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ISZ AMERIKOS
Pigi kelione in Europa, — tik

tai už 12 centu.
Washington 

nori važiuoti 
kelione kasztuos labai pigoi 
ba tik 12 centu.

— Kas

Anglekasiu posėdis atsibuvo 
panedelije.

Philadelphia.
torp anglekasiu ir kompanijų 
atsibuvo panedolio diena, czio- 
nais ant padarymo kontrakto.

Posėdis

D. C.
in Europa, tį|c įnjį klausymą pašok

Bet randasi tai.’ Į minga i užbaigs, tai straikas
11 pasibaigs. Galima tikėtis, jog

trys iszlygoš kūrins turite pir-!Rzia snnvnitin tikrai žino’sime‘
yra: 1) i

I
ma iszpildyt, o tosios 
turite pirma numirti, 2) po 
tam būti sudegintais, 3) jusu 
pelenai ne turi daugiau sverti 
kaip viena švara.

Kas nori ik menka pamatyti, 
gali tai padaryti pigoi, nes ke
lione gali atbūti perjiaczta. 
Ant užklausymo daugeliu ypa
tų, pacztas priyma per paczta 
sudegintu nebaszninku pele
nus ant nusiuntimo savo gymi
noms.
Minksztu anglių da randasi 

ant 290 metu.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijoi randasi minksztuju 
anglių da 43,830,860,000 tonu, 
kuriu užteks ant 290 metu, pa
gal apskaitima inžinierių. Isz 

skaitlio jau iszkasta

in padanges su di- 
kada jojo szeimyna 
Fra ne isco Costa 11 za, 

savo paežiu

alsi-

Didele Nelaime ant Geležinkelio.
i •

Įi

Isz priežasties apsižiopi ininio inžinieriaus kuris nenž: emino signolu
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Isz Lietuviszku Kaimeliu

Was. -
/ta

via! turėjo progos
tikra “bolnt vaina*\ kada Bu
ka veckiene susirėmė su Aide- 
jiene ir pradėjo yioha kita bom

9

vyro. Buka- 
Aidejiene,

Boston, 
tnyezios ry

bobų vaina

Pereitos pc- 
Brightono lietu- 

panmtyt

mbarduoti akmennis.
Kare kilo del 

A <‘ckiene sako, kad 
kuri gyvena josnamuose, prade 
jusi vilioti nuo jos vyra. Aidė
jimu4 sako, kad tai netiesa.

Kaip tpn isztikruju yra, nie- 
, gana tik to, kad 

“ tai]) 
Aidoj ienos

gana t ik

buvo

Apdovanota medaliu už mi- 
laszirdinga darba.

Pana Margarieta Travascio

1

'IĮ!

I

ii

*/

tojo skaitlio jau 
5,519,775,000 tonu. 
UŽsikejsejimas ant Lietuvio 
gyvasezio nepasiseke. — Mo- 

tere aresztavota.
Boston, Mass. — Tarj) 

Brightono lietuviu tesitiko di
delis skandalas. Pereitos pet- 
nyežios Vakaru per plauka tik 
buvo ncnuszautas szv. Roko 
draugijos mitinge vietos lietu
viu veikėjas Ajauskas. Ji no 
rejo nudėti Radeikiene. Ir jei 
jis sziandien gyvas, 
tik jo laimei,

_ Olypir 
buvo laiko pabėgti.

Kaipo draugijos 
kas, Ajauskas buvo su kitais 
komiteto nariais ant pagrindu. 
Mitingas buvo skaitlingas ir 
Lietuviu Kooperacijos 
buvo pilna žmonių, vyru įr mo-

ta i aeziu 
kad dvi gilzes

virszi n i n-

Sale

term. Viena moteris atsistojo 
ir pradėjo artintis prie pagrin
du. Tai buvo Albertina Radei
kiene. Ji turėjo kažka in ske 
peta sosivyniojus. Ji greitai ta 
skepeta iszvyniojo, ir jos ran
kose szvistelejo revolveris. II 
gai nelaokdama ji isztiese gin
klą linkui Ajausko ir paleido 
gaidi. Revolveris traksztelejo, 
bet neiszszove, nes gaidys pa
laike in tuszczia gilze. Pama
tęs pavoju, Ajauskas pritūpė 
liž stalo ir nore nuo pagrindu. 
Radeik iene paspaude revolveri 
antra syki, bet ir vėl noiszdo- 
ge. Salėj kilo didžiausis sumi- 
szimas. Bames apimtos moteris 
ir merginos nežinojo kur pasi- 

pradejo 
Bet bu

vusieji areziau vyrai sueziupo 
Radeikiene už ranku ir nu-

slėpti ir 
virsti viena per kita.

bėgdamos

ranku 
ginklavo. Paskui ji buvo pa-
duota policijai ir 
grotu.

Kokie buvo to pasikėsinimo 
motyvai, tikrai nežiną, 
žmones kalba taip: Vietos lie- 

uždejo ant 
areszta. Ra-

uždą iv t a už 
Ir

tikrai bet

uviu kooperacija 
Rareikio pinigu 
deikis tuo taip susirūpino, kad 
iszejo isz proto ir dabar randa
si beprotnamyje. Jo žmona. 
Radeikiene, atsidūrė in dideli 
varga. Jai rodosi, kad del szi- 
tos jos nelaimes kalcziausip 
yra Ajauskas, nes ji žinojo, 
kad jis priklauso prie koopera
cijos ir mane, kad jis yra tos 
instaigos vedėjas. Toc|el ji ir 
kerszijo jam. Sakoma, kad ei
dama pro 8zali ji kelis kartus 
apspjovusi jo langus — tiek ji 
buvo ant jo inpykus. Ir ant ga
lo, matyt, ji kėsinosi ji nu- 
szaut.

Teismas prasidėjo
ninka. Ajausko puse repjesen- 
tuoja advokate Z. Puisziute- 
Szalniene. — “K.”

szi utar-

apie užbaigimą, straiko.
Nužudė paezia, dinamitavo na
rna ir pats sau pasidarė gala.
Punxsutawney, Pa. — Iszne- 

szias minia 
namitu, 
miegojo,
46 motu, nužudė 
prie szesziu vaiku, po tam pa
leido kulka sau in krūtinio, 
mirdamas tuojaus. Costanza i 
nuo kokio tai laiko negyveno 
su savim. Vyrąs atejas vakaro 
pas paezia norėjo idant sn- 
gryžtu pas ji, o kada toji atsi
sakė, atkerszino baisei.

Rūkydamas užmigo, konia 
pats nesudege.

Philadelphia. — Idant
kratyt nuo uodu, /Yutanas Kar- 
pinskas, 210 Pine uli. užsidegi 
cigara, pradėjo leisti durnus 
kaip isz kamino, bet miegas ji 
apėmė ir užmigo. Cigaras isz 
puolė isz dantų ant szieniko 
nuo ko užsidegė. Uodai iszny 
ko, bet Antanukas miegojo, o 
kad ugnagosiai nebutu pribu 
via in laika, tai Antanukas bu 
tu suspirgejas. Apie 30 gyven
tojai tojo namo buvo privers 
tais’ jeszkoti saugesnes vietos 
laike sumiszimo.
40,000 nauju gyventoju pribu

99 * 4 J. 11J ■ '■ -»MB. a » 9 » - •Vo^fa Amerika.
Washington, ID. C. 

pirmo d žiu lajaus in 
pribuvo konia 40 tukstanezei 
atejviu isz Italijos,

■IBf^*

— Nu(
Amerika

Ros ijos
Anglijos, Vokietijos, Graikijos 
ir Slavokijos. \Prie pabaigos 
meto valdže tikisi da 320 tuks 
tanezius nauju! ate j vi u.

Parapijond suode....
Bristol, Va. -p Laike pamal- 

baptistu bažnytėlėje arti 
West Jeffersonol N. C. para 
pijonai negalėjo iszsedet mal 
szei o 
baigt

du

knnigužis negalėjo už 
pradėtu pamaldų iss 

priežasties labai meilaus kva 
po kuris iszejtine o isz skiepo 

pradojoj / j^szkoti toje 
kvapo”

surast. Kampelį jei rado 40 ga
lonu geros guzutea ir dcszimt? 
galonu brendęs kuriuos pasle-

, muilydami, jog 
bus saugiausia.

Visi
< $ ir ant galo pasiseko

pe butlegerei
ha žny ežioje
Ar manote, jog taji gera szto- 
pa iszliejo, o nei Parapijona: 
tszsidalino terp saves.

Laike maldos likos nužudyta
Reading, Pa. — Wayne MiL 

loris, nužudo savo paezia Ona. 
motina keturiu vaiku kuri su 
vyru negyveno nuo kokio tai 
laiko už tai kad ' lankei jaja 
baisei sumuszdavo. Ana vaka
ru Milleris atejas pas moteria, 
pareikalavo idant pas ji su- 
grvžtu bet motore nenorėjo ir

* . . •’ I. v . , . »4 j t Iužėjus ant virszaiis užsirakino 
savo kambarelije, 
klaupė ir pradėjo melstis.
siutęs vyras iszvore duris, szo- 
ve kelis kartus in klupuojan* 
ežia moteria, užmuszdamas ją
ją ant vietos, po tam pats szo- 
ve in smegenis, bet kaip rodos 
iszliks.

kur atsi-
In-

Szvento Povylo katedra
Ryme, likos pastatyta be jokio 
keiksmo per darbininkus.

* Otis A. Poole arbatos 
kupečius, adbuvo kelione per 
Z'rJff’zj r------- ~‘yx?—■*
szimts keturis kartus.
Pacifiko mares ? septinesde-

, trūkis ant Iron
Mountain gehžinkelio, trenku i n užpakali kito trūkio arti tilto. Nelaimėjo pražuvo 37 žmo-

• • i or* * • 2 ai • t i i i *7 1 i i • • i • < i v / . . * v • 2

1
ju. Inžinieriui vare lokomotiva ant tojo geležinkelio per 
jo nelaime, kurioje pats neteko gyvasezio.

uis ir 136 sužaista. Ant paveikslo matome kaip ‘darbininkai 
<> «>

jeszko užmusztuju ir sužeistu- 
4 metus ir buvo tai pirmutine jo- •H I

kas nežino
“diplomatiniai santikiai 
Bu k a veo k i ones ir 
buvo labai įtempti, ir kada pe
reitos potnyezios ryta jodvi su
sitiko skiepe, tuojaus prasidėjo 
kare. Galutinas muszis
kieme. Bukaveckiene smarkiau 
atakavo ir jiaeme virszu. Aide- 
jiene nutarė praszyti taikos ir 
kreipėsi in teismą, kad paraszy- 
tu sutarti. Taikos derybas veda 
advokate Puisziute - Szalniene.

—“K”

isz į’niladelphia, 
dienomis apdovanota 
niu medaliu per Italu Raudona 
Kryžių drauguvia, 
szirdinga darbu laike paskuti-
nios kares prižiūrėjime sužeis
tųjų kareiviu

likos tomis
bron zi-

už miela-

4

*
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Isz Lietuvos
Ne visados szmukleriams 

sekasi.
Suodžiai (Szakiu apskr.) — 

Vienas Suodžių kaimo nkinin- 
pamogo szmukleryste, 

netoli szeszupes o ūži 
Prūsu Szalis. Jis pasižy

mėjo szmukleryste ir toje apyli 
nkeje buvo visu szinukleriu vu- 
das. Priešu kara isz Prūsu uesz- 

spiritą; visur vis laimingai pa
spruk davo pro sargybas. Vo-| 
kiecziti okupacijos metu vėl va;

kas 
gyveno 
jos —

fnvo hovolna,

Suszaudc.— Karve subadė 
moteriszke.

Kauno Kronika. — Suszaudo 
sulyg nutarimo Karo Teisino 
Joną Volzeakn ir Nikita Cegu- 
nova už apiple^zima S.

i leviczio n<^ i
P’ ’ . .turgaus isztrukusi

Ir. ISZ VISU SZALIU

Chicago. — J< 
5631. So. AVoqd 
utarninko v 
Marcinkevicziftus smuklen, 46- 
su smuĮdess įavininku ir pa- 
34 So. Paulina gat, susivaidijo

ohn Miczalunas
1 gat., pareita 

nuėjo M.aru

T ‘ 'i

KO NEPRIVALO DARYT 
GERA GASPADINE.

manufaktūra ir

rvste.
sugauti

f
į

1. Niekad ne jeszko raktu, 
ba juos vis pakabina ant’ to pa-

galios pradėjo szaudyti. Kaipo ties vinies.
to pasekme jis pats tapo mirti
nai nuszaųtas, kitas gal mirti
nai, o l^iti du sziaip pavojingai 
paszauti.

Paszauti szie žmones: A.
Czinviife, 4614 So. Paulina gat., 

P amžiaus, 4546 
avė. ir Chorlotte

2. Ne ima ta voro ant bargo,
.1 ude- 

gyvon. Vytauto pros]).
gyvuliu 

karve bai
siai baubdama pasileido bėgti 
in Ukmergės plentą. Czia Ze- 
maieziu gatves krvszkehde toji

, isz kuriu viena tuoj parmusze 
baubdama baisiame 

' įnirtime eme badvti nelaimin
gąja moteriszke. Gal szi karve

Liepos 6-d isz

Z- . i < ■ y ■- * n. .'Karve užpuolė dx ' i'hdterlszlvi »

su-

ižemen ir

Vok i erzi a i 1re szmukle
norėdavo ji
nepavykdavo. Už stojus Lietu- 

jis savo amato 
Prusus linus,!

bet tai|‘butu dar neviena žrnogu suba-

vos valdžiai — 
nemoto: vožė in
some is ir tt., o isz ten gaben
davo “prūsinius.” Žinoma, 
laikui bėgant jis

, J

džiusi, jei ne energinas milicini 
ko pasielgimas, 
szuvinis nuszovo 
vuli.

prūsinius.
tapo t u r tuo- i 

liu. Bot nelaime: priesz pat už-| 
gi 
ir užmusze.

kurs keliais 
įnirtusi j i gy-

Žydai kyla kaip ant mielių.
-— Degtines 

nemaža duoda 
j u tarpimui.

Griškabūdis, 
įvenes užpuolė ji piktadariai i pardavinėjimas 

t raszos
i pardavinėti suvaržoma naujais 
valscziaus nutarimais, tai yra, 
pardavinėti kareziamose svai
galai tegalima szventadieniaiš 
nuo 2 ligi 4 valandai. Milicija 
(geri vaikinai) stropiai istatu 
prižiūri, bet pataptomis geria- 
nezius negi 
kad žydeliai 
noiszplopeti.

Biznis 
nesuimtu, kurie net dienos mo-' reziamoje 

vaikszezioja

Yra žmogžudžiu.
Skuodas (Kretingos aps.) —
Paskutinių laiku ežia priviso 

žmogžudžiu. Jie užpuolė 
inkUS, lyv.* c, iimi: ..... .J vet,
degina ju rankas ir kojas paku
lomis apvynioję arba pjausto 
ir bado juos. Daug žmogžudžiu 
jau suimta ir nugabenta Kreti-*

-y i

ukin-
kol atima isz ju turtą

ngos kalėjimai!. Bet dar yra iri

tu apsiginklavo
po sodžius, Pasirodo, kad Skuo 
do Valscziuje esajne sodžių, ku
riu dauguma gyventoju szio- 
kiu ar tokiu budn yra padeje 
ž m ogžu d ž ia i n s plosz t i.

Koks darbas toks ir pelnas.
Griszkabudžio

vaks. szakiu apskr.
kaimo gyveno
ukiininkas Pecziulis. Okupaci-
• * • • • > ■* >

Pentiszkiai
— Szi ame 

suvok iete jes

Vieszai

sugaudys, 
subėga

ypacz 
sekretu

geras krautuvėje, ka-
• turbut žydelius su

laiko, kad dar žydeliai nesigrie

Griszka- 
nedideliems

jos jnetn jisai, būdamas kaimo 
seniūnu, 
vokieeziu
vinms daug ūkininku. Aržiu jo

nekaltai apskundė 
žandarams ir karei-

liežuviui, kai kurie pamate net 
Kauno ii* Vilniaus kalejmus. 
Ypatingai daug nūkontejo du 
ukininkaį: Buragas ir Szuopys.
Zlugus Vokietijai ir įsigalėjus 
Lietuvai, tuodu ūkininkai pa-
davę ji teisman. Teismas pasky 
re atsilyginti minetiesiem ukin 
inkams. Tasai, norėdamas atsi
teisti, pereita rudeny pardavė 
dar visai nauja maitina, o da
bar — matydamas, kad dar to 
nepakanka, kad dar daugiau 
atsjranda skundikų, slapta par 
davė savo ūki Griszkabudžio 
žydams ir iszbego Vokietijon.

ii i; ■ ' *

szaude szeszis 
kurie susitarė 
sijos turtus 
bažnycziu ir 
szais valdže.

Bolszevikai suszaude szeszis 
prasižengėlius.

Moskva. — Bolszevikai 
prasižengėlius

iszvežti isz Ro- 
apiplesztus isz 
už sutarti pric-

Keturi isz juju 
buvo, sųnaręi ,Estoni^zkos.K'g«-
cijos ezionais ir du inaskolei — 
v v ra s ir mote re.

Sovietai pradėjo tarpyti už 
griebtus bažnytinius skarbus.

Moskva. — Darbas sutarpi- 
nimo užgriebtu skarbu isz baž- 
nycziu jau prasidėjo Ekatorin- 
burge. Lyg sziam laikui isz vi
su daliu Rosijoi soviatinoi rek- 

arba 
isz bažnyzeiu

szie
r- - -
J. Celkas, 17 m.
Marshfield avė. ir Chorlotte 
Dan iels, 17 metu amžiatis, 4637 
So. Harmitage avė. Iszskirant 
mergaite Daniels, visi lietuviai.

J. Miczalunas bėgdamas gat
ve perszove sziuose tris asme
nis, o policija nukovė ji na
muose.

nės až viską moka pinigais o 
iždavimus užraszo 
skirta knygute.

3. Ne džiovina drėgnu apsia-

in tam pa-

bia Griszkadbudyje pramones 
fabrikėliu i s t e i g i m o. 
budis tokiems — 
fabrikėliams tinkama vieta — 
ežia susikerpa keli vieszkoliai 
ir bažnytkaimis savaimi virsta 
miesteliu.

Paskiausiu laiku atvyksta 
su kauitalu vienas vokietis su
sidėjęs su kokiu tai amerikonu 
ir užvesiu Griszkabudy lentpiu 
ve, maitina 
ozerpiu arba elektros stoti. Du 
motoriu jau nupirktu Kaune 
ir umu laiku parvežama.

laiku

gontine ir stogams

v

l

* 
iždirbta

Amerike 1920 mete likos 
visokiu tavoru ver

ties ant 62,910,202,000 doleriu.

Chicago

viza toriai arba szventvagei 
apiplosze isz bažnyzeiu 857 
svaru aukso, 718,776 svaru si
dabro, 29,955 deimantus, 5024 
perlu, 
parėdai padabinti su visokeis 
žemeziugais, 59,267 , rubinu, 
emeraldu ir kitokiu brangak- rado, 
menu, 2100 svaru auksiniu pa- 
puoszu, sidabriniu pinjgu ver
ties 17,128 rubliu ir auksiniu 
pinigu verties 1540 rubliu.

Didžiauses isz užgriebtu dei- 
36 karatus, ktiri 
surado Petrogra-

26 puikus bažnytinei

Worcester, Mass. — M. Klio- 
rikaitiene nuėjus vėlai dar kar
ta pasitnelst lietuviu bažnycz- 
ion,- pamate vyriszki beraki
nant skrynele, kurion metama 
pavargėliam aukos. Supratus 

, suszuko ir 
iszgazdintas,

59,267

ties 17,128 rubliu

esant ji vagiliam
tudmi vagilius
iszbego laukan, iszsineszdamas
ir pinigus, kuriuos skrynelėje

Wright St.
Anthony Ra-

14 m. nuo

Kingston, Pa. — Du vaikai 
buvo perdurti ketvergo vakare 
barniuose naujoj 
žaidimo vietoje.
dzavitch, 12 m. ir jo brolis Ed
ward Radzavitcb,
Centre St. buvo suraižyti su 
kiszoniniu peiliu per Louis Ko
szuro, 13 m. nuo 98 Landon St., 
Westmoor.

Koszuro ir Anthony Radza- 
viteh buvo susiginezije ir Ko
szuro iszsitraukes peili isz kisz- 
eniaus, sakoma, ir perdure jau
na Radzavitcb,, kurio 
reikalavo penkių siuliu.

plesztu skarbu isznesza tiktai IErward Rarzavitch atbėgo

vimu prie karszto pecziails;
*4. -Ne miega lyg vėlybam 

rytui ir M.vdy-r-
bai nakezei. „,!r

5. No kalba su savo kaimin- 
kom per tvoras ir pakampes.

6. No pavėlina tarnaitėms 
daneszt sau visokiu liežuviu.

7. Ne laiko neszvariu drapa
nų pakampesia.

8. No palieka muilo vande- 
nije.

9. Ne naudoje spilkucziu vie
toje knipkiu ir ne insiūva juo
sius kur reike paskutiniojo va
landoje.

10. Ne pavėlina idant žibu
rys degtu be reikalo.

11. Ne numeta szniureliu nuo 
pakucziu, nes suvjmiioje in ka
muolėli ir atideda ant parei
kalavimo.

12. Ne kerta malku su j/olliu 
ant stalo.

13. Ne naudoje žirkliu del 
isztraukimo vinių isz lentų.

14. Ne inmusza vinių su ge
ležiu mio prosavojimo vietoje 
plaktuko.

15. Ne

I

prezidentas Vi- 
veikon- 

apreiszko, jog

mantų turi 
bolszevikai 
de. Moskvos . bažnycziosia su
rado 25 procentą visu užgrieb
tu deimantu.

M. Kaleni n,
su Rusu centraliszko 
ežio komiteto, 
soviatu valdže 'tikėjosi pelno 
isz apiplesztu bažnycziu suvir- 
szum ant sziinta milijonu rub
liu aukse, bet verte visu api-

ketvirta dali. Svarbiausi ir 
brangiausi skamba i sonoviszko-
šia bažnycziosia pasiliko noju- 

Da u gel i brau geny b i u 
arba pavogtos 

virszininkus ir

d i narni.
likos paslėptos 
per kunigus, 
rekviza torius.
per kunigus,

Didesne dalis bicziu Bra-
zilijoi yra tokios ka negali in- 
gilt žmogų. ,;S

žaizda
Kuo

savo jaunesniam broliu in pa
galba, jam toko irgi kelios žai
zdos in szlauni. k

Konstabelis Julius Fleschut 
aresztavo Koszuro, kuris, per 
iszklausinejima prie teisėjo W. 
II. Chapin, * buvo paleistas po 
$300 kaucijos del pribuvimo in 
jaunamecziu teismą. Kaucija 
buvo užstatyta.

palieka bonkucziu 
kur ne reike su truciznom ar
ba maiszelius su kenkenezioms 
dulkelėms.

16. Ne padeda indu su karsz- 
tu vaideniu tonais, kur galėtu 
vaikai lengvai nutraukti.

17. Ne plauna stiklu karsz-
tam vandenije. •* •- ,

18. Ne daleidže Idant musea 
inpuolinetu in valgius ir gery- 
nins.

19. Ne padeda karsztu puo
du ant paliyaruotu stalu ir 
krėslu.

20. No pjauna duonos, pakol 
da karszta.

21. Ne sumusza kiausziniu 
teszla, pirma ne pavuos-

ežius. 1
22. Ne daleidže idant pienas

t

in

I

" Chicago emo dalybas 
lenktyncsia 45 motore ir vie
nas vyras kas pakeps gar
džiausia duona. Vyras laimėjo 
laiŽybas, aplaikydamas pirmu-
tiiiią dovana.

* ' ' 'f

Pagal paskutini surasza 
(1920 mete) tai valstije Ore-

*

« «gon radosi 4590 Indi jonu. I

i

Ant amoyikoniszku laivu*

randasi daugidu kaip du tuks- 
tąnezei mariniu kareiviu- 
marines.

Amerike randasi tūks
tantis teatru kur buna persta
tomi vodivilei 
perstatimas.

tvirū

*

— sziupininis

savo 
ku.

„ . 1 visus
geležinkelius su elektri-
Norwegije varys

■<

Knygele Draugyatema del 
iHzmokejlmo pinigu Ugcnia- 
ma - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu i ----- - 50a 

W. D. BOCZKAU8KAS-CO..
MXKANOY CITY. PA.

ne prisisvilintu arba surugtiu t
23. No verda jokio viralo, ne-, 

uždengus puodą.
24. Verda ilginus virala ant 

mažos ugnies ne kaip ant kar- 
sztos.

25. Ne paduoda ant stalo 
nedavirto viralo ne pridegtos 
mėsos.

26. Nuolatos szvarei pasire-' . 
džius, 
mazgojus sau veidą.

susiszukavus ir apsi
• A At -

r

t
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
tiktai 

laisvam
Panaszus atsitikimai 

gali atsitikt sziani 
Amerike dvidoszimtam amžiu
je, o neyra tai pirmutinis ne
paskutinis.

Bostone,
hetts, tula panel 
.ve kaipo 
no

valstije Massachn- 
knri pasida- 

apgarsi- 
isztekes 
jiai pa

aukaus tūkstanti doleriu ant 
tėvu

“M. A. C.” 
laikrasztije, jog 

už kožno vvro kuris

ižgialbejimo josios levu nuo 
Bu bank rutininio. Žinoma, laik- 
rasztis patalpino ir josios pa
veiksią.

Pasekme buvo ta, jog noku- 
>ae vyrai atsiszauke kaipo kan
didatai siūlydami jiai 
lukstanezius doleriu.

Argi galima cze kalbėt apie 
meile! Kas mums iszaiszkins 
skirtumą terp sziandieninio 
gyvenimo poros o praejtuosia 
laikuosia, kada vyrai pirkdavo 
sau moteres kaipo 
ant turgaus!

Mažas vra skirtumas szia
dion.... (lai tik tame, jog seniau 
paezos parduodavo, o 
paezios parsiduoda.

net du

nelaisvės

sziadion

Darbai pradės neužilgio pa
sigerint po visa Amerika, fa- 

jau dirba geriau, ka
syklos dirbs už kokios sanvrti- 
tes ir darbininkiszkas kruteji- 
Xnas vela judės pilnu begiu.

Sunkus buvo laikai del visu, 
sunkus buvo ir del ižduotoju 
)aikraszoziu, nes turėjo lankti 
prasitrnukusio
nuo savo skaitytoju už prenu
merata ant ko treti jo tukstan
ezius doleriu.

Bet užėjus geresniems lai
kams, tikimos, jog musu skai
tytojai neužmirsz atsilygint 
krikszczioniszkai. Szimet pra
siėjome spaudini jubilejini ka- 
lendori ant atminties 35 metu 
iszleidimo “Saules,”
Slidesnis už praejta meta. To- 
SM meldžeme paguodotu skai
tytoji! neužmirszt su atsilygi
nimu prenumeratos, 
i ■

brikai

užmokesczio

kuris bus

nes 
be darbo

mainyt, 
nes “ 
bo.”

Mankowski turto jokio nesu- 
czedino ne nesurinko, nes ap- 
laike po motinos mirezoi. .Jei
gu toki didžpilvi su jojo turtu 
nuvežti ant kokios salos, tai 
ponulis turėtu imtis prie kokio 
darbo arba pastipt 
Jojo turtai prisiduotu 
niek.

Sziadien žmonis ymasi ant 
visokiu budu idant užlaiky ti 
savo gyvasti ir apsisaugo! nuo 
.visokiu spekulantu.

Tula porele Oak Park, Chi- 
negaledamacage, negalėdama mokėti 

augsztos randos, pasijeszkojo 
sau naktinio darbo fabrike, o 
dienos laike persimiegodavo 
parke.

Dienos laike parke galema 
miegot, bet nakties laike yra 
tai uždrausta.

i ,
Prie kalbamos litanijos, die

vobaimingi žmonis kalba: nuo 
pavietre, bado ir kariu ir 1.1, 
privalo daduot ir nuo straiku 
-— apsaugok mus Vieszpatie.

Juk pavietrių nestokas, ba
ido ir turime užtektinai o kariu 
teipgi, o straikai prigialbsti 
dapildyti kartybes musu gyve
nime.

turtai

yra neteisingu, 
neturėsi skar-

Dabar pakalbėsimi* 
apie viena 
kuri bėga

isz bado.
ant

truput i 
lietuviszka panaite 
kas vakaras isz na

mu, kada motina su aszaromis
meldže savo milemos dukreles 
idant sėdėtu namie.

Teip mano milema

J

MILICIJE APMALSZINA STRAIKIERIUS JOLIET, ILL.

V
t

L 

k
*- J
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KA RASZE CZALIS DZIN. 
DZIKAS SAVO PACZIaI 

IN LIETUVA. 1
I

Manu I)ir Lizi I
Daneszu tau meilingu ma

nu Lizdiu, knd esmių sveikas 
mulas ba 

dzirbau pei’ tris
ir tau žieiuu su beibukems isz’ 
visu Hzirdžin.

O ka mani kikini. gromatoje 
senavagon mažai pini-Į

DR. JUOZAS J. AUSTRA
* (Lietuviu)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 va) 
ryte.
9 vakare.
113 E. Coal SL

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

Shenandoah.
kaip žinok kad ne- 

menesiu.s, ka

I
k u tau
gu prisiuneziau — tai labai ne-'

F

dukrele 
užtepei ant savo veidelio viso
kio pauderio ir milteliu, pe
czius apnuoginai, szlebukia da 
daugiau sutrumpinai, begi 
kaip beprote 
bambiliu ant kokio kampo ku
riame lauke ant tavęs kokis 
szetonpalaikis f...

Ir tu manai, jog tokis 
nimas tau turtus 
klos? Ne szirdžiuk, ne tokis tai 
kolos in laimi* — no tokis!.... 
Jeigu atsiras jaunikaitis, kuris 
jeszkos laimes, tai ejs ten, kur 
randasi 
darbszumas, meile szeimvnisz- 
ka ir tikėk jog tik su tokiu bu
si laiminga — apie kitoki no- 
manstyk.

Paliauk trankytis 
su bambi leis, atmesk nuo saves 
miltelius, tepalus,

subjaurina o ant 
senatvės iszrodvsi 
na. Neflirtuok, nes neteksi do
rybes ir panystes ir — sutrum
pinsi motinai ir sau gyvasti.

Paliauk szirdžiuk — nes ki
taip busimo priversti apgarsyt 
visam svietui tavo pravarde. A 
word to the wise., etc....

sutrumpinai, 
sutikti lankoma

gyvp-
po kojų pa

dievobaimingumas,

na kt imis

kurie tavo
veideli tik

kaip raga-

Pagal kriminaliszka surasza 
visokiu prasižengėliu tai 

Suvienituosia 
šia, užyma j 
už musztynes

CZ1O- 
Valstijo- 

pimintines vietas 
i Lietuvei, Slavo- 

kai ir Italai. Už prasižengimą 
tai yra, viso- 
užpuolimus ir 

vieta užyma 
amerikonai ir rusai.

nais,

Jie puikei at-

prieszais turtą, 
khiB ploazimvis 
vagystas pirma 
nigerei,
Mažiausia laužo tiesas kinezi- 
kai.

Argi Lietuvei
siženklino Amerike! Pirniuti- 
nioje vietoje kaipo geriausi 
pesztukai užima Lietuvei!

Teip raszo statistikas Fred- 
rikas J. Haskin isz Washing
ton, D. C.

Tvlrczlansia Lleluvlszka 
BANKA 

-6-
Dldele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui u i. ■ Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszyklte apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklto:

V. LAPINSKAS
G01 W. Mfthanoy Ave^ 

MAHANOY CITY,

sidzvvvk, ba dabar Jamerike 
ui kas dzo laikai, !
stlaikuojem ant more moni ir 
czek of ir no vork, o gyveno ir 
reike nžrnokoę už burdu, in su- 
saidžiu, sztorninkui ir mun
szaine o ir siutu jmsipirkau, ba 
tas kit nusipirkau, p;is žydą po- 
reicus metus, tai 
Kaip pradėsim dirbti 
siunsiu tau 
markiu.

(> dabar 
persimufiuau 
ba man pirmu gaspadiniu pa

to hel, ba uemo-

žinok juk ’
i

1i t(*rp skobu 
palieijanlas, straikieris ir 

karabinais,

Ana diena likos isszaukta miliei.je iu Joliet ant apimilszinimo suniiszimo
geležinkelieezin, kuriame likos užmusztasir straikuojeneziu

rifas W ill pavieto sužeistas. Paveikslas parodo milicija su maszinineis
• ai • • • .. . . • • • * * . '..T Z a*.rinkių straikieriai apmėtė juosius nkmcnais ir visaip iszvat ino

Ka raszo nplo knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Vieton*

“Tukstan-
kuria man pri-

Gerblaml Tamstos:— Szluom! duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo doVana, už tai 
asz prlsiunczlu tamstoms mano pado- 
kavonc kuria praszotn nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus npraszimus, tyri neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lictuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda lenai stebė
tinus apraszyinus senovės žmonių 
gyvenimą ir užtnirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali
kiekviena žmogų katras skaito 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsiuntct kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenimo. Viso giaro vclijentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-inlnetos knygos tai prisluskito $2 
in "Saules” Iszleistuves o gausite tuo- 
jaua nėr paczta.

I "r

TIKR1AUSES KABALAS

KUR BUNA?

nuraminti
ar

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldclszku, Persiszku, Gfaikiszku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtlnlku. 
Is'zguldincjlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu. >

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubinu 
Sulva. Del vyru ir motoru.

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

Prisiimkite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

~ - . • - ... L.----- -- - .

25c.

sze- 
o susi-

Paieszkau savo vyro Antano 
Urbono isz Daunoru, 18 midų 
kaip atsiskyrė, paikiau gyve
no West Virginia apie mainas. 

Mrs. Auna Urban, 
5207 Calumet Avb., 

Chicago, III.(t.68)

Paieszkau savo drauges .Lo
vos Stravinskiutes 
Suvalkų Red., 
apie 14 metu
Meldžiu atsiszaukt tint adreso.

Magd. Mannantavicziuti1, 
Box 127

paeina isz 
isz Runboniii, 
kai) Amerike.

!

rerarrilTrille, Conn.

kelis

tau 
ant

cik reksai.
tai pri- 

tukstanciiis

danesu, juk
kito buj'do

nesiunsk
Burda dabar 

ne

- I’A.

lipi man ejti 
kejaii už burda per tu szetmiu 
straiku, tai gromatii 
ant senu liauzu.
turiu faina ir laikinu labai, 
isz beko tiktai isz franto, o rei
ki ei žinoc jog nuimi gaspadi- 
niu Džiordžiene Kamsztaitie- 
iie tai fain misis, geriau pada
lo munszaine ir geriau peczius 
man iszskrobina i 
gadliva gaspadzim

O ka man
numi sziur atvažiuosi, ba Lie
tuvoje tau 
du bei bok lis 
asz iszvažiavau
tau nevierinu, ba tu cik isz fu- 
niu teip raszei ir fulini mani be 
reikalo.

Dabar tavi

* 
dauesi

ir labai
jn bet.

jog

i

Ga

pas

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima 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, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

pusbroliu
pir-

Paieszkau
Joną ir Motiejų 
minu gyveno W’aterbury, Uotui, 
keli metai algai gyrimo Hart
ford, Conn. Jeigu kas žino apie 
juos, Meldžiu prniioszti.

Kasi Popika,
326 AV. Ogden St.,

Pa.

savo
I’opi kai,

(lirardville,

per karszta ir jau 
susilaukei kada 

in .Jaiumika,

szirdingai paz- 
dravinn su beibtikeniH o ceipgi- 
visu auzu o ir Miką Manksztai- 
ti, ka tau evoru užgadino ir pa
ti tave ir visus aplinkui susie- 
dus, tuom
nes gromatu

IN PILIAVA
ri:u HAMBURGĄ 

Neužkliudant i.enku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai.

; Orbita 9 Sept. II Oct. 1H Novom. 
Ordinui 16 Sept. 21 Oct, 25 Novom. 
Oroposn 30 Septemherlo, I Novom.,

Tiesiai in Cherbourg.
"1 Southampton Ir Hamburg.

Visos atskirios kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

HO Y AL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents
26 BROADWAY. NEW YORK.

Chicago: 117 W. Washington Sl.j 
Ar pas vietini Inivakorcziu agenta. !

laik lauki nuo ina- 
po straikui, bu- 

cziuoju tavi visur, milincis. os- 
bend

Mano
F rout

i

Cūnąpdn O
IN LIETUVA PER 12 DIENU

r ’* ■ • d** —Si w k • *r' * Ta * K t'" *<w Jb a II

Czalis DzindzikuJ?- 
niu adres yra: 642 

strit
v ra: 

Neversi nk 
Szenador, Pau. Junaite<l Stjeitu 
.laineri k a. i

aus,
>

drėlctiausiaš Vlsa-vanHenintė 'Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptonc in Danteiga, Pillava. 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
czlauslu isz trijų laivu kurie Iszplauko 
Isz New Verku koxnn l’tarninka.
Visi Ih'zios klases pasažierlai kabinete.

MAURETANIA

4/
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i
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NE BUS DAUGIAU REIKALINGI.
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v Amerikoniszki submarinai skaitliuje
ana diena San Pedro, Calif, pi nokdami 5000 myliu in Hamp-

d vi lėk a,

c—>
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Į
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gyaenimas

Sz. Marijos Panos
PREKE (TIKTAI 25 c.

W. D. Bocikow»kl-Co. 
Mahanoy City. P»»-

TOKMBMB

'I

AQUITANIA 
BERENGAR1A

Tcipgl per Livcrpoola ir Glasgow
ALGERIA......... 25 Augusto
SCYTHIA ...... 31 Augusto
City of London .. 2 September

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

ALTIJOS-AMERIKOQ 
* LINIJ A 9 Br.o a d vay. Ne v v k . NX UGyvastis penkdolerines amej 

rikoniszkos bumaszkos yra 
tiktai deszimts 
per taji laika susipleszo ii 

ne 
praplatinimo.
Rezervo Banka New Yorke tu
ri nuolatos ant zoposties 500 
milijonu doleriu bumaszkosia 
ant permainymo suplyszusiu ir 
netinkamųjų.

Negalima stebėtis, jog penk
dolerines bumaszkos vra toks 
trumpas gyvenimas, jeigu ap
svarstysime kokia ji atbūna 
greita kelione isz ranku in ran
kas, nes nepasilieka ilgai pas 
žmogų idant 
sipažintu.

bumaszkos
menesius, nes

taji 
’ daugiau vra tinkama ant

Federaliszka

ton Roads
žia, nes pagal avietiniu sutarti, daugiau ne bus reikalingi.

Va. kur bus sudaužyti ir parduoti už sena gele-

TIESI
KELIONE

iJ

apleido

JI
_______

M**“

Ė iLIETUVk
PER. H^KMDURGAiPlLIAĄ r- adi\a i iF'Do.in

7
ARBA L1ISJ»OJU.

Lietuvei važuojant in PJiava aplenkia 
lenku juosta (kcrldora)

Visa treczln kljisn pat alinta in kani- 
Imriis ant 2, 4, C Ir 8 lovų.

LATVIA............ 23 Augusto
LITUANIA .. 6 Septemberio

Isz New Yorko ar Phlladelpllft'In Hamburgu 
$103.50. _________
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Kokis tai Robertas Man- 
kowski, sūnelis amerikonkos 
Grace Sterling naszles po gro- 
fui Mankowskiui, innesze pra- 
Bzyma i n soda idant jam pa
skirtu metines algos ant užsi
laikymo nuo 20 lyg 40 tukstan- 
cziu doleriu.

Advokatai Mankowskio 
ajszkino sodžiai, buk juju kli- 
jentas priguli prie tojo luomo 
žmonių, kurie neturėjo progos j 
iszmokti kokio naudingo ama
to arba profesijos, kokia pri- 
siduotu žmogui ant užsilaiky
mo.

Sudže sutiko 
advokatu ir paskyrė didesni 
mokesti.

Mes žmonis, kokiu yra Man- 
kowsku vadiname storpilveis 
kurie gyvena isz prakaito kitu 
žmonių. Už 40 tukstanezius do
leriu ant meto galėtu gerai isz- 
Bimaityti net 40 darbininkisz-

tai 
sūnelis

MM

/a

S

V*

su jaja gerai ap- 11
• v

ant praszymo

Wholesale ir retail preke ant 
visokio maisto ir kitokiu rei
kalingu dalyku del pragyveni
mo pabrango vela nuo Jula- 
jaus menesio. In laika 
szimts menesiu, viskas pabran
go ant deszimts procento. Ga
lima tikėtis, jog 
pabrangs kada 
baigs. Taigi 
duoda, o su kita 
darbininko.

de-

da daugiau 
straikas paši

au viena ranka 
atima nuo

Lletuviszkas Graborlua

K. RĖKLAITIS

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

Pirkite trobele šiandien

25c.
I

• -*». -a- k ■ ▲

. In l’IUnva $106.50. Jn Liepoju $107. 
Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

<M

cigaretai

Jie yra 
GERI!

Pirk sziuos 
cigaretus
ir suezedyk pinigus.

10*

h

z 
z /
Ij

■4.

*ku azoimynu.
i Visnomeniszkas būdas kuris 
pavėlina vienam žmogui, be 
jokio mpesezio apie rytoju, be 
jokio užsiėmimo gyventi kaso
tu keturesdeszimts szeimynu, 
Juri ar pirmiau ar vėliau persi-

Laidoja Numirėliui pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Turi pagelblninke motere.
Prieinamos prekes.

616 West Spruce Street 
MAHANOY CITY* PA. 
Bell Telephones No. 149

........ . ............. . . ........ .

GYVENIMAI SZVENTUdU
Suraszyti del kiekvienos dienos

per visus metus , 
Drucziai apdaryta kietais juo^ 
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO,- 

MAHANOY CITY, PA.

Tiktai $5.00

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

310 Paveikslu.205 Puslapiu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais. Preke $1.50 

———- "< ti’r 
W. D. BOCZKOWSKI-CO.'« 
MAHANOY CITY, PA.

t « ' l,

* 4 / I
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71
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EKSKURSIJA kas SUB AT A
In Kauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00

(WAR TAX ,5.00) .

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Amerikos Dolereis Ir AukduniB* 

ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU
Pinigus Lietuvoje gauna arczlaualame 

paszte laike 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y*ė
-—f--

-r
•L

<■. •?
i ii. 

. ’’ ’ b. k'

!
*

r. 
a

W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. 1?. Rynkieviczia.

, suraszo ingaliojimus,.
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszinainau ir sįuncziu in visas dalis svieto

• . * • va. * • v • • i _  • v* • . • • T » I ■ • ♦ _ •

Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą .
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto,
— a — a a * a ■ « __ — a a a • ■ "• d • i • • V • AKurie kreipiasi in mano ageiitura buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti iii Lietuvą 

. • * « « • • 1 • • d > • • <■ • « 1 • 1 i • t • i * V _ -21.__ _____ ’tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
_ a a *a V/ • • • -W • v d » • • • ■« • d . * - - 1   _ • Reikalaukite manolaiko dar važiuoja in Europa, 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatįszkai.

pinigu ir Inivakorcziu kurso ir
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VERONIKOS PASKUTINIS PATARNAVIMAS.

Iszejes isz 
zas Vedega, 
Inai rinkoje, sveikinosi su 
žinstainais ir kaimynais. I 
kui, susirinkę

“buteliuko isztrauk-
Juozas pats gere 

nesigailėdamas 
gerti ragino.

bažnyczios Juo- 
sukinejosi links- 

pa- 
*as-

burelyje nueje

I........

žmona Ve-
Melynos akys spinde-

smuklen 
ti.“ 
sios I >

‘ ‘ balto- 
ir kitus 

Mat, sziandienn 
kriksztynos! Juozui davė Die
vas sunu ir sziandiena 
kuinai pakriksztyti.
motina, 
sirgdama 
Juozas, 
sunu,“
paprastai.

i 4

atvožė 
Kūdikio 
sunkiai 

namie, o
Veronika, 
pasiliko 

dėkodamas Dievui už 
gere dar labiau negu 

Jau vakaras prisi
artino, o jie vis dar gere. Tik- 

sutvmus iszsiruo-tai gerokai 
sze namo važiuoti.

Parvažiavę pririszo ark Ii 
patvoryje, szukaudami ir dai
nuodami inejb iii vidų, bet 
staiga ju dainos nutruko. Visi 
svecziai stovėjo prie lovos, o 
szale Veronikos stovėjo uždeg- 

Veronika 
bet tftojau

pririszo

inejb iii

žvake.
akis,

Iszblyszkos jos

ta vaszkine 
dar pravėrė 
vėl užmerkė, 
veidas jau skausmo nebeseisz- 
ke, matyti jame buvo kaž ko
kia ramybe. Juozas puolė prie 
jos, klausinėjo, judino, bet... jo 
^Veronika jau buvo lavonas.

Po Veronikos 
zas dažniausia 
ežia moję pas

susivėlusiais 
jis,

akimis ir 
Nors 

tebegyvenant

mirties, Juo- 
sededavo kar- 

Alijosziu, bute
liuką pasistatęs, paniuręs, pik
tas, paraudusiomis

plaukais.
Veronikai Umv*,. . v>.<..iv, 

dažnai ja primuszdavo girtas 
parėjės, dažnai iszkoliodavo, 
bet ji viską ramiai nukentėda
vo, tacziau <laba r 
stovėjo Juozui akyse 
graži, meili, kaip angelas. Jis 
dabar tik pamate, kokio bran
gaus turto neteko,

Veronika 
ir buvo

dabar tik 
suprato, kad kitos tokios gy
venimo 
Tokios mintys dar
spausdavo Juozui szi rd i, ir jis,

ti ra u ges nebesuras, 
labiau su-

kad nuslopinti ta gailesti, dar 
labiau gere degtine.

Mažasis Juozukas likos glo
boje vyresnes už ji sesers Ma- 

Jonukn, nega- 
p radėjoĮėjo

Pagal-

užkankinai!
Jonuką su

I

nuvmni.

I RAUDONOJI* VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)
I .r ~ -   - -7--" ■ •

v. at jf • '' i .*7 PUSE PREKES!Vifeos szios Knygos už
1

; 20
SZEIMYNINIAI RŪPESNIAIV ‘ j

Niel<ad dar mlsu patyręs to
kios ntiObOiloS, jkaip dabar; tie
siog negtiliji v/vienui 
k a rnba rely iszbufi.

mibagelc lyg sziol 
dar visJigonbuty guli. Negaliu 
jos ir aplankyti, nes kiek kartu 

ja esu huyes,

M

Žmona

- vienas

prakilni jo buvusi 
ronika.
jo kaip žvaigždes^ veidas buvo 
nuliūdęs, bet jame mutesi kaž 
kokia tvirtybe; ant ranku tu
rėjo niažaji Jurgiuką ir rimtu 
balsu tarė;

— Juozai! Juozai!
vok, ka tu padarei, kuo tu pa
virtai. Degtines vergu! Tu ina
ne ir Jurgiuką 
Baigi) užkankinti 
Maryte. Palikes juos didžiau
siame varge, tu maudaisi deg- 

nedorybeje! Ar tu 
manai, kad visa gyvenimą ga
lėsi taip gyventi! Tai-gi ne! 
Jau prisipildė Dievo kantry
bes taure ir jei dar nopasitai- 
sysi, tai szia nakti pražūsi! O 
szitos nedorybių vietos rytoj 
akmens ant akmens nepaliks!..

Czia Veronikos balsas pasi
daro galingas ir rustus, isztie- 
se savo ranka in dangų, tarsi 
norėdama nurodyti Liudytoja 
savo žodžiams;
skaistus žėrintis žaibas perplo- 
szo juodąjį nakties dangų ir 
trenkė perkūnas, net namu sie
nos ir langai suvirpėjo.

pasigailėk 
manos nusidėjėlio!... susznabž- 
dejo Juozas.

Kambaryje pasidaro mirtina 
Tik vėl žerinezia juosta 

szvystelejo danguj, dar smar
kiau trenka perkūnas ir pasi
girdo užimąs 
vandens laszu.
nuo suolo ir tik suspėjo isztar- 

“ — iszbego

tineje ir

tuo tarpu

t via.

Vieszpatio,

ore krintaneziu
Juozas szoko

Iszpnžintios...ti: “ 
per duris.

Likusieji, iszsyk, stovėjo nu
stebę, dar nesuprasdami kas 

Tik Barbora 
ir tarė paszie-

dar 
atsitiko Juozui, 
pertrauke tyla 
pianeziu balsu: — Iszpažinties 
nubėgo....

— Iszdurniavo, o ne iszpa
žinties nubėgo — pridūrė

17 ne/anau, 
padarysiu,

Ir kaip taisos
pecziu pataisysiu, 

Jau tai nėr merginos,
Tiktai gamulos.
Kaip tai sako:

Ne prie tanciaus, 
Nę ražaueziaus.

Apie namini darba nieko ne
žino, 

niekas to neisz 
mokino,

Ne viena jjui in metus pareina, 
() cze jaunikei jokie ne atejna 
Taigi nžpugo kaip laukines, 

Kaip stirnos girrinos.
Tai ir ne dyvai, 

Jeigu no kimba vyrai. 
Asz galiu rodą duoti, 

Tiktai reikė tos rodos*prisi 
vektuoti 

Geriause prie pccziaus stovėti 
Mokintis valgi virti, 
Drapanėles skalbt, 

Duonele gardžo kept.
Reike ir iszmokti kelnes lo 

pyti, 
Ir kur su v ra susinti.

Tas yra del moteres veika 
lingu daigtu, 

Del užlaikimo vyro ir vaiku.

Jau isztikrb

Ne d v va i !

tas.
ki

butu iszpa

kaip

niorgicas isz

pas
esu pastebėjos

nurodvdamas

didžiai

tiesos

tiek kartu 
jos sujudimus, 

nesąmoningas kalbas.. . Gydy
tojas todėl visai man uždraudė 
pas ja lankytis,
jos lygos smarkuma.

Norėdamas tikresnes 
įpie žmonos liga patirti, suma
niau pasiklausti kito gerai pa
žįstame gydytojo. Bet jis, susi
rūpinės senelis ir mano nelaime 

atjauezias, atsisakė
mano praszymo iszpildyti, nes 

8 vai, darbo laikas.
► mielas, —- 

tarė jisai, užklausus kodėl taip 
griežtai laikąsis įsakymo, — 
lu kartu esu jau užmokėjęs 

pabaudoj, už panaszius 
pasielgimus. v

Tolesniame pašzneltesy gydy

a u pra ėjės
----- Taip, mano

••(‘ros

:ojas nurodė in didi sttUŽudy- 
>iu skaieziu ir vis pagimdyta 
socialistiszkos tvarkos.

— Energiszkiausi 
labar dažniausiai patys

žmones 
gala, 

atdaro, kad pasiliuosavus nuo 
socializmo.

žemiszko rojaus ’ su-

— Kvailas jis 
žinties eiti!...

— Asz geriau 
visas savo szelmvstes pasaky- 

o ne tam plikagalviui,—

Barborytei

, ’r y

R

ženiiaus padėtu knygų už 82 vertes, prisiuskite
- k < I1* •

. o
Iszsiriiikite sau 
mumis tiktai $ 1 o gausite per paczta 82 vertes knygų už 81, 
$3 vertes,knygu gausite už 81.50.

I /

$4 vertes knygų už $2 ir t.t. 
Szitas ^prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
isz

. 4 . si • r •

progos .0 bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.
Mes užmokain nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.

■ ... ..................... . ^,„.1
,, 1 . , y

No. 122 Kapitonai? Velnias. Pul-

1

Dvi istorijos apie Valu- ĮNo. 145 Dvi istorijos apie Valu-Į No. 17(1 Dvi istorijos apie Joną Ir 
kas isz glrrios ir Ant nemuno. 58 pus. Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - it - 15c Preke

No. 14(1 Dvi istorijos: Anlolas
Dievo. Senas Klastoris, juokingas } pC(j0 Amerikos, pasaka manu D»t-

- ■•■.•■■jį it

Dvi istorijos: 
Senas Klasteris,

15c
No. 177 Asztuonios istorijos apie

c . aM

H

''./."Įį*

35c
. No. 125 Vaidelota,

35c

T

ku» apranzymas, didolo knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrabio, graži 
aptunka Isz Prancūzu gyvenimo, ir 
viena trumpa Maskoliazka pasaka, 287 
puslapiu. .... 5()c

No. 124 Prakeikta, meilingai? Kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus.

apisaka isz 
pirmutines puses szimtmcczio, iszipita 
Isz Lljetuvlszku užlięku. Su pavei
kslais. 177 dideliu puslapiu.

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

No. 127 Tris Istorijos apie Neva
liojo pas Maurus, Vicszkelio Duobes, 
Karalaitis žmogus.

No, 128 1/ 1 
skirtumo terp valku ir ml lekia visus 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczla. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere. Nela- 

Prakclklmas.
pas grafa. Užkeikta skripka, 
ka ketina antra karta apsipaeziuot. 
Pikta Onuka.

No. 130 Penkios

, 121 puslapiu. 25c 
Istorijų: Nedarykia.

Krėslas.

bas vyras. Delegatai
Del tu

apraszimas. Preke knygutes tik 15e. '(jzes (Dzukiszkai) .Viena nedele telsy- 
No. 147 Tris Istorijos apie Tris'bos, Iszgydlntas, Nedoras dede, Atsl- 

Valkijozai, Iszmintlnga rodą, Apskalbdavo, Valkata, PaukBztolis Jezuso, telp 
tojas. 63 puslapiu. - ' - 15c d1 koletą juoku ir kitokiu paskaitymu,

A O

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Stąlortaus, Iszgydln- 
tas, Budelis } 
tuno. 60 puslapiu.

No, 149 Septynios istorijos apie!ne
stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra- Į 
belis, Drąsus szuo, K~’—° — -•*-
Vargo sapnas, Pasakos aplo čigonus. I a^yH> Tanias, Vargdienis Jonukas ka- 

_____  61 puslapiu. - 15c
No. 180 Tris istorijos apie Kajl- 

mas, Drūtas Petras, Nuogalis.

No. 147 Tris Istorijos aplo Tris bos, Iszgydlntas, Nedoras dede, Atst-

48 puslapiu. ... Ific
No. 178 Keturios Istorijos apie 

X, Ktiningaiksztis ir Ple- i Dūkte akmenorlaus, Klara, Nunprcns- 
slapių. ‘ - - 15c ; tasls, Ant kiek užlaiko moteres paslg-

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

Kolera, Senelis, 1 Vaitm? Szvilpikas, Pas merga, Gražios

11' *InF
I

45 pufllapiu. - - - l«Ciraiium.
No. 150 Dvi istorijon apie Dvarlne 

Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus. 
Preke - 15c

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

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

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
puatyniu, Pelenlute, Du broiei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto- 
Jel in Szvonta žemo, Beda, Tamsunus 
plrgauna. 58 puslapiu.. - 15c

No. 156 Penkios istorijos apie 
Vargingas gyvenimas. Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie'Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu.

No. 157 Puiki istorija apie Jona- 
nza Korczaka. 262 puslapiu. 35c

No. 158 Tris istorijos apie Anglo

62 pus.
15c

.ĮMį

61
15c

15c

15c

- 15c
apraarymaa 

40 
159

62 
puslapiu. .... 15c

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

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upes 
V išloš, Doras Vaiklnelis. 60 puslapiu. 
Preke - 15c

No. 183 Puiki Istorija apie SzaU- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. S60

No. 181 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.

No. 185 Juokingas
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. - - c) - t .

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabeęe 
le, Kas-gi Isztyre, Prigautas vagis. 00 
puslapiu. - 100

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

No. 189 Keturiolika isterijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumą in balta vergija. Puslau-gavenls. 
Vlcszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del pirsztinlu. Apie mirimą. . 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Meszla 
vožia. Grapas. Ėgli, aržluolas Ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - 25e

No. 190 Keturios istorijos aplo 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Knr- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dido-^. 
Ii ponai. 105 puslapiu. - S6o

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

No. 192 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
lx>zorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. • - 250

No. 19S Septynios Istorijos aplo 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, įsi 
reiksztas razbaininkas, Žydai k&lmuo- 
30, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25o

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

No. 196 Tris Istorijos Sūnūs Mal-
kiaus, Isz klausyta malda vargszo.
Geras Medėjus. - - - 16o

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

No. 198 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei pavogė 
naktini sarga. Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlls 
atsiverto, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - - - - 25c

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir mielaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkal. Ap
leista naszlaite. Joszkok aukso szir- 
dyje. I^ipe ir vynuoges.

' No. 200 Asztuonios istorijos apls 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Hcrodas boba, Kas nepažlnsta 
Dievo tas nepažinstĄ tėvu, Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasltaislas prasižengė 
lis, Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - 25o

No. 202 Vieniollka puikiu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 

Įgymimo mumislo Dievo musu jame 
atsigyminio, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusiminimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - - 250

No, 203 Dvi istorijos apie Duktė 
įtariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke - - - • 15c

No. 205 Penkios istorijos apie 
{Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Katu 
iszdavineti pinigus, Glrrios sargas, Bū
nu ir Dukterį.

No. 206 Tris Istorijos apie Kuęh4 
go Paslaptis, In Merika, Pakaruoklis. 
220 puslapiu. ... 85c

> X5c 
apie

Juk kiekvienam 
sveikaproeziui aiszkiai supra- 
itama: is^pkis^lę žmogui tikė
sima in Dieva ir pomirtini gyve 
įima, o vietoj žadėtojo ir nesu- 
verto “
eiksi vargu pragaru, vienodas 

’aukia kiekvieno pasielgimas— 
calbejo gydytojas.

— Tai jau aiszkus dalykas, 
kaip diena, — užbaigė gydyto
jas, — kad nieko žmogui taip

58 puslapiu.

110
20fl‘7

mVai isz piktumo

Toj paezioj knygelėje 
randasi szltio apskaitymai, 15c

Preke tiktai 25c.
istorijos apie 

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

No. 131 Keturios istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevaliojo, Javoroyas ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo piginus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszios istorijos
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida, 
telp-gi
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szimtmetije, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 2!>c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano k lapa
tai su manu pačiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus,
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. -* - 20c

No. 134 Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rieszu- 
tal. Raudonas žibintuvas. Pasiszvontl- 
nimas gero draugo. Dvlleka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas losze kaziras 
su velniu už duszia. Ka darote, darote 
patįs del saves.
Kilta.

262 puslapiu.

leskauda, kaip nelaisve. Gyvu
liai ir tie sunku 
-pratinti, — tuolabiau 
lancziuose ir ka lojimuose. 
Mes - gi, mano mielas, — tyliai 
na n tarė — visiška i p matai 

jjaneziuose, nes kenezia- 
4 j socializmo ne rojų,

narveliuose
žmones

ir
Viso-

rlus isz Valencljos, Kožnas daigtas tu
ri savo vieta'.
cziuojas. 76 puslapiu. - - 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - 15c

No. 100 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir apie Urlika razbatninka. 
43 pupJąp.lŲ. ,r Ific

No. 101 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 102 Keturios Istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kart

Ka pasakė katras pa

'same
ne .tamsu
bot kah'jima.

— Tai tikra tiesa, mokytasis 
(‘uoli, maniau sau vimias, tu 

pasakei ta, kas visiems, o lygiai 
r man; turėjo būti senrii.su-

cziau,
tnre kltnS7

Staiga nuszvito nuo spindin- 
czio žaibo visa apylinke.'Tren
kė perkūnas, sudrebėjo visas 
miestelis, plyszo dangus an- 

žaibu, 
antras

< t socializmo ne rojų
Labai smagi

22 
10c

Boba naszlelabai Veroni- 
1x4 praėjus ke

po jos mir- 
ja užmirszo.

rytės
ilgai gyventi: 

silpnėti, paskui kosėti ir galop 
mirė.

Nors Juozas 
kos gailėjo,
liems menesiams

visai apie
Susiejęs su tokeis pat girtuok
liais, kaip ir jis pats, girtuok- 

juokaudavo, 
kartais

ties,
<

kortomis 
susimuszdavo, 

net valkiotis 
mergas,

szventadieni 
buvo

M...
dideli atlai-

liavo, 
losze, 
paskiau pradėjo 
paskui isztvirkusias 
dažnai atsivesdavo jas kareze-
mon ir sykiu girtuokliaudavo 
Taip, pamaželi Juozas isz pa
prasto ūkininko, virto didžiau
siu girtuokliu ir isztyirkeliu.

Viena 
miestelyje
dai. Juozas ir gi nuėjo. Mies
tely susitiko 
rus, ir visi nuėjo smukiem 
Ant stalo tuojau* atsirado ke
letas buteliu “baltosios,” 
alaus, užkandžio ir prasidėjo, 
kaip paprastai, gėrimas.

Gerdami, vieni kortomis lo- 
biauriais keiksmais per- 

traukadmi loszima, kiti kalbė
jo su mergomis, 
juokavo ir dainavo.

senus savo seb- 
nuejo

truoju žaibu, sukrėtė 
smarkus antras perkūno 
trenksmas ir viskas nutilo.

Po valandėlės J'k -w namu [ 
ugnies I 
grinvusios 
Tuojau 1 
sziaudinis stogas^lipo jo užsi
degė ir pavietė 
sziaudais. Mie 
szviesu, kaip 
žmones gaisro gesiįti, bet in- 
szelusio 
niekas 
Tikrai sakant, nebebuvo ir rei
kalo gesinti, nes namai jau bu
vo perkūno sutriuszkinti, to
dėl žmones visa dome ir pas
tangas kreipe, kad neduoti 
gaisrui praplisti. Stebėtina tai 
buvo naktis. Czia Tnilžiniszkas 
pleszkantis

sze,

nepadoriai 
Praėjo ir 

inisziu laikas. Žmones pradėjo 
akirstytis namo, prisiartino ir 
vakaras. Juozo draugai, ap
svaigę nuo degtines tai kolio- 
josi, tai bueziavosi, kiti-gi 
knarkė kortese 
neszvarion žemom 
dar keli jo darugai losze korto
mis, o szale jo isztvirkele Bar
bora kaž-ka sznibždejo jam iii 
ausi. Juozas szypsodamas 
klausė nepadoriu Barboros žo
džiu ir kinkavo su galva. Bet 
staiga jam akyse 
dytis debesys, lyg 
szeliai pro akis pradėjo bėgti: 
kortos iszkrito jam isz ranku, 
iszyerte paraudonavusias akis, 
]yg pragaro valdovą pamatęs, 
ir susilenkęs pardėjo trauktis 
atgal prie Barboros. Jo veidas 
reiszke didžiausi iszgasti, ran
kos ir lupos drebėjo.

Priesz ji stovėjo permatoma,

tai bueziavosi, 
inbede nosį

Juozas ir

pradėjo ro- 
kokie sze-

žeme

Alijosziaus 
i szviesus 

mi su- 
k a rąžomos sienas, 

ir nuvirtęs

turėjo būti seilrti su- 
)raritama,’ t i k musu sud ru- 
.nstos szirdys ir aptemdyti pro
tu negalėjo tos tiesos pažinti.

Neparse na i esu gaves Jone- 
io laiszka isz Amerikos. Acziu 
)ievui, pas juos gyvenimas ra- 
niai bėgas. Atvykę in Newjar- 
<a, 
.rena:

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

Jeigu boba pasigėrė, stojęs 
velniu, 

dalaikvt 
negaliu.

Pasigėrusios nakti po užka 
borius lando,

Terp baczku aliniu ir bakst 
snausti bando, 

Bovijesi, 
Geniojesi,

Ir tai senyvos bobos su jau 
na i s, 

Zenotais v v ra i s.
Volei viena pora pribuvo, 
Isz Oliajaus atsibaladojo, 

su jaunu vyri 
pribuvo,

O kad pinigu nebuvo,
Boba dabar vyreli kikina
Kad josios
Boba rodą visame duoda, 
Pati su vyrais gere, o tam 

vargszui neduoda.
Toji boba pasmirdtis ir nevala 

Turim t nesiprtiuso niekada. 
O jus jaunos marteles szpo 

šaut nustokite,
Savo vyreliu neraudokite, 

Vyrelei neprapuls, 
Da ne syki kaili iszlups.

Teisybe, tiejei vyrukai blo
gai daro,

Jeigu savo armonikos neuž
daro,

____ ______ ___,___ Nubausta
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. bidlnsta, Rastinukas, Kumelaite priey

nciszmaitina. ir griausmas, 121 puslapiu.tvoros. 121 puslapiu. - 25c
No. 163 Pasiskaitymui knygele: 

Nauji metai, ^dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos aiperikoniszko valkatos. • Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir Žiema. In ka 
nekūrio žmonis tiki, 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgyinimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ūlyozios. susl- 
rinkirnuosia ir. t.t. Žolių vardai: Tavo 
giiiukningos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Merga-kareivis, Vieszpa- 
|s Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save. 
58 puslapiu. - 20c

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

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atnjo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 167 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - 15c

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

No. 169 
už mergina. 
Kas’ kaltas.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Je- 
rubausko, Osieczna. 40 puslapiu. 15c

’ » No. 171 Tris istorijos apie Vclnis 
zkas malūnas, Kaip studeatas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apveizdos.
Paskutine vale motinos, Pąkutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Bernadi- 

61 puslapiu. , - - 15c
Ne. 173 Keturios istorijos apie 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
klje. Aluto duktė kun. Kerniaus. Bo- 
ksztas ant salos Dago.
Preke - - - - 20c

No. 174 Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios naktį. 

61 puslapiu. • < ( 15c
No.175 Tris Įsi ori jos apie Raga

na. Kejiaunipka Joną, Vaikinas ir Stę- 
74 puslspfu. - 2?_

Jurgis ir griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karėjo. Vardai visokiu žolių, szuknu, 
lapeliu ir t.t. lietuviszkal, lotlniszkal 
ir angelskai. Apie stebėtina miestą 
New Yorka. Lėkio j Imas orė. Privalo 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiams, dainele.,,/ Perspėjo.,,, Oi

i) t ipyadejo, 
liežuviajį įgydamiJ

užsidegė
MW 
isv M

diena.
- - - M

t> szienu ir 
pasidarė 

Subėgo

gaįvalo jauugnies 
nebegalėjo užslopinti.

kreipe, T
*

vyrais gere

* *
isz Mahanojaus.

krito gausus 
žaibai raiže

laužas raudonai 
nuszviete durnuose paskendusi 
visa miesteli. Isz virszaus di
deliais laszais 
lietus. Skaistus
tamsu dangų nuszviesdami vi
sa pasauli, 
vienas po kito;
mas, gyvuliu bliovimas, lietaus 
sznioksztimas, viskas susimai- 
sze in viena chaosjni užima.

Tik artinantis rytui praėjo 
debesys, karezema jau baigė 
degįi; kitu-gi žnioriiff butai li
ko apsaugoti.

Užtekėjusi saule ’rado kar- 
czemos vietoje tiktai pelenu ir 
rūkstaneziu nuodėguliu krū
va, isz kurios kyszojo du plytų 
kaminti.

Juozas-gi, paklausęs sąžines 
balso, iszbeges isz karezemos 
atliko isz viso gyvenimo isz- 
pažinti ir dabar laimingai gy
vena su savo Jonuku ir Mary
te, dėkodamas Dievui už visas 
jam suteiktas malones.

perkūnai, trenkė
žmonių riks-

4

Kas sąžines ir Dievę klauso
, *zt L ' ‘ - ■ v ' •— nepražus amžinai.

f

apsivede ir nūn puikiai gy- 
Juozas triitsias g<k’’oj 

spaustuvėj, pirate šiuvimu sa
ldyje; vien tifelįlgu esą tevy- 

. v " 4F?"J< ... • I su-
Laiszke

liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu
mas. Be apetito, dainele. Paparczlo

sari, vasara, ruduo Ir Žiema.
Kaip nekuric

u szpieliau 
Paliauki raszineti tuojaus, 
Nori kad apie barni dvieju 

sesueziu patalpycze, 
O pravardes nopadecze, 

kad bobos, 
Ne iždirbtu tau gerai skuros.

Broliuk, be pravardes, 
Niekas nieko in gazieta nodes, 

Ba gromata be pravardes, 
Jokios verties pas redaktori 

neturės.
Mat, bile kas ka paraszys, 

' Ir praszys, 
Indokite, ba tabtęjsybo, 

Kaip ta indesite, 
Tai daugiau gausite.

Broliuk, .jeigu nori prisitar
naut, 

Turi sw* redaktorium susi
pažint, 

Ir da tu r i^ būti skaitytojum 
O paskui raszytojum, 

Apie tai neužmirszkite, 
Visi gylei užlaikykite!

VILTIS PLIKIAMS.

Arablszka Mostls yra tikrai pasek* 
minga ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco. 236 Broad-

O gal bijei

/

>

v

nes ir namiszWiu, palikusiu 
irusiame gyvenime.
taip - pat labai apgailestauja
ma Onytės mirtis... “Jei nori
te, raszo, apsaugoti ir Antaniu
ką nuo kokios nors nelaimes, 
atsiųskite tuojau^ pas 
mes juomi

mus; 
rupinsjjjies ir pasi

stengsime in žmones iszloisti..
— Puikus, sakaul tąi pa

siūlymas, — jame žymti Ijiįolisz 
kos meiles. Tik ne nūn jiš vyki
nti, 
guli. Ar - gi ji sutiktu paskuti
niojo savo vaiko netekti?... 
Ne, niekuomet. Tas'ja tik grei- 
eziau in kita pasauli nusiutu...

Taip ir reikės kentėti: ir jam 
prieglaudoje ir mums, jau- 
cziant jo gyvenimą. Isz szalios

l

sakalų tai pa -
i C_.l. !

kuomet žmonai, ligonhuty

veizint in prieglauda gaunama
• IV* 1 V * **• *1

įspūdžio, kati tai 
klojimo ištaiga,

ne vaiku au- 
bet vaiku isz- 

tvirkinimo. Ten ne prieglauda, 
bet kriminalisztu kalėjimas!... 
O vienok tai daug žada vieszio- 
sios socializmo prieglaudos...

Sztai tad ir prieglaudos, — 
mano, o drauge ir visu sociali-

Daug 
buvo tu Auksiniu vilcziu, visas 
ateities gyvenimas jomis buvo

st u viltis K . ^Taip^..

paremtus ir papuosztas; bet 
nūn jos užgesę viena po kitos, 
it tos ' skaisezios žvaigždutes 
tamsiam debesiui užslinkus. Ir
belieka .upums

kitę iez.gslos proęoę y|ęLJiųr|e1;yradf€“v“n’ ,Tolinus bus.
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-1
me 19%. beiub y<u|un »wi:j»ųq5 yrn 1 
pus-piikial arba visai yra nuplikta. Lt j

vien? tamsioji
<• " y r •v , Lt

Be apetito, dainele, 
žiedas. Kvaili žmonis. Keletą juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturtėli. 
Szitojo knygelėje toipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziuplnis puikiu skaity
mu (Antra dajls) talpinasi sekanezios 
Istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mieje, Kandidatas ant apsipaczlavlmo, 
Dzūkas iazvadavo savo paezia Taba- 
klerka. Kaip žydas moka geszcfta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
teip-gi keletą juoku, geru rodu Ir t.t. 
48 puslapiu. -■ - 15c

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

I .t. ' i ' 1

No. 137 Tris aplsakos apie Pinin
gai galva-žudžial, RaŽanczius iszgelbs- 
ti nog smart, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelci, kaip traukt glliuknln- 
gal einiki ir kiti szposelci.
Preke - - - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. 
Užjiokos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
Žemgali. 64 puslapiui. - * 25c

No. 189 Dvi Istorifcls apie Gyveni
mas vargdienes, Meile kudykto, ir Dyi 
dainos. 47 puslapiu, - - - 15c

No. 141 Istorija apie Slerata, pul
kus apraszymas. 119 puslapiu.

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziuuczius, Isztlkimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karezema nuo- 
sząllja, Vaidulis/Galinga szoble. Moti- 
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus, 
Preke - - - . - - 85c

No. 143 . Istorija apie Ali Baba Ir 
40 Razbalninku. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos apie 
vieną motina, Vaikuczlu / plępejimas.

52
15c

62 pus.

15c na.

/

47 puslapiu.

Tris istorijos: Musztine 
Geradejingas murinas.

Preke 25c.

Nedaejusia Žudinsta.

Ponas ir Szlauczius, Isžtiklmas sūnūs,

1
15c Nihilistu,

* t >

64 puslapiu.

I r

122 pus.
25o

- 25c ■ ■ ' ■■ Ulli, ' ■t £1
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Preke 25c.
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Apie Džiaugsmas ir 
Kąledu Vakaras,

83 puslapiu. - 25ę
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Gražia Haremo ncvalnlnke, LuobzIb
62 puslapiU3 ... X5c buklus.62 puslapiu..

u yyMių ▼ »**•*• 
pūsis pfu. 20c 7v
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Žinios Vietines
- Kaip apvaikszcziosime 

szimet Labor Day kuri pripuo
la atejnanti menesi ?
.•— Po Lietuviszkai dienai

apie pu- 
Afihlando li

mite' Valerijoną,

. - .n.,— I, a, .... .

t Subatos nakti, 
siau x dvilektos, 
gonbutejo
milema pati Daminiko Bane- 
vieziaus gyVenanczto ant 38 K. 
South Str. Velione likos nuvež-

nekurios moterėlės da ir szia-Pa *n hKonhuti praejta ketver-
dien siena nuo

SAULE
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CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplun ir ProfltB $536,346.60

Mokame antra procentą pnt auditu 
pinigu. Procentu pridedam prie jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai

ri h an t ar atueszat parodyt knygute 
'ar no. Me& norim kad |r jus turG- 

ilumet reikalą su musu banka, rib- 
(paisant ar mažai} ar didelis.
? Bankas adaran nuo 9 ryte Iki 3 
(popiet. Subatomls 9 ryto iki 12 vai.

j“II
fll

, I

lit BALS AKUOTOJ A8

!* ..... .......... .. . - - -----------

■į Ant. J. Sakalauskas :
i. LIETUVISZKAS GRABORIUSc

.^Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi prėke. Telpgl 4>rl-
•4 _

J*UHla mada. Pigi Drėko. Taipgi -pri
stato automobilius vilioklėms reika- 
larafj,
; »—f— j
( l’ttfduodu visokius paminklus, didel
ius: Ir mažius už pigiausiu preke, Lodei 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pus mano, nes asz galiu jumis 
pigiau goriaus p4r0uoU negu kiti.
,KOt E. Pine 8L^ Mnlmnoy (’,ltv. Pn.

PARSIDUODA FARMA

Jonas Ponikidynas atsisėdo da namie’' paėmiau rakta riuo! ju. Kas tau?
1 •> Z\ 1 X-M wi M « » 1 >• A W o A. J * A • - _ ! • _ K’b * 1 * 1draugiszku ' operacijos kuri buvo

jo apie 46 metus amžiaus, pa
liko dideliam nuliūdime tris

kumszcziu savo saldžiu prisie- Pavojinga. A. a. Valerije ture-
geliu.

dama nanroisž ’La'keside teip sunua Alberta, Joną, Antuna ir

prisuko lempa ir pradėjo savo 
apsakymu grabinu balsu:

— Vigilijoi Užgimimo Kris
A M. < A w • —

i nejau.paprastos vietos? ir 
Cerkvėse pradėjo skambėt yar-

I

Viena moterėle važiuo- tuso 1883 mete, lig vėlybam
pai ant jutriribs. Uždegiau za-

apslobo nuo mhnszaines, jog 
apveme kunduktori l t

dukteria Valerije. Prigulėjo
vakarui sėdėjome ant susirin- 
kymp spiritualiszko (suszauky

paika. Baisi, neisžpąiiakytiiia

boso ” P1’*0 moteriių draugystes Szy. mo dvasiu) pas savo prieteliu % r ’ll w i 1 • * • -i • * • ’t wkuris nuo to sirgo kėlės dienas. Magdalenos. Kūnas .^ randasi

baime mane vela aporiio... Ko
ne nepuoliau isz baimes, suri
kau ir nežinant i&zbėgau isz jo-

Midianojui 
draugavo ponauja

Lietuviszkos Seseris14

susitverė 
vardu: 

drau-

pas soserift,,SžimanSkionia ant 
120 So. Catawiftta’uli/ isz kur 
atsibus laidotuves seredos ryta 

sugiszko fcpsmeižimo ir panieki- lietuyiszkojo bažnyczioje
Badai apie trimis miisziomis^Laidotu veinsnimo savo artimu.“

szeszi szimtai jau susirasze.
Tai da mažai.
i- — Vyruczei, turėsite dideli _ _ r •
gilukj, bet apie tai nesakykite M(,Alloo‘ ireth^pacHrMi pl-nta

IpŽBfieįspAžzrtabždosiu, jog in p]eįltns 
musu miestą atvažiuoje bar 
beris — boba. Turėk ites

_  užsiėmė ga^boriūs Sakalaus
kas. * ‘ Ų

Badai iAz’Tamakves in

ei®^e s^usl’s; kuris sujungs tuosius miestus.

musu miestą 
heris — boba.
sąrgybes, idant jus visiszkai 1 
nė nuskustu.

ant
- I

kokia deszimts

Pribėgtas prie manęs, paė
mė ranka mano ir suspaudė 
drebaneziąi. Buvo visas iszba- 
les, akys stiklines^dūsavo, sun-

’<yr;i-.į •

Ar tai tu PanitidyjuH? 
paklausė grabiniu balsu. — 
Ar tai tu iszbales esi kaip svo- 
czias isz ano svieto... Gal tai 
tik apsvaiginimas?... Kaip tu 
baisei iszrpdail...

— Kas su-tavim - atsitiko? 
Persimainęs ant nepažinojimo.

— O brolyti duok atkvept. 
Džiaugiuosiu labai 
matau. 1 
tiszka susirinkimą,., tpeip ma
ne sujudino jog sugryžias na
mon, paregėjau pas , save pa- 
knjuje graba... < »

Ne galėjau jam tikįį ir pra- 
sziau idant paantrintu ka buvo 
pasakias. <■ .

— U-gi graba, 
ba! — paantrino pu|B gydy
tojas, atsisėsdamas ant trepu. 
Szeszku ne esmių, nes tikiu, 
jog pat^-velnias butu persigan
dęs, jaigu butu užtikias graba 
savo pakajuje isz nežinių.

Ta pati ir asz pasakiau dak
tarui.

Žiūrėjome viens ant kito 
kaip kvailei, o idant persitik- 
rint jog tai ne sapnas, pradė
jome viens kita gnybt.

— Jauczeme, skaudėjimo - 
kalba daktaras per tai ne mie
game, nes tai ant tikrųjų, Per 
tai, tavo grabas ir mano tai, du 
už tai ne yra tai apsvaigini
mas, nes tikras regėjimas. Ka 
dabar pradėt?

Pastovėjo apie adyno laiko 
ant trepu, pastanovijom per-

kei.
I

I

i
1

i

kuris szendien randasi po že- jo pakajaus.
Pakajuje mano 

regėjau ta pati, ka ir pas save 
—’graba!

Grabas pas mano dranga 
buvo du kart didesnis. Kaip ji
sai in, czionais gavosi? Isztik
ruju buvo tai tik apsvaigini
mas akių/ juk kožnam paka
juje riogalejo rastis grabas, o 
gal tai buvo /apsvaiginimas 
nervu. begalimas daigias 
idant kuntik nusiduoeziau tu- 

o gal pra-

me. Kada sugrižinejau namon, 
oras buvo miglotas. Gyvenau 
tada Moskvoje, tikinusioje da
liję miesto apie Persimainima. 
Buvau labai nuludias ir uŽsi- 
dungsojas.

“Gyvastis tavo turisi ant Už
baigimo. .. Pakutavok...- - - - M

Toki tai pefspejima iszgir-/

4

draugo pa-

Lietuviu thrpe, prie gero
jog tave kelio ir arti miesto, gera ir lygi

Prakeikiu taji spiri- žemo.

H. BALL, Prozldontaa
F. J. NOONAN, Vlco-Prozldent.
J. E. FEROUSON. Kaslerlus

. Visi budinkai, sodukas 
parsiduos pigiai. Kurie manot

pirkt atsiszauKi! pas 
r ■

V C H AS. 8. y AR M L B Y 
Real Estate Agent- v
Jeigu norite pirkti'ar parduoti Stuitas, 

mes galime jumla lame patarnauti. 
Riindavojnmo namus, koielavojamo 

randas Ir IidĮp tolinus.
lilnlinney Clly. J'n.

JosempGeriba,dau apie save nog dvasios, ku
ri pribuvo ant muso paszauky- 
mo. Ne tykiu in spiritualizmą 
nes myslis apie spjerti nuolatos 
mane peryma baime. Ėjau grei
tai, abejojau apsidairyt in už
pakali. Rodėsi man, jog jągu 
apsidairysiu, tai isz tikrųjų 
paregėsiu su dalgiu ejnanti pas 
kui mane.

Ponikidynas 
gere vandens 
kot tolinus:

— Toji baime mane no ap-

W. TriASKAUSKAS
l’IILMUTINIS L1ETUVISZKAS 

U lt ABOIUUS M Alt ANO Y CITY. PA.

i (165)
Scottville, Mieli.

Negalimasturės 
myliu ilgio.

— Telegramai danesza, buk 
buvusis Mahanojaus prabasz- 

Angustaitis, ku
ris izsvažiavo in Lietuva likos

e — Kaip duodasi Fsž visko ežius kun. F 
.i1______ .

kys pedia pradžioje Soptembo- paskirtas Kaune rektorium(?)
snprast, tai anglekasiai aplai-

rio. — Ka*d tik kokia velniava 
vėla netikėtai neužejtu.

— ..p. Ona Žulicue isz Nia
gara Falls, S’. V. lankėsi szioj! 
apielinkeje pas gimines ir 
pažipstainus. į vai.

lietuviszkam 
universitete.

Magdalenos

katalikiszkam

p

apielinkeje gimines

— ttzv. .Maguaienos.. Drau- 
ystes susirinkimas įvyks Rug-

atsiduso, atsi- 
ir pradėjo pasa-

piuezio 22, (L’tnrninke) 7ta. leido kada .inejau in savo pa- 
vakare, —L—

szeimynu i*z! saloje. Visos nares malonėkit
vakare, Norkevicziaus

— Keliolika
miesto rengėsi važiuot in Free- Į susiri n k t. i & Valdyba.

— Nedėlioję vietinis beis- 
bol) kliubas losze su Chestero 
klubu. Mahanojus. titrejo

landa ant apsigyvenimo, kur 
statys namus, nes tonais dau
giau yra vietos;aht statymo.

Pagal nauja assesmenta, 
tat verte angliniu kompanijų

I

4 y

Chesteris 5 punktus. .
— Norėdami inveatl Elektrlkinla 

Szvlosa Jn' narna ^rba pataisyti kok 
dalyka, ateikyte pas elcktro daktaro 
Bloryona Boczkauaka, 313 W. Mahanoy 
Avė., o ■ padarys jum darbą gerai ir 

Nėr ko stebėtis, jog prapertni- užganadinancziai., (t.t)
kai tureio mokėti tpin amrsztas l  ---- - ———-------- . . .t'. ■ ■ -

žeme kur * randasi anglis kylo 
nuo 200 iukstaneziu lyg dvieju 
milijonu doleriu, tai yra tiek 
kompanijos turės mokėti taksu.

kai turėjo mokėti teip augsztas 
taksas o kompanijos konia nie
ko. Galime tikėtis jog taksai 
nupuls daugiau kaip pusiau, 
bet anglines kompanijos nepa- 
siduos ir jau innesza pasiprie- 
Asinima prieazais nauja 
fizaoavojima”
in augszcziausia suda. Po visa 
pavietu tas pats, nes inžinie
riai iszrado, buk kompanijos 
mokėjo taksas už viena de- 
szimta dali savo locnaseziu 
kiek privalo mokėti. ——« i. y , i „ „  ......—

J ■ r - - - -______________

ANT PARDAVIMO.

kajeli, kuriam buvo tamsu.
‘ Užbraukiau zapalka, o vejas 
stingo jog net sienos drebėjo, 
o kada szvięsa puolė po pakaju

« ’ . A A « •paregejąu baisu daigia kurio 
nesitikėjau matyt... net man 
plaukai ant galvos atsistojo, - ’ - - - - - . . - •»

“np-
juju locnaseziu

Geri namini daigtai, karpo- 
tai, krėslai, lovos, hiteris ir Lt. 
Viskas geram padėjimo. Atsi- 
Rznukite po No. 1010 E. Centre 
St. '' (A.29)

REIKALINGA AGENTU
MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 

reikalauja agentu parduoti ju marsz- 
klnus ttenog nesziotojams.
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway. New York.

Pigi oi

ad

Lotai ir Namai
Coaldale; Pa.

r —,    .... ,—    i ,

Turime ant pardavimo keletą geru lotu 
ir namu mieste Coaldale, Pa. Gefioj 
vietoj. Vandenines paipos ir geri dre
nai visur invest).
Geras miestas del apsigyvenimo. Atei
kite o gausite visas informacijas.

Surikau baimes ir nusistebėji
mo ir užmerkiau akis......... ■

Vyduri pakajaus stovėjo gra 
basi.. '

Zapalka ne ilgai dege, bet 
vienok maeziau aiszkei graba. 
Maoziau szilkini pamuszala, 
auksini krizių ant antvožo gra
bo. Teip mano klausitojai 
daug kartu daigias pamatytas 
per mirktelėjimą akies pasilie 
ka pomietije per visa 
Teip, buvo tai grabas, 
maeziau jin per kėlės sekundas 
bet pasiliko man vtaa4°» «nt 
atminties. Grabas įpyp tai dej 
ypatos vydutinio ųgio qel jau
nos merginos. Brangų,s pųpūo- 
szaiK rankenos, Įęri^įųs Ir 1.1, 
tikrino, jog tai buvp turtingos 
ypatos.
Ižbegau isz pąkąjąus jungda
mas j • - ’--a — ------
began tropais įemin.
stebuklu radaųąį ant ulyczios 
tai to ne galiu jumis iszreikszt. 
Kada gavausi ant uliezios, pa
sirėmiau prie stulpo žibinties, 
s.tpųgdamasis apsimalszit. Szir- 
dis mano baisei plake, jog vos 
kvėpavau.

amži.
norint s

Grabas įpyp tai dej

rankenos,

neiszpasjikytina baime, 
Kokiu

Lietuviu bažnyczia. I

į
O’Donnell & Sherriri į

Realestate and Insurance i
Coaldale, Pa. |

♦

*

E. T. EVERETT

Kreipkitės pas mus

1SZD1RBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIŲ
Pirkdami nuo pat iszdirbejo 

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patiš atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje.
ypaticzkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City. |

■I » •

E. T. EVERETT 
Mahanoy City ir Shenandoah I

* - * ■ * .4

r r

1 — Nesistebejau suvis, jago 
pakajuje butau užtikias ugni 
vagi arba pasiutusi szuni...
Nesistebecziau jago butu su
griuvę lubos arba grindis in- 
puole... Tas viskas ne butu 
man teip baisei persistates. 
Nes kaip tasai grabas radosi 
mano pakajuje? Grabas buvo 
paskirtas del turtingos mote
ries. Kaip-gi gale josi gautis 

1 « • A ipas toki vargsza kaip asz? Ant 
galo ar tai isztikruju buvo gra
bas? O gal joje randasi ne- 
baszninke? Baisi slaptybe! ’

— Jaigu tt^ ne stebuklas,
tai gal atsitikp kokia žudins-
ta. Duris nuo savo pakajaus 
nuolatos užrakinėjau kada isz- 
eidavau, o
idant vienas isz,mano prieteliu 
galėjo atneszt graba ant szpd- 
so. O gal stalorius padare klai
da, ne atneszdamas in paženk
linta vieta.

Nežinojau ką,z pradėt su sa-

negalėjau mislyt

galėjo atneszt graba ant szpd-

vim, o gal tai buvo tik apjaki- 
mp&j ba, ejdąmas namon, pail-; 
niojosi mhiA visokios mislyg
galvoje. Reikėjo ejti kur kitur, 
nes... kur? Pastanavijau nusi- 
duot pas savo <Jraut?° Pakaju 
na ir praszyt, nakvynes, taji 
pati, ka tai pernai nusiszove, 
gyveno jiąai tada pas kupeziu

kur? Pastanavijau nusi-

Czeropova antį?,Tykokios uli- 
czaites. . . ,

Prietelinus mano namie ne 
buvę. Pabaladojes in duris ir • At't •• '* • •• 4 .persitikrinias jog jojo nesiran-

retau iižtikt graba 
dėjau pąpaikinet.

— Isztikruju papaikau! — 
pamislinap sau;, didžiausiam 
iszgazdipime, pasiymdamas už 
galvos.4

Galyrf iįian\ skaudejtį' k^jos 
pradėjo linkti; ;Lijo kįi A isz 
ceberio, o-^asz bfettu hcijinjilo- 
to ir kepures. įBamfij ^hA^per 

galvos o szaltas jta^ąjtas isz- 
ejo ant kaktos; bUVfiu 
jog tai tiktai

— Ka f “

i
tikra gra-

Notary Public e

galvos.prade^

pradėjo linkti;
eeberio, (Xasz,
1 ' " .

imi nėjo, plaukai ;p(si^to3o hid
. ■ ■ ’ w Mj k v . • r*. 11 ♦ k

A'rv^ 
_nimi 

prhc^T
L K. wit Į. A

. . - . P1’ 
jog ti’otinn pębta, jogigaliu 
porszalt; ant ‘ gilukio SJatsimi
niau sau, jog' tie toli gyvena 
mano draugas, jaunas gydyto
jas, kuris ta pati vakara buvo

Tada ' da ne\btivp pa
šit manim ant spiritiszko įdė
jimo.
cziuotu ir gyveno ant penkto 
augszto name Kladbjįszczinc- 
kio. ‘ '

Tonais lauke ant manos nau-
jos kanezios. Ejdamas tfĄlais 
augsztyn, iszgirdau greitus 
žingsnius; kas tokis bego že
myn.

Pas įminė, czfoUais! — 
iszgirduu iszgandurikfcma.
Pas mane!,., Sargai! Ir tuojaus 
paregėjauparegėjau bėganti tropais 
žippgu apsirengusi in kailini ir 
sulinkusia szilkine skrybėlė.

Pogostovai! — suklikau 
pažinias savo dranga gydinto-
----- - - - .----- -- . - - —- - -----------

J UOKAI.

GERA VIRĖJA.
Isztiesu, asz nega-Simas:

liu užmirszti to baisaus atsiti
kimo. Mano žmonos motina bu
vo labai gera^vireja. Nabage,

W. Centre St

i,
Laidoja Kunun Numlnifllu. Pasamdo 

Auloinobinua del Jjildotuvlu Krlk- 
Hzllniii, Vcneliju, Paaivažincjimo 

Ir t. t.
520 W. Ventre St Mulmnoy City, l’a.

Banka ka Turi Baisa
T

Merchants Banking Trust Čo. banka visada užtara už

•V’ '

i*

i

•J _ _

galėt baime o paszanko sargo 
namo, inejt in pakaju. Taip ir 
padarėm.
uždegem žvake ir prie szviesos 
ant tikrųjų paregejom . balta

Inejome in pakaju,

graba su auksiniu kryzipm ant 
antvožo, stovinti kampe.. Sar
gas persižegnojo nobažnai.

— Dabar persitikrinsimo, 
ar tasai grabas tuszozias ar už
gyventas?

nes

. Po ilgam laikui dryso dak
taras prieit prie grabo ir nu
ėmė antvožą grabo. Dirstelė
jome in vidų.

Grabas buvo tuszczias.
Nebasznipko. nesirado,

už tai radpme gromata, kuri 
buvo sekanezei suraszyta:

Brangus Pagostovai!
Gal žinai jau, jog interesas 

mano uoszvio randasi baisiam 
padėjime. Inpuole in skolas 
lyg ausu. Rytoj ketina uždėt 
areszta ant viso ’jį) turto, per 
ka ne tik jisai dingtų nes ir asz 
Vakar ant szeimyniszkos ro
dos, pastavijom gialbek kas, 
duosis, idant ne inpultum in 
rankas ekzekutniko, ta viską 
kas yra brangiausio. O kač 
turtas mano uoszvio susidėjo 
vien tik isz grabu, pastavijom 
per tai paslėpt brangiausius 
grabus. Kreipiuosiu pas tavo, 
kaipo prieteliu; su praszymu: 
apsaugok musu varda ir szlo- 
ve! Žinau, jog mums to ne at
sakysi, siuneziu tau viena gra
ba, kuri paslėpk pas save iki 
mums ne- ubus reikalinga. Bemums keliaujant Afrikoj kani. tav0 pagialbos pražu9im; Ti.

balai ja sugayo ir suede,
— Ar i^ztįesu tokia nelai

me jai isztiko? , .

• darbinnka Žmogų szali.’ ’ -------  -.......
jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

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

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

< mesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali. * - -
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tat jus banka* 

Pagelbekit 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.

"1’444 iii'lllr i*1> i. . lH|j , *

.....""ii; T 11 *........ . 1

—DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vlco-proa. D. F. Guinan, Treaa.

W. F. Rynkcwlcz A. Dnnlscwicz, M. Gavula
T. O. Hornsby , %

D. M. Graham, Pres.
J. Qarrahan, Attorney

P. C. Fenton

VYRU. Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 1 
PlttRburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 32 

•motus Invairlas Eigas; Vyru lr Motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa- 
olnanczlos nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatlsz- 
kai, per laiszkus asz negyduu. Dr. K^ler kalba P.uslszkal 

Oflsos valandos nuo ū ryte lig 5 vakare 
' Ncdeliomls 9 iki 2 popiet

C3S l’ENN AVEh

LIGOS

4

I'

'kir LenklHzkal.

1)B« KOLER - . PITTSBURGH, PA.
—1 y —— 1 M M M — lįb

1 •

1
T

MAUDYNES SIUTAI
I,

|4I||

ti

i

J
X

f

(BATHING SUITS)

\

Guinano didelis sztoras nori idant 
kiekviena ypata turėtu maudynes . 
siutą (Bathing Suit). » 1H

»’ # fki. o

t

Maudyne yra reikalinga vasaros k 
laike delei sveikatos.
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kiuosiu jog man ne atsakysi, 
nes grabas pasiliks .pas tave 
ne ilgiau kaip . nedelia laiko.

gjį po viena 
graba kitiems manę priote-4
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kanibalai imete ja in katįla ir
■ liams, ant kurių tikiuosiu, jog

‘ Neuzmirszkit druskps ir pipi
ru’! . . ;
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ji pradėjo virti, paskutiniu
silpnu savo, balsu .dar suszųko:
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Gerai atsakę,y
Kląusyk ^piųik, ka darytum 

jeigu turėtum milijoną Mųle- 
m?“ ..
“Nieko decĮe, visai niokot..
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>•>mano praszyma iszpilclinsi.
Tavo mylintis priedelis, 

j Jonas ęzelustinas.
Po tam atsitikinpiijgydinau- 

si per tris menesius ant nervu.
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Privalo kiekvienas turėti savo 
locua maudynes siutą.
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Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas vjsokiu tu siutu ir
parduoda už pigias prekes. J

Ateikite pamatyti , o pirksit e, •

I<1

Prietelis imisu, uoszvis gra- 
borius, apsaugojo havo^zlove 
ir sziek tiek turto o tebyriam 
laike užsiyma pardavimu 
^grabiniu stovylu.” Kaip gir

užsiyma
u.gruuinm siovyiu.” jvaip gir^ 
dėjau tai ne labai jam pasive
da tame ipi^rese, kas diena ka
da sugrįžtu ‘namon, su baime
inejnu in pakaju tikėdamasis
surast murini stovyla prie lo1
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MAHANOY CJTY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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