižadu daugiau 
taip nedaryti, 
aszara jįuyilge 
Tik visa laime, 
dis mokytojas medžiotojo pa
tenkinimui 
klupdysiu 
valandai net 
menuku už rieszutu skvnima. 
Bet draug su tuom pasakymu 
ir bausme užsibaigė.

Retkarcziais pareinant isz 
mokvklos užsukdavome ir in 
rasztine. Suprantama, ten ei
davome isz smalsumo, ot, pa
siklausyti kaip« 
ar tai su rasztininku, ar su 
valszcziaus gyventojais, ar net 
ir su savo paežiu raszt i nes tar
nu burdavosi. Žinoma, raszti- 

reikedavo iszrasti 
Bet mums

mei mano
už kelmulio

mokytoja

Tik

J
SAULE 

lt' *'■ ’* ■ jf

(įerholi artima szirdies draugu
— drauge laidojant. Jie užjafi- 

meilei ir ne- 
aszarele- 

Tik

W,h

VAIKSZCZlOJA ANT VANDENS.

tė ju tikrai, tyrai 
karta aukso raselės 
mis gal Imt npsivorke.. . 
jie, prhbilej tas visak paslaptis 
in žmogaus szirdi iszlieti galė
tu.

Kaip jau minėjau ant kapi
niu stovėjo ir Szv. Monikos ko
plytėlė. Czion viskas, rupesniu 
Alvito prabaszlelio, buvo gra
žiai prižiūrima. 'Tad ir koplytė
lė ir kapai daro g 
džio in keleivio szirdi.
gi

pažaus inspu-
I teito 

d t<’n ir mirusieji ramiau ilso- 
ĮOS.

Pamenu jau nuo senai žino
I

uoliai rengdavosi Žaliojoj para 
pija inkurti, arba knd nors 
sekmadieniais ton butu galima
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žmoneliai tuomi dėlto, kad arti 
bažnyczios neturėjo. Arcziau- 
sia bažnvtele buvo devvnin 
verstu. Sunkios gyvenimo ap
linkybes tuos ju kilnius trosz- 
kimus malszino. Ir nors da iki 
sziai dienai bažnvteles neinku- 
re, toeziaus .maldingumo pas 
juos nestinga ; nors ir toliau, 
bet Vieszpaties pagarbinti su
sirenka skait liūgai.

Ant Szv. Monikos kapiniu 
koplytėlėje invyksla pamaldos 
vien tik laidotuvėms pasitai
kins ir gegužes 4,.Szv. Monikos 
dienoj. Tuomet isz visu krasztu 
žmones traukdavo in koplytėlė 
Būdavo net miela 
ezion sugaudžia varpas, įmo
nių szirdys maldoje paskendu
sios pak'ila prie Dievo sosto. 
Vieni koplytėlėj^*, kiti, kurie 
nepritilpo, suklaupė prie kapu 
meldžiasi. Tas jau vaizdas ke
leiviui duoda suprasti delko ji 
Dievas siuntė ir kur jis privalo

1

<’’■«' / 4 ' -• ...Zy>>rz. . , t._

h ■WiiK

Yra lai iszradimas

.'•fl.

į-

9
mSLai

*

A. N. Sheldon isz Ventura, Cal. ir su to
*4i

iszradirnu aglima drasei be'baimes vaikszczioti ant vandens. y

kaltino juodvi už 
ir taip žino- sudeginimą jo kluono.

Kadangi mergaites prie blo
go darbo neprisipažino, todėl 
iszk lausinejus kitokios iszei-

Atpleszus ir pradėjus skai
tyti laiszka, nors 
jau kas jame buvo raszyta, in- 
eina raszt inen ūkininkas 

labai su- 
ir sakoj ties nebuvo kaip tik tas nekal- 

I tas naszlaites uždaryti kaleji- 
Vaito tuo tarpu Imta smuk-jinan 

- sūdo 
invykis, bueziau pamirszes gan ilgo 
skaitytojui priminti, kad priei kad kluoną uždegu patsai Pan- 

a • • 1h ■* B • ■ • « e * * B •

raszt inen 
“Graižąs,” Vedinas 
nykusio jaiinikaicziu 
noris matyti poną vaitu.

leje, o kad ja bala, jei ne szis 
bueziau

1 ir paežiam nuvažiavus 
*gusi kluoną apžiūrėti. Po 

tyrinėjimo pasirodė,

smukle, taigi,! liūs bekūrendamas savo pypke 
, nuėjau ■ ir kad tuodvi naszlaites visisz- 

! kai tame nekaltos.
Bet daugiausia invykiu pasi- 

sii Pupkiu. taikindavo Žaliosios smukieji*, 
pauksztu- Viena karta

kurs jau ne vienam “va-J
bet po-; vaitas

no vaito ir jis matyt bijojo. 1 kpiisze:
vaitas at i- > ku kad

Zaliosios buvo i 
rasztininko liepiamas, 
jo paszaukti.

Inejes vidun, 
besibarant

Pupkis buvo toks 
kas,” 
tini”

raita

. jradau poną
t % 1 •

4 l T •

tocziaus

žiūrėti O

GEROJI DUKRELE. LIETUVISZKA NOSIS. Daba r

Kitąsyk Lietuvoje szale vie- 
apaugusio berželiais ir tau- 

1 a i/PiimniQ mbil/'iliHn 1
no, 1 
kinis krūmais,

Nebeatsimenu kurioje 
paraszyta.

ilganosiai. Ru-
geografijoje v ra

rusu

pilekalnio sto- kad lietuviai - 
vėjo maža ir sena grintele. Jo- sams lietuvius nuolat už nosies 

lietuvis senelis su

M. mažas būrelis Lietuviu 
< gyvena, 

Nes jau su jais gyvena 
Su vyrais kaip dedama,

Nes k a su viena boba tai jau 
gana.

Ten yra kumpanieznos stubos, 
Tai nuo vienos Imlios, 

Visi Imrdingieriai iszrnnijo, 
Ba per blakes būti negalėjo, 

Niekad nekloje lovų, 
Ne a p varto ne pagalviu 
Blakes musztrus daro, 

Visus iszvaro.
vyrai pas slavokus 

būna,
Blakes teip nevargina kuna.

Bohelka da giresi, 
og su viskuorn apsipažinusi, 

Kad ir ilgai mergavo, 
Bet sau gera vyra gavo.

O kas misiuke da pavadina, 
Pa v ieszi na munszai neliu, 

Ir su meilum žodeliu.
Teisybe, butu misiuke, 

Kad apsiszvarytu grineziuke, 
O jeigu nori tokia būti, 

Turi pirmiau blakes iszvai- 
kvti.

Ir grinezele apszvaryti- 
t* * *

Gerai kad boboms duotu me
dali už narsumą, 

Ir už ta dideli gudrumą,
Kaip vaitas apie bausme 

paminėjo,
Tai bobos net drebėti pradėjo, 

Ir a ra pagadino, 
Kokia smarve prismardino.

Tai vis isz baimes, 
Mano šzipdėlCB;*"

Ba kur josios stovėjo, 
Tai žmonis dalaikyti negalėjo.

Narsiause 22 dolerius užmo

J

, reikalinga
a iszk u,

rusu
Tie>a,

mus nėra
uosiu, bet taip-pat labai

kad yra trumpesniu

ir ilga 
ir dėlto nie- 

pasakoms 
negalima 

ilgu 
gerai

je gyveno 
savo vienturte dukrele Birute. 
Birutes matuszele
buvo pasimirusi. Tėvas - sene
lis jau ne instenge dirbti. Var- 
(r
nei neturėjo 
daigto, kaip tik 
r u te.

Birute 
darbszti mergele.

teveli esant menku pa- 
ji rūpestingai 

grintele

jau somai
rp

vedžiojant, 
nosis, tai ;
kas tokioms
net nesistebi.
ginti, kad pas

rr

colis levas szioj aszaru paknl- 
jokio mylimo 

vienturte Bi-
žinoma, 
nosycziu ir visai trumpu nosu- 
i<iu. Nors, kaip asz ja suprantu, 

gera ir!yra lai toks dalykas, apie kuri 
Matydama dabar visai nevertėtų kalbėti.

Na? Dabar kaip tik riszama 
visokiu lygybių klausimai, ir 

dienas dėlto pavojinga, kad neiszkiltu 
uosiu lygybes klausimas. Daug 
naujo triukszmo sukeltu. Rei-

man grįžtant isz 
mokyklos, žirniu, 

y 

s

įniro gerakaip ponas 
baltakes in- 

raujasi su rasztinin- 
! i... k . I ne| ju kudlos dulka. 
• Cž rasztininka 

ba kns, 
kaip duosit! kriukiu iit snuki,« Jis 

.” tai net dantys iszbyres.” ' vaito koja, 
Man pasakius kad poną vai-' mete.

” ‘ ‘ . isze-| “C _ .
męs isz kiszenes davė penkias| ko vaitas 

*t*,I vyną, “L..
asz ji! vienas kaip kalėjimai! htsise-

buvo supjaustes.
4 4 va-

Girdėjau tik kaip 
dares nasrus suszuko:

’.t.i- parszo koja,Nclvsk,

! 9

ta reikalauja in rasztine,
net ir a t gai los > 

blaksztienas.» 
kad geraszir-

Kapeikas ir, apleidęs smukle

4 4

geroka i

net

tos 
savo

stovėjo Venc- 
apielinkes kurpius, 
kriukiu užkabinęs 
ji dumblynai! par

O fu szuns skūra, 
i bueziuodamas pur
iu žinosi4 4

suszu-

keliauti. •
Prie kapu kryžiai 

liai, ant kiekvieno
Prikryžiavuotojo. Vi- 

in .Ii atkreiptos, visu 
prie

— krvže- 
matosi pa-

savo 
jiegu, viena

per
uogas, ne

gi rr i os

savo
girion ir rinkdavo
szutus bei invairius
vaisius. Paskui parneszdavo, kia tik gerai prisikiszus pažin
au ino ir

er i kslas 
su akys 
szi rdvs 
meldžiasi už 
ta, ju maldai butu 
lyres/iė Dieyo akyse, ja tyro-

K

♦Io pakeltos. Jie 
mirusius. O kad 

gražesne,

Paskui 
valgydindavo teveli.11 et i ir tuojau 

Vaikszcziodavo isz szaltinelioi si, kad 
szalto ’ 
taip seneliui nors troszkuli už- 

■gėsiftditvo, ___ _____
Biriite viską dirbdavo, viską 
nesždavo, ko tik 
tetnszelis reikalaudavo.

Viena syki, 
ji iszejo in girria 
griusziu ir obuoliu, 
žiemai džiovindavo.

vgndchs parnoszti ir

aiszkiai pastebe- 
netik kad nelv- 

vienos in virszu 
žemvn nu-

pasitaikantis kokioje nors tau- 
, sudaro taip vadinamas, 

tautiszkas nosis”.

nosvs
bet dar

o kitosužriestoskas asz per 9

Žddžlti ‘"ski'kitttt' —Įlenktos. Vienokiu nėšiu būrys
>

TTTTTVt^ ViY^tiiU'h, k ii r ir 
pasekiau.

Mano draugu
9 9 

4 4
!

nebuvo. Bet man tai tikrai in ' kalėjimu : 
domiu dalyku teko iszgirsti.

Vaitui raszt inen
Graižąs paszokes jam in ranka 
pakszt, pabueziavo ir nieko ne-, kimu, tai ir vaitui bus vietos 
laukes pradėjo: 1 kalėjime.

Ponas vaite, sztai szi 
” praeita na k Ii pa^ 

arklius bevagiant. 
e v

ponas vaitas ...

purei szke:
prasikaltėli

ant asztriu ak-
9 9

“Ra
vi sa i

raszt i nej jau
SI.

Ka, smurgliau, da tu man 
grasinsi ?” inpykes 

kurpius suszuko. Tuom tarpu 
inejiis,’ rasztįninkąs dadejo:

Taip, taip, kaip (ik po nu4 4 f

nen užeiti, 
tam tikra reikalą.

nors sugalvo-
Budavo užeinam paklausti

nėra

mis aszarelemis gausiai aplais
tė — nuplAuja.

Szi koplytėlė tapo pastatyta 
da senio Gauronskio — dvar- 
popio. Jam mirus, sžeiminin- 
kauti užstojo jo sūnūs, tccziaus 
tėvo palikimo globoti 
mokėjo. Nyko jo turtas, tad ir 
su koplytėle kitaip Imti nega
lėjo, nes jis ir jos nežiūrėjo, o 
ezion tai vienu, tai kita daiktu 

ir kaip lyczia 
sugedo vargonai. Tuo tarpu 
toj apielinkej mirdamas tur
tingas ūkininkas užrasze sūnui 
gyvenimą ir dideli krepszi pi
nigu paskyrė intaisymui nauju 

Tecziaus, matyt, ir 
szio sūnaus butu ant klaidingo 
kelio, nes tu pingu iki sziai die
nai nėra atidavęs vargonų įtai
symui.

Badavo 
prabasztelis

palikimo ne-

■■.........: - J
• ’ ♦ • 

pas ja senas toje
4 4

vadinamas 
Taip pa v. 

kaip paprastai, yra sakoma — rymiszkoji nosis 
nosis ir 1.1. Apie 

ypatybes
pusi rinkti (‘g i pt i szk o j i

kejo,
O josios vyras da 19:dadejo, 
Pagelbininkei ir 20 užmokėt 

reikėjo.
Ant nelaimes pinigu neturėjo, 
Jau butu pasodine in kletka,

f

kuriuos! lietuviszkosios nosie
Ei m

staiga pamate koki tai seneli;val atskirti lietuviszka 
kuris, eidamas skersai upelio, 
nuo liepto vandenin inpuole. 
Kadangi upelis buvo negilus, 

Birute tuojau pa-

anf I pagal kurias galima butu leng-
1 nosis

uosiu, dar
11 9

Mat, szi būryje kitu tautu 
l)ilt pasaulis nedaug tegirdėjo. 
Asz, kaipo lietuvis patriotas, 
noreeziau žmonijai tame daly
ke patarnauti. Ir taip: susirin
kus didesniam uosiu skaieziui 
labai lengva atskirti lietuvisz- 
koji nosis pa v. nuo praneuzisz- 

, rusiszkosios

bai-l 
gavau

karta vaito rinki
mai buvb ežia pat, o iii kandi- 

Vž tai tam dalus pavyzdingesni ūkininką 
szelmiui agrastu .szakomis kai-i buvo nužiūrėję.

I Ii iszperiau ir suriszes per nak->

■ pasisekdavo ka
ti.
ar kartais nėra hii>zku 
Amerikos, o jei ne, tai ka noi 
patys gudresnio sumanydavo
me ir tokiu budu su visa drąsą 
rasztinen užeidavome.

garsiai, nes 
ausu klauso. Ga

gas iszgirsti. 
Bet jait kad pradėjau visgi pa
sakysiu, tik, susimildami, 
tamstos ten 
kam nepasakyk i t.

Laiszka isz Amerikos ilges- 
negaunant, jau buvo 

eiti raszt i non- ir 
Tad

^z... netaip
< r 
r»

Ii kas nereikalin

k 
czion perdau

r>

4 4 

boka
4 4

I

isz
S

tik, 
apie Zaliaja nie-

iszeiti 
mudu

tuszcziomis.
Antanu susitarėm

ti i laika 
net ir koktu 

vis 
su

’ kad jis man pasiausta laiszka. 
taip ir pada-

reika pataisyti, 
vargonai.

Bet kiti padare sklodka 
Tai valnysta gavo,

Nuo klotkos paliuosavo. *1 
Da bosas pasakė, 

Ir nuo darbo atstatė, 
Jog tokiu laikyti negali,

Tegul sau keliauna, in tolL 
- k ma szali.

Dabar suprato kokis tai fri 
kontri,

Jog bobos vyro inuszti negali.
1

tai vargszo
szoko ir seneliui padėjo atsi
kelti isz vandens. O paskui ta
re :

pa šaky-rasztininko
mas, žinoma,

ToksIfi avinvezioj palaikiau. Dabar .. . 2..mas, žinoma, vaitui nepatiko. 
Ir staiga isz dumblynes paki
lęs vaitas tik cziupt rasztinin- 

j kui už apikakles. O rasztininko 
ta diena, mat, dėvėta megsti- 

kuria Žvirbliu Kastu
te savo rankutėmis rūpestin
gai buvo numezgusi, taigi vai- 

už apikakles pa-

czion ir mel- 
ji tinkamai

gi atvedžiau ji 
džiu poną 
nubaust i. ”

Visas kruvinas, sunkini du-! 
šaudamas jaunikaitis 
akis žemyn nuleidęs 
Man taip pagailo 
kad net susigraudinusi szi rd is . . • , .

• r i i- J•. 1 . . fui gerokaidvi dideli aszari isz mano akiu 1 . , . . , . . irllliLi i.,; Įtraukus, jekute isziro. vėliaus
pasirėdė, kad

raita

stovėjo 
ir tylėjo, 

to vargszo, i
7

i ne jeke,

iszspaude. Žiurėjau tai in jau-1; 
nuoli, tai in vaitu kas toliau 
dėsis, laukiau ka vaitas paša-1 
kvs.

jo marszkiniai
i taipgi netvireziausi buvo.
įkas rasztininkui in jekutes ki-
i szene butu žarija indejes ne- 

, ’./i taip
Matytx^ad ir jam szirdi kaip už jokės

sopėjo matant skaudžiai nu- kaip gi, juk tai Kastutes dova- 
plakta, sunkiai sužeista jauni-; na!

Surinkęs visas jogas puolėsi

\ aitas buvo Iv 
nes.

(JT 
r* ir susi judi- butu taip

Jei

užsi karszcziaves, 
sudraskvma. Ir •>'

vargonų,

atvažiavęs Alvito 
in Žalia ja dažnai 

prisimindavo apie 
Karta jau visai 
pamaldas koplytėlėj pasakė;

Tai tu vargonėlių ot kaip 
nors yra duota, 

, betgi ne-

vargonus, 
tliszkiai per

— Tetuszeli 
tėvo grintele, tenai 
džiovinos atsilsėsi.

Nepažinstamasai

O’ $ eiva 111 mano
nors apsi-; kosios

pasižiūrė
jęs in gera mergaite prabilo: 

» % a • 1 1 •— Matau, mano vaikeli, —
i

se-

J

malones
Filadelfijoi ant vieno stryto 

Nuo pats ryto, 
Cicilikai prakalbas turėjo, 
Ir kelios biznierkos atėjo, 
Pradėjo maiszati daryti, 
Kad žmonis tik atitraukti. 
Kalbėtojai nepaiso ant bobų 

staugimo,
Savq dukriukes in talka pa

vadino.
• Kaip tosios pribuvo, 
Tuojau s szturma prileido!
I Pradėjo klykant, 

Su liežuveis makalaut,
Purvus isz dieziu iminejo 
iVnt kalbėtoju Įeidinėjo.

O ka, ar ne puikei pasielgė 
bobeles,

Ir juju mileinos dukreles T 
Kurios kabinasi ant akiu 

Del visu ant gaivu.
Jeigu pajunta pas ka pinigus, 

O ypacz pas sveczius, 
Bet tegul katras su tuszcziu, 

Pasirodo kiszeniu, 
Laruma ? padaro, 

Per duris laukan iszvaro,

tuo, kad 
kokia ji nebūtu in virszu riesta 
ar in žeme lenkta, pati savaimi 
taip sakant, instinktyviai links 
fa žemvn. Isz keno
taip dedas, kas tame kalcziau- 
sias — nesužinojau. Visai kito- 
kis reginys kuomet susirenka 

ms lietuviszkosios “no- 
Tuomot, ir riestos, ir

tarė — turi labai gera szirdi 
nes susimylėjai ant manes 
no. Matau dabar, jog ir savo 
tęva taip jautriai daboji. Ger
bi senus niettis, už ka tau Die
vas laimis. ‘

— Atminimui imk nuo ma
nės szita augalėli. Szitas auga
lėlis tave ir tavo tęva padarys 
laimingais. Judu ingysite ir 
pas žmones meile.

Senelis davė Birutei toki 
augalo, kuris gydo visokias li
gas ir pamokino kaip ligas gy
dyti.

...tik v 1011 
sys”.' r 
lenktos taip-pat instinktyviai 
rieezias in virszu ir stengiasi 

kita žvilgterėti, isz 
Girdėjau žmones 

sznekėnt, kad nosys riecziasi 
dėlto, kad aukszcziau sveikes
nis oras 
pavimo 
si 
sykliu,

Senolis, papasakojęs kas bu- atsitikimu, 
vo prie 
isznyko isz jos

inviena 
aukszto.”

ir

d p

4 4 r

nėr, taip nėr; 
palikta, pažadėta 
iszteseta”.

Kaltininkas tai girdėdamas 
tik paraudonuodavo, pakRiti
nėdavo ir kaip 
kia

Nors likimas

kaiti. Po valandėles tarė: Surinkęs visas jėgas puolėsi
“Jaunikaiti, kodėl taip da- apt vaito ir nors ♦namie austo 

rai, kodėl nepataisai savo gy-; milo butą, kaip bematant api- 
venima, kndel. negyveni taip kakle-pusiau plyszo, o ir szine- 
kaip Dievas prisakė ? Būdamas Ii tokis pat likimas isztiko. 
jaunas daug ką naudingo gali Kuo, tas viskas butp,baigiasi— 
nuveikti ir vieton szclmystes,?lnežinią, jėi J<iiir ukudnkiu ne- 
vioton daryti artiniui skriaiir 

-da, jam gerft/ffaryk, dirbk kar- 
įtp ,,»ti-juom ir ji mylėk.P '

Po tu žodžiu 
vi(‘szpata\o tyla, 
josi, gražiu vaito 
■< / a > a w r

kndel, negyveni taip kakle-pusiau plyszo, o ir szine-

(nosis mat 
organas), 

prisilai ko higienos 
bet

kve- 
vadina- 

tai- 
žinau ke-

niekadejus to
nažine toliau gyvendavo, 

atskyrė manė 
nuo tavęs, Žalioji vienok tavęs 
da nepainirszau. 
tai nors 
matau, 
metine, iaksžtuteS balseli, ge-

asz
, kad, besirie- 

cziant nosei, buvo isznetycziu 
suduota in balki ir skaudžiai 
nukentėta.

Jei nė kitaip, 
sapne tavo atvliizda 

girdžiu voverselio ryt-
gydymo reikalinga I

nežinia, jėi kiti ūkininkai
> ‘ M .

J K >.! +• 1

nuveikti ir vieton szolmysteĄ bj 7 
akiu ir Birute 

nežinojo kas per viepus buvo 
tasai senelis.

Tai buvo vienuolis.
Geroji mergele aplaikiu^ pa

turima, atsiklaupė ir sudėjus 
rankelės padėkojo DięYiti už 
tokia dovana, paskui1 Velkiai 
nusiskubiiio nanibh ir1 Apsakė 
savo tėvui visa atsitikima.

Nuo to laiko Birutei su le
vu vargas isžnyko, nes visur 
pasekmingai gydė serganezius. 
Birute gi, kol ji gyveno, buvo 
nuo! žmonių mylima.

Tat ir tu, skaitytojau,. gerbk 
ir mylėk senelius, o Dievas ta-

* ■ >

vieton daryti artiniui skriaif- butu judd.il i^i’efkyrp'. . (
> “E tam ?rrrr...” szauke in- 

ttržeš vaitas, ' °tik; kalėjime 
vieta.” t
Po tu žodžiu in lipęs vieno 

SU
4

Kaip sumaneva, 
rėva.

Viena sekmadieni Antanas 
pasiunezia man laiszka, kurio 
atspėtoj dienoj drąsini einu jo 

Szi karta kaip ir ki-

r

t atsiimti.
tados užėjome visas būrys. Pa-

1*. Mockus.gute kukuojant, arba iszpa-
• ii • * ■ . * •nu 87410. ;>t 

dairios batoeli.
Kiek czion jausino

rnišzkio atsklidusi sė^iiczJu
1 viV>,f r' ■■ ■ ’raszt i ne je už- 

Visi doino- 
paiĮiokinjnuiį 

kurs ir Graižo kietd szirdi su- 
ihhiksfztino.

Su kaltininku kitokios isz- 
eities nebuvo kaip tik, sura- 
szius vaito rasztininkui ap
kaltinimu, pasodinti in vals
čiaus kalėjimu. Gi už dienos 
kitos girdėjau buvo iszvežtiis 
net in Suvalkus.

Nespėjus sargui kalini užda
ryti, rasztinen ineina ūkinin
kas Paulius ir

ri ki įlinko. vežiman (Jrątig

klausius apie laiszka, raszfi- 
įlinkas peržiūri*jo irr radęs vie
na del manes, man inteike. Ge
ras pienas, manova mudu su

, Antanu; kiti draugai apie tai 
nežinojo. Žinoma, gavus laisz
ka, jau vis yra sziokia tokia 
proga rasztineje valandėlė pa- 
smaksoti, iszgirsti viena kita 
žodeli, kad ir in namus grižus,

•lį) butu apie ka papasakoti. Szi
priežastis užeiti dvi apie 12 ar-13 vmetn mer

r*

X

iszgalvota

manova

draug su juo
f?

; rasztinen nepaliko mums be gai^.r^ uiuszbuteA 'kuriuodyi
įsū&sir.. trf” 11'* ■ '' •.a * 1 » , ^1 ■ ~ : “J

v ».» « n juom nuvažiavo.U? JP c. f ■ 'Tf l.> r.

Žaliosios kapines 
czion pavargusiir 
kimu žemele pridengė ilsėtis.. 
Kad tie medeliai — svyruonė
liai, kurie puOsze kapines, pra
biltu, jie daug, (laug pasakytu. 
Jie apsakytu skausmus*teveliu 
laidojant stinti arba dnktėil. 
Ten ir sūnaus bei dukters lai
dojant tęva ar motina leinta 
gailia rauda iszgirsti. Nekalta

i.,1^ —' ~ ■ — — —

■ F ‘ <’.. > 1.»’• i ❖
* ■

... Kiek 
gyvenime

svyi’uorio-

tu medeliu Janai it knnkh>u Jn_

» ingauna 
s szi žemo lieka 
ankszta ir jos

sžirdisPMintinis s
per Siaura
persikelia iii bėralines erdves, 

ir viskas 
toje pat valandoje isznykstn. 

Ka kenežia tuomet sžirdis,

Tik šiitai atšibiindi 
toje pat

to viskas 
isznykstn.

< < . " • / \ 'S’*' , •' / '

aiszkiatįsiai pitoodo poeto Ado
mo M iekėvieziahs žodžiai;
“Tik'tas supras ta liūdnumą, 
koki jauezia Lietuvio szi rd is 

hiksztu- 
czi ulbėsiu 

bei sesuėžiu dainelių skamban- 
ežih; tik tas pilnai supras, ku-

negirdint vyturėliu, 
ožiu, kukavimu —

JĮ

ve gausiai palaimins.
IČ " i * .'4 y*-v ' ' *’ ’,'1' 'ni^i I
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—
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Da inspiria in užpAkhli, 
Jog žiu veli negali!

VILTIS PLIKIAMS.
- , > *•! Al.

Arabiszka Mostu yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stim
pu ir savo Adresą tai aplalkyą ttUu 
arabisuku gyduolių dykai. MRMfta 
ant arto adreso Dr. JmbtMi WNdWaij* 
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Mokame antru procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Me& norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą «u musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

CAPITAL STOCK >125,000.00 
Karpius Ir Profits $536,3(6.50

l’tarninke 
Kugpjuczio.

— Jau suėjo 
menesiai kaip 
dirba.

Žinios Vietines
pinna diena

ligiai keturi 
anglekasiai ne-
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 
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H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, VIce-PrczIdonL
J. E. FERGUSON. Kasierius

LletUTisxkaM G ra beri u s

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagclbininko motero.

Prieinamos prekes.

51d Went Spruce Street 
MAHANOY CITY, I’A.

Bell Tclcphonfts No. 149
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Temykit Lietuviai!
J eigų norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
Žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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GARCIJO DVASIA
zn *

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
704 Dideliu Puslapiu.

«

i • • •

150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaig1
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Ūkininku priežodis: Kas 
rugpiutyje 

anksti 
kaip

negriebia, 
pėdu nerisza, rudenyje 

pa matys 
Jeigu pradžioje 

tai bus

szieno

nesikelia, tas 
•žiema klosis, 
to 
(f O

žiema
menesio griausti

riausmai iki galo. Jeigu tarno 
menesyje tankiai ^p^mija, bus 
ilgai pagada ir gružus laikas.rv

P. Kenauckas
Ibucz.rris isz Shenandoro pirko 

llass ant 826

4-

1

J nugis

namus nuo Win.
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apsi stojo 
vieno szulinio.

Du studentai ėjo drauge isz tarė pats in save: 
Valladolido miestelio in $ala- 
manka, Iszpnnijoi. Būdami pa
ilsiu ir isztroszkia, 
pakeli,jo , prie
Kada ilsėjosi, pamate isz nety- 

, ant kurio 
keli žodžiai, 

bet nelabai buvo žyniu, nes gy
vulei cjdami in szaltini gerti 
buvo jas apneszia purvais.

Pasisėmė vandens, nuplovė 
akmeni ir perskaito szitoki pa- 

komisoriai rasza:

..ežiu gulinti akmeni 
radosi paraszyta

1

— Czia yra kokia nors pa
slaptis, pasiliksiu‘C.zionais, pa
kol noisztyrinesiu szios paslap
ties.

Nieko

vo duszia juos mylcjd.;' 
Tu, kursai sziu straipdlieli 

skaitai, esi panaszus in viena

Pavietu vi 
anvaite ketina piulidint 

taksus ant kasvklu. Yra sakyta 
kad randasi daug 
rie visai nemokej< 
ta i 
del locnininku 
ak v vi žinoti

nelaukdamas, 
draugas jau 
atkasė savo peiliu 
meni žeme, po tam pakele ak
meni. i 

rado sziksztini i
rado szinda auksiniu

kada 
buvo iiiiejas toli, 

aplink ak-

kasyklų ku- 
) taksus. Szi-

Czia vra uždaryta 
daktaro Petro 
Garcijo dvasia.

Jaunesnis studentas,

< <

t <

< <

kuris i
naujiena bus 'labai žingeidi nemėgdavo protauti, vos tik fa

namu nes yra P^iTisza 
kiek kompanijos 

turės mokėti taksu.

nes vra perskaito, pradėjo

uredninkai 
metini iszva-

Įzia\ ima l ( diena
11.akc\\ ood parke.
I

>zim<‘t ture?
Pavietai i 

savo 
i17 Augusto

Robertas 
groserninko 

Budrevicziaus, likos pažeistas 
Petnyczia, 
Pottsvilles.

es isz savo au- 
tomobiliaus ir taisė gumini ra
ta kada netikėtai užvažiavo 

■ ant jo kitas automobilius ir su
ko ja s

Pottsvilles ligoninite-

suims
Budreviczia

Antano
|
praeita

i netoli i uus\u 
ežia buvo iszlipt

ant kelio
Budrcvi-

netikėtai

žeide ji apie 
randasi 
j<‘-

Jisai dar j

InvoHtiNorėdami invest! Elcktrikinla 
Szvlcsa in narna arba pataisyti koki 

' dalyka, ateikyte pas clcktro daktara 
■ L'loryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Avė., o padarys Jum darba gerai ir 
užganadlnanczinl. (t.f.)

» i ISZ SHENANDOAH, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABO RIES BAILINO Y CITY, FA.

(’. J. K levins-

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
„ APIE SZITA KNYGA
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Gcrbcmasls Tamistal: —
Sulaukiau nuo juau Bluncxlamou 

mano vardu knyga "Tūkstantiu 
Naktų Ir Viena

m
už kuria tariu 

szlrdlnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvcntal ir sma
giai praeina. Asz visiems linkčcalau 
kad nusipirktu /tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti Ir visokį rupcsczlal nors 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czokiszkes vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

vardu knyga 
f fisz tuju dvieju studentu. Jei tu 

skaitysi geras knygas, nesirū
pindamas suprasti ir turėti 
nauda, jei heatsižiuri in pamo
kinimus, tai tu isz savo skai
tymo jokios naudos neturėsi ir 
busi panaszus nn pirma j i stu-

■«

"Tuksiantis

s.

po akmeniu
maiszcli, kuri'(lenta, kuris perskaitęs para- 

.......... ............. sza ant akmens, * •• • 
pinigu ir raszteli ant kurio bu-' nuėjo sau toliaus.
atriszes y

laczioje

sza ant akmens, S 
V 
■m

nusijuokė ir 
Bet jei tu 

a t yda, tai
->ol

tj

skaitai knygas
visada jose rasi naudingu ir 

• gražiu pamokinimu ir busi pa
naszus in antraji, kuris supra
tęs paraszo paslaptį, turėjo 
dvejopa naudu: rado szimta 
auksiniu pini
mo,

suvo paraszyta:
“Naudokis mano turtais tu, 
kuris turėjai drąsos susekti 
paraszo paslaptį. Rastus pi
nigus gerinus už mane su
vartok, 
kati, o sunaudoti nemokėjau.

Studentas iiiuTžHtgbs tokiu ra
diniu,

nes asz
u z

juos su r m-

!•

jose

juoktis:
— Kas 

už pasakymu: 
daryta dvasia...
ryta!...” 
tai kvailys
parasza.... Isztarias tai 
ir ndejo tolinus.

Jojo draugas buvo iszmin-
Jisai užsimislino ir prisiriszias ir daugiau negu sa- .. . .... ........—-------------- * ....  ... ... . —

GRAJINA“ ‘ BASEBALL ’ ’' ANT VAN DENIO.

ali būti paikesniovra

paslaptį 
naudu:

gu ir pasimokini-
r>

bet
padėjo akmeni ant savoczia , . ____ , ,___ „ ____________

Dvasia uždą-'vietos kaip buvo ir linksmai
Noreczia žinoti, kokis! su daktaro Petro Garcijo tur- 

padejo toki j tu nuėjo savo keliu.
pakilo1 žinojo, kad tiejėi tnr(,;|i jai 

Garcijo dvase

tingesnis.

ežia
I

Jisai jau

jishi buvo 
prie tu turtu visli savo szirdžįa

>
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Yra tai ketvirtus iszdavinias tos puikios knygos, tas

kad nereikia būti uždau 
prisirifczusiu prie 
savo turtus 
gerai sunaudoti.

Ka tiktai skaitysi 
rūpinkis isz 
turėti, 
rastus knygosia visokius pasi- 
mokinimtis.

turto, 
ir mokslą reikia

visada1

skaitvmo nauda 
paymdamas szi rd v n

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in .Lietuva.

Teipgi galima 
Preke knygos Amerike $2.00 

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. Boczkowski-Co • * Mahanoy City, Pa.

1

Banka ka Turi Baisa
>z

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

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

mažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nckurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka- 

Pagclbckit jiai augti. Delate savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MahXnoy CITY. PA.
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Kunigas
vikaras Sz. Jurgio bažny- 

liko.s perkeltas in Kasto- 
užimti Kun. Matulaiczio

ta

kas 
ežios 
na užimti Kun. 
virta kuris iszvažiavo in lietu- 

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo | Va. In Slienandori pribuvo nau
jas vikaras Kun. Si. Nombutas 

Philadelphijos kuris ndper- 
inszventvtas ant

I
if iin oniMiii n i iiftmiMmi i n iar . X’ M

Yra tai naujausias grajus ir likos isžftijslytas Brighto n Beach arti New Yorko.

D. M. Graham, Proa.
J. Garrahan, Attorney

P. C. I?enton

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres. 

W. F. Rynkcwicz
T. G. Hornsby

D? F. Guinan, Tress.
A. Danlsewlcz. M. Gsvula

Automobilius del luiidotuvlu Krik- 
sztlniu, Vcsellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
520-W. Centre SU

Į

I

isz
Mahnnoy City, Pa.'senei likos 

kunigo.

..............................- - ------------- ■ " ■ ---------------- — - ■ .......................

ŽINELES APIE DETROITĄ.

pasauly kito
kuris taip

Tvirczlansla Llctuvlszka
0 A H K A

-S-
Dldele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus Baugiam palaikl- 
mui. Slunczu pinigus in vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Panzpor- 
tUR keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kainas o
atšaki ma. Adrcsavokitc:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahnnoy Are 

MAILAXOY CITY,

gausite teisinga

■ Ant. J. Sakalauskas

KUR BUNA?
i .nano ihohs v incas Pauln- 
ke vieži us, paeina isz Suvalkų 
lied., Vilkaviszkio Apskr., Pa
žėrų Gmino; girdcjhu kad 
vena apie Shenandoah

'Jeigu kas žino apie ji, meldžiu 
praneszti. (t.61

.Juozas Paniukęviezius,
139 N. 3rd. St. 

Brooklyn, N. Y.

Mano brolis 
uiczius,

y

gy- 
Pa.

— Gal nėra 
panaszaus miesto,

reit pletotusi, kaip Detroitas.
1919 m.

K

gyventoju skaiezius 
buvo 465,766, o 1922 m. sieke 
iki 1,025,000.

Neužtenka namu gyvenimui, 
apima 7,562 ket

virtaines nutilęs. Banku turtas 
siekia $4,515,920,674.00.

Vandens ir elektros
Verta $18,700,000; parkai ir

n'

> o 1922 m.
1

cSzis miestas

sistema
b

I

j.

Bell Tol. 359’11.

'•t 

PA.

DIL JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Kariumon- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius’ lig 10 vai., 
ryto. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare,
113 E. Coal SU Slu-niindoali.

lt

*4

i

$18,700,000;
bulvarai vertes $32,575,852.00.

Belle Isle sala apima 707 
ketvirtainius alęerius žemes.

Vieszu mokyklų 161, o priva- 
tiszku 75. Parapijinėse mokyk
lose vaiku yra

Su teisybe toliau eisi.
— Žiūrėk, Tarnai, ežia yra 

laiszkas nuo moteries isz mies
to kuri nori apsigyvent pas 
mus ant vasaros gydytis tyra
me ore.

turim maudyne.

LIGOS
VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo. Lietuviu Daktaran 

Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 32 
metus Invalrlas Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma ‘kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairlas ligas pa- 
einanezias nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukltc ypatlsz- 

i kai, per laiszkus asz negydau. 
ir LcnkiszkaL

1>R. HOLER -
w n r ■ w t " - — — -

Dr. Koler kalba ’^usdszkal 
Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedcllomis 9 iki 2 popiet.

G38 PENN AVĖ'M PITTSBURGH, FA.
i m B w i M III »

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS )

Pacai

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelbu kuziroin. 
l'lialdeiszku, Persiszku, Graikiazku,
\iablszku ir Clgonlszku burtiniku. 
Iszguldtncjimas to kabojo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali bull bu- 
pinst i u u.

LIETŲ VIS Z K AS G K A B 0 RIIJS 
IR BALSAMUOTO.IAS

Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. • Pigi preke. Telpgl prl-; 
stato automobilius visokiems rclka- j 
lama, 
!> •»< T I ft

M0RAL1SZKA KABALA
<atra iszdcda žmogaus ateiti. Su 
4ulamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka J»z JCgipto Rubiną 

Del vyru Ir moterų.Sulva.

H— + ------ ! *

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preko, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA ta! kreip- 
* * . A. M I t . W . i . I «

VISOS TRIS KNYGUTI S 
TIKTAI UZ . .....

Prisluskite mumis 25c. Gadslte 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

25c.

115,000. Baž mes 
nycziu visokiu tautu ir religijų reik atsakyt? 
273; katalikiszku bažuycziu su 
koplycziomis 83. Dabar stato
ma seminarija vertes $8,000,- 
000, Trumpu laiku bus statoma 
katedra vertes $5,000,000, pa- 
naszi jn New Yorko.

Darbininkai per diena pa
dirba 3,066 automobilius; dar
bininkams iszmoka algų in die
na $1,527,000; inatorijolo per 
diena iszvurtoja už $82,445,000.

Iszdirbyscziu

$1,527,000;

priskaitant ir 
> 3,000,v •mažesnes yra apie

Miesto ligoniniu yra 12.
Taip tai maždaug stovi gar

susis Detroitas su Fordu.
.xiMhMiI’iii n.-niMivij nepažyme- 

Fortlo dirbtu- 
Vesė'dabar dirba 60,000 dar-

i 

dirbtuves, 
turės apie

H

?įkNęghliu prakusti 
jeC^ūdM^ncuo P.Įtvumo

bininku.
Statoma 

taip,
naujos 

kad Hbrdas
100,000 darbininku.

J. Bizauskas.

♦- -----------------------------

Suv. V^lstijosia 
1,487,949 atejviu daugiau kaip
1 • ' • —•__ i.._____

randasi

Bet ji nori žinot ar 
Ka jei

Vyras: — Paraszyk jai tei
sybe. Pasakyk lai ji iszsimau- 
do pirm atvažiuosiant pas mus.

Naujas tinkas. 1
— Macziau tu vakar vcl su 

nauja mergina vaikszcziojai. 
Kas ji tokia? — Klausia Ona,

— Tai ne nauja: mano se
noji, naujai nusidažius! — at
sake Simas.

i

Guinano didelis sztoras nori idant

tstorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
e

IR

i

r

<

Nuo Sutvėrimo Pasaulės . iki /Kristaus Vieszpatics Užgimimui
Preke knygos 35c.

Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.
lyg Paskutinio Sūdo.

> i 

I

ft

į
.'I

'i'il >11

kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laiko dėlei sveikatos.

Pnvalb kiekvienas turėti
Jociui maudynes siutą.

savo

jf A 'r

Gilinimo sztore randasi didelis
P* * t AM* i , j h 4jr

pasirinkimas .visokiu tu siutu ir 
parduoda už pigias prekes.

Ateikite p am a t y t i o pirksit e.

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




