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19 metu indijonka, turi $1,250 
inejgos ant dienos.

Muskogee, Okla. — Pralei
dus 19 metu savo amžiaus ka- 
nuodidžiausiam varge, Exie 
Tife, Creek sztamo indi jojiką 
isz McIntosh pavieto, sziadien 
turi inejgos kas diena 1250 do
leriu. Lyg sziam laiku isz savo 
milžiniszko turto pirko tiktai 
automobiliu už $2,500, puiku 
balna del savo brolio už $85 ir 
kupara del savo drapanų.

V-Įauna indijonka aplaike 160 
' ąkeriu lauko nuo savo tėvo 
aplinkinėje Okfuskee. Xesenei 
užtiko ant tojo lauko szulinius 
rtfiejaus isz kuriu aplaikydavo 
pb 2,000 baezku per sanvaite. 
Po kokiam laikui atrado nau
jus szulinius kurie dabar at- 
nesza merginai dideli turtą.

Mergina visai nesirūpina di
deliu turtu ir kalba:
tai niekas nežinojo, jog asz es
mių ant svieto, sziadien aplai- 
kiau daugeli gromatu nuo jau
nikiu ir ubagu, o daugelis žmo
nių mane atlanko kožna die
na. Navatnas
žmogus ne yra turtingu, niekas 
apie ji nežino ir nesirūpina, 
bet tegul tiktai ižgirsta skam
bėjimą aukso, tai 
kaip muses ant medaus.

‘ ‘ Privsz

svietas. Kada

visi subėga
* J

Paliepė sudilai ejti in pekla.
Hammond, Ind. — Tony Re- 

niole, kuris likos aresztavotas 
už laikyiyą. nameį, daugeli vy
no Vr pastatytas pnesz sudžla, 
iszaiszkyta jam, jog pagal pro- 
hibicijos tiesas, vyno negale- 
ma laikvti namie. Ant ko Tonv 
atsiliepe in sudžia:

— Sakai ponas sudžia, jog 
negaliu laikyti vyno namie del 
Brtvo naudos, 
ejki in pekla.

— Szimta doleriu bausmes, 
atsiliepe sudže iszgirdes toki 
atsiliepimu italo.
ney vela paszauke:

— Sakau tau, ejki in pekla 
du kartus.

— Du szimtus doleriu baus
mes.
. — Da karta tau kalbu ejki 
in pekla tris kartus.

— Tris szimtus doleriu balis

o asz tau sakau,

Ant ko To-

mes.
— Aj dont ker, gali uždėt ir 

. milijoną doleriu, bet asz netu
riu ne cento. — Ir nuėjo iii ko- 
2a atsėdėti savo bausme.

Laike miego inpuole in 
k&mina.

Trenton, N. J. — Kada Szi- 
mas Girrion įsą Trenton Junc
tion inszoko in kamina savo 
namo, reikėjo paszaukti 
nagesius idant jiji isz tenais 
isztrauktu., Girrionas inszoko 
in kamina laike miego.

Nesenei jisai buvo paleistas 
isz pamiszeliu namo, o pracjta 
nakti sapnavosi jam, jog sar
gai priglaudos norėjo jiji su
imti ir sugrąžyti adgal. Laike 
miego, pabėgo isz lovos, užbė
go ant stogo ir inkrito in kami
ną.
žmogeli isztraukt su pagialba

ug-
• • •

Ugnrigesiai negalėdami

Sugryžo po 20 metu, rado savo 
pacziule isztekejusta už savo 

brolio.
Portland, Mich. — Ana die

na Williamas Hughes, perbu
vęs Alaskoje 20 metu, sugry- 
žes namo, rado savo paczidle 
apsivedusią su jojo broliu. Ta
pnotos in paszeluma, nužudė
broli, jojo kūdiki kuris gimė 
laike jojo nebuvimo po tam 
pats sau atome gyvastį.

Dvideszimts
Hughes susibaręs 
ežia, apleido namus, nusiduo- 
damas in Alaska jeszkodamas 
gilukio aukso kasyklosia, bet 
jam savžine nedavinėjo ramy
bes jog už toki menknieki bu
vo apleidęs savo paezia, po 20 
metu nutarė

adgal
su savo pa-

metu

— UiSli

Vandeninis “Fordukas.

i

brolis
3

nuo žmonių, 
apsivedė su 

nes sūdąs ji

sūgryžti pas pa
ežiu ir jaja porpraszyti. Kada 
sugryžo d a žiu o jo 
buk jojo 
apleista moteria
pripažino negyvu. Suradęs po
rele nužudino broli, jojo kūdi
ki ir pats save. Motore iszbe
go laukan, 
mynanis apie žudinsta.

Nepriims atejviu in darba.
Pittsburgh. — Kova terp 

angliniu kompanijų pavietuo- 
siu Fayette, Westmoreland, 

Washington, prie- 
prasidejo ant 
apszauke, jog

prancszdama kai-

Fayette, 
Greene ir 
szais 
gero, kuriuos 
daugiau ncpl’jimines in savo

a toj v j u s

kasyklas atcjviu kaip: Slavo- 
kus, Ungprus, Lietuvius ii 
įepjcus, kurie i^zejo ant strai-
kO, o tiktai tuosius pasiliks, 
kurie kompanijoms buvo -Įsi
tiki amais ir pasiliko prie dar
bo laike straiko.

Kompanijos sako, 
trisdeszimts metu turėjo nuo
latini ergeli su atejveis kurie 

unijos agitatorių

buk pei

klausydavo
ir iszejdavo ant straiko už ma
žiausia priežaste.
iminės tiktai Amerikonus in 
darba isz kuriu daugiaaše 
randasi nigeriu. — Taigi agi
tatoriai 
ant; sukėlimo 
isz'sineszdina lauk.

$500 bausmes už rukima 
paperoso.
City, Kaus. — Už 

paperosa mies- 
parke,

Dabar pri

kuriu

pakurstina atejvius
ergeliu, po tam

virvių, turėjo iszkapot skyle 
sienoje isz kur ji ji iszgavo pus
gyvi.

My Mate” (mano draugas) Ii-t 4Szis laivelis vadinamas
k oš padirbtas per Karoliu Kneckler, kuri naudoje 
upes. Kada

Įėjus.
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Kaunas. — Nuo liepos 15 d. 
vel dvigubai tapo 
paszto tarifas. Lietuvoje dabar 
paprasta laiszkas vietoj 2 au
ksinu jau kainuoja 4 auks.,' 
apdraustas 8 auks., i.......... .
auks.

Užsienin paprastas laiszkas 
vietoj 4 auks. jau 8 auksinai, 
apdraustas vietoj 8 auksinu, 14 
auks., atvirute 5 auksinai.

Gelžkeliu bilietai 
15 irgi pabrango 
sziincziu.

pakeltas Ajrisziu vadas Collins nu
žudytas.

Dublinas, Ir landi je. — Gar
singas ajrisziu vadas, Mikola. 4 auks 

atvirute 2 i Collins, likos nužudytas utar- 
ninke.
jotas kuris paaukavo )>oliti- 
kiszka kankytojaus gyvenimą.

Collinsas buvo vadu laisvų
jų kareiviu.

Yra tai penktus patrj-

Likos nužudyta^ 
ant inspekcijos

? R
i •I*

jus

nuo liepos kada važiavo
ant 80 nuo- savo kareiviu Bandon, paviete 

'Cork. •

Konstitucija primta.
Rupiuczio 1 d. Steigiamais 

Seimas priėmė konstituczija 
galutinoje formoje (56 balsai 
priesz 1).

Priėmus konstitucija suska
mbino Karo Mtrttjuje Laisves 
Varpas. Kaunas pasipuosze 
vėliavomis, krautuves buvo už
durtos.

— Vilniaus 600 metu jubi- 
Sziais metais sueina 600

emtu nuo Lietuvos kunigaiksz- 
Gedimino Lietuvos so- 

nukelimo
Paminėti sziam sva

rbiam iubilejui nutarta suruo- 
szti iszkilmes. Iniciatorių gru
pe buvo sukvietusi tuo reikalu 
kelias deszimtis ivairiu tauty
bių organizacijų ir visuomenes 
atstovu pasitarti del sudarymo 
jubilejaus koinieto. Komitetai! 
lapo iszrinkta 12 žmonių: M. 
Biržiszka, 
Karabacz* 
Matulionis 
žemaitis, 
Nageviczius

czio 
stinos 
Vilnių.

Lietuvos 
isz Traku in 
sziam

Važiuodamas autoinobi? B

Kaip apvaikszcziota pripažint p‘“.i0 likos inszautas per nezi-..
ma Lietuvos Lietuvoje.

Kaunas, 
pi Ii eeziai 
prasta ir visai netikėta

28, Kauno;
nepa-:

noma žadintoji.
Collinsas mirdamas - isztare 

‘‘Dovanokite 
$ y

In laika dvieju menesiu se
kanti didvyriai paaukavo savo 
gyvastes:

June 22 — Feldmarszalka 
Sir Henry Wilson.

July 7 — Charles Burgess, 
De Valero pirma ranka.

Aug. 1 — Harry Boland, 
Sin Feinu siuntinis in Ameri
ka.

Aug. 12 — Arthuras Grif
fith, prezidentas mire nuo 
szirdies ligos.

Aug. 22 —
vadas laisvo provincijonalisz- 
ko sklypo, nužudytas.

— Liepos 
turėjo labai

szvente.
11 vai. ryto Užsieniu Reikalu 
ministerijoj 
Jungtiniu
pripažinusi Lietuva “de jure”.

Ta žinia žaibo greitumu ap
lėkė visa Kauna ir jo priemivs- 
czius. Bematant visi namai pa- 
si puosze vAlstyoę . ’ 
užsidarė krautuves, nuo pietų 
visose įstaigose (byi 4įrntnvese 
žmones

e t i - ■ * y l w y f1" | j, *

ant gatvių szyęsti nepaprastos

i tik tuos žodžius:
■ jiems juju kaltes.

gauta žinia, kad 
valdžia 

d e jure

ant Ohio 
tojo laivelio nori kur plauktikapitonas ’ ’

da ant rato ir pradeda pedeliuoli kaip ant baisikelio, pada
rydamas kokias dvi miles ant valandos.

4 * uzse- Valstijų 
l t

Kad daugiau butu tokiu majo
ru, tai prohibicije neužsi

laikytu.
Johnstown, Pa. — Isz prie

žasties nesveiko
randasi, 

Confficl,

ANGLINES TARYBOS PER
TRAUKTOS.

M. Szleževiczius, St.
. Dr. B ruckus, 

K. J.
Dr. J.

B ruckus 
Tumas,

T 
Tumas, J. 
Yczhs, gen. 

kun. Smulksztys.
Jubilejaus komiteas nusta

tys, jubilejaus paminėjimo lai
ka ir formas.

Lenkai kolonistai in Vilnija. 
Isz lenku szaltintu praneszama 
kad isz Vestfalijos (Vokietija), 
esą grižta arti 100,000 lenku, 
kurie Imsią įkurdinti Vilniaus 
krasz.te. Matyti, lenkai tuo bil
du nori greieziau 
Vilnija.

Kova su kareiviais. Liepos 
m. 15 d. MariukOnyse 
sze lenku kareiviai 
gyventojais.

J vėliavomis, 
nuo pietų 

uvese 
paliovė dirtie ir iszejo 

. i 1 * ii ji yl u *" * * * .

— Harrv

JPosėdis payro, nieko nenutar 
ta, abi szalis nepasiduoda.vandens ko- 

majoras 
geisdamas — Tarybos 

kompanijoms
gera 

pardavi- 
Toji žino pasklydo tuo- 

Amerika ir žmo- 
nuo dyvu atsi-

kis czionais 
miesto
žmonis apsaugoti nuo ligų, pa
liepė bravorams dirbti 
alų o saliuninkams 
neti.
jaus po visa 
nys negalėjo 
kvost. Isz visu aplinkiniu pra
dėjo suvažinėt žmonis para- 
gA'fiti tikro alaus, bot ant ne
laimes ne ilgai alinis rojus pa- 
sieiko Johnstowne, nes prohi- 
bicijos sznipai, uostytojai ir 

suvažiavo ir už- 
gero alu-

pasirengiąs važiuoti 
Delegatai spiros! kon-

/

sulenkinti

veidmainei 
draudė pardavimu 
ežio.

Jeigu visi majorai 
panaszei padarytu, 
greitai suprastu savo žioplys
te ir prohibicije gautu per ter- 
la. Bet ka daryt Juk prieszais 
tiesas Suvienituju 
žmogus nepasistatys.
Trockis iszdume in Vokietija.

London.
danesza,

miesto 
tai valdže į

Valstijų

valstybei szVentės.
rV • * I t ' ‘ Lt1 1 ‘Žinomu

pakilęs ir jii veiduose
J' '■» žv’i’nes.Į.IH “O ----- •-

*1! (i

prezidentas
upa^ nę'iiajirasta i

matyti 
Gatves

Mikola Collins,
> žy’i’hes;.

tvinti nu|vinę publika, isz ku-

Kansas 
tai kad rūke 
tięzkam parke, Marijona' 
ifelm, 35 metu panaite(t) bu
vo nubausta ant penkių szimtu 
doleriu ir szeszis menesius in 
kalėjimą.
Užsidarė kupare ir užtroszko 

gazu.
Philadelphia. — Sztai • nau

jas būdas ant užbaigimo gy
vasties, jeigu kam nubodo gy
vent. Harry C. Anck, 40 metu, 
gyvendamas, po 1908 Mount 
\’<‘rnon uliezios 
dideli kupara iszpjove skylutia 
in kuria indejo szmoteli gumi
nes paiputes, sujungė su gazu 
ir in kėlės įpinutas atliko. Jo
jo motina t|Įr(ido lavona net 
po keliu valandų, norints jesz- 
kojo visur.
Pacziulc nenorėjo susitaikyt —

i

insilipias in

— Isz Virbaliaus 
buk rusiszkas karo 

ministeris leiha Trockis, per
važiavo per lenkiszka nibčžiu, 
nusiduodamas in Berliųa. Lai

bi i kylu nesenei,
kareiviai užsikeisejo ant leibo 

gyvasties, 
szoferis automobiliaus, 
me Trockis važiavo, likos už
musztas.

Laike 
kongrese

ke manevru,

Trockio bet tik
kuria-

komunistu partijos

Kersitai visztos.

Hagerstown, Md. — 
IWalteris Shupp, norėjo 
kirsti viszteliai galva skiepe 
savo namo, kirvis iszsprudo 
isz jojo rankos, permusze ga- 
zini pecziuka, kuris eksploda- 
vojo ir uždeg# visa narna ver
ties 2000 doleriu. Trys vaikai 

, vos likos ižgialbetais isz ug
nies o vienas baisei apdege. — 
Ir tai viskas isz priežasties

Kada
nu-

abudu Žuvo.■ 4 «
Nashville, Tenn.

Shank, pardavėjas tikietu ant 
stoties Illinois Central gele
žinkelio Grand, Rivers, Ky., 
atejas pas savo paezia su kuria 
negyveno nuo keliu menesiu, 
pasiulindamas jiai 
doleriu už kožna bloga žodeli 
koki in jaja prakalbęs kad pas 
ji sugryžtu ir volą gyventu su- 
taikoje. Pati nesutiko ant to ir 
iszejo isz stnbos.
c jo jeszkoti paežiu les, suras
damas , ‘jaja artimoje bažny- 
czioje ir parsivedė namo. Pali- 
cije surado juju kimus ant ry- 

Jisai turėjo 47 metus, o

— w. S.

Ky.

deszirnts

Šliaukus isz- 
pacziules,

Philadelphia, 
anglokasiu su 
nutruko be jokio svarbio nuta
rimo, norints kompanijos pri
žadėjo anglekasiams pasiduot 
ant nekuriu punktu, bet angli
nei delegatai nesutiko ir kož- 
nas yra 
namo,
trakto ant kcturiu metu, bet 
kompanijos norėjo pasiraszyti 
tiktai ant dvieju motu.

Dabar abidvi puses lauke 
ant vieni kitu idant suszaukti 
kita susirinkimą — tikras ku- 
dikiszkas sanprotavimas — 
ne tas nepasiduos ne tas, ir ne
žino katra puse 
kito.

Darbininkai pradeda 
maut ir kaltyt savo liderius, o 
prezidentas Lowisas turi gin
tis isz.,visu szaliu ir kaip neku
rto tvirtina, yra tosios paties 
nuomones ka buvo Wilsonas: 
i <

iszejs ant gero.” 
darbininkai negales iszmaityti 
savo szeimynu su 
kantrybių.”

Naujas pavojus grasina dar
bininkams!

šąlą u žy s u pa

neri-

susimur 
su vietos 

Mat ūkininkams 
reikėjo pievas szienauti, o ka
reiviai ėmę jose savo arklius 
ganyti. Užmusztas 1 kareivis 
ir sužeisti 2.

Isz^progdino tilta. Liepos 
Hien. 10 d. iszsprogdintas siau
rųjų geležinkeliu tiltas ant Ra
tios upes ir sugadinta linija 
viso kilmetro ruožte. Lenkai 
mėgino taisyti ta tilta, bet 
partizanai jiems kliudo.

Statistika.
Taurage. — Valscziaus val

dybos surinktomis žiniomis 
matyti, kad valscziuje yra lie-

tilta.

surinktomis

džiaugsimo

rios viepi sustojo sznekuczia- 
vo, kiti skubinai trauke Karo 
Muzejaus linkui manifestaci
jom Marsznoja su muzika bū
riai raitų ir peseziu kareiviu ir 
tfiViTiu piliecziu vis muzejaus 
linkui.

6 vai. vakaro ties Karo Mu- 
zejum susirinkus didelei žmo
nių miniai prasideda manifes
tacija. Kalbėti iszeina žilgalvis 
kun. J. Tumas. Jis sveikinda
mas susirinkusius pilieczius su 
nepaprasta szvente pabreže- 
kad 
mus “de jure” 
savo nuoszirduma, 
žindama iszr musu nereikalavo 
jokiu sąlygų, sziol elgėsi En
tente, kuri žadėdama pripažin
ti vis stengiasi

szvente pabrėžė, 
Amerika pripažindama 
de jure

Sukylimas laivoriu ant laivo 
Philadelphia.

Neapolus. — Ant ąmeriko- 
niszko laivo “PhiladelphiaJ’ 
kuris likos sualikytas czionai- 
tineje pristovoje su daugeli 
pasažieriais, už tai kad kom- 
panije neužmokėjo už maista, 
kilo sumiszimas terp laivoriu 
ir pasažieriu. Laivoriai užde
gė laiva, kuri užgesino szimtai 
ugnagesiu, o vaiskas apmal- 
szino maisztininkus.

parode tikra 
nes pripa-

kantrybes vyruezei, o viskas
Tuom laikĮtuviu vyru — 3,280, moterų — 

3,287; žydu vyru — 7, motoru 
anioliszkal — 5; lenku vyru 

r;
C ( — 2, moterų 

vokiecziu vyru — 739, mote
rų — 759; rusu vyru — 
toriu — 29. Lietuviai 
ventoj u sudaro 
szimezius, žydai 
s

Moskvojc 
sukilo prieszais so via tu apsi
ginklavimu ir nereikalinga 
iszdavima pinigu ant užlaiky
mo teip dideles kariumenes. 
Delegatams nubodo kare ir 
geidže taikos ir 
darbo ant 
isz vargo.

Gyventojai kyla 
bolszeviku valdže ir kaip duo
dasi suprast, tai bolszevizmas 
Rosijoi neužilgio gaus gala. 

\ v
Kiek panesztu bledes per ang

lini straika.
Philadelphia, 

anglių darbininkai 
n i jos apturėjo dideles bledes 
per tebyri straika kurios isz- 
nesza ant milijonu doleriu. In 
laika 21 sanvaites nuo kada 
kasyklos sustojo, 155,000 dar
bininku turėjo bledes ant 124,- 
738,400 doleriu algosia. Per 
taji laika neiszkasta 
jonai tonu anglių, 
jos neteko per 
milijonu doleriu, nes no tik kn

sau arei

23, ipo- 
visu gy- 

80.58 nuo- 
— 0,15 nuo- 

szimeziu, lenkai — 0,08 nuosz ; 
Vokiecziai — 18,28 nuosz.,

_______ Mokslo atžvil- 
lietuviu mokaneziu skai-

ir

pradejimo 
pakėlimo Rosijos

prieszais

Pabėgo su burdingierium ir 
2000 doleriais.

Mount Cannel, Pa. — Isz iTr-|saį 0.64 nuosz. 
t • e I ftiu —------ --------------- - -- ----
m platu svietą Lytį jr mszyti yra 28,99 nuosz.,

u., 
ru

tinio miestelio Dooleyville anaĮp.;
diena iszbego i
motero Jono Cz^apio, su burdin-1 tik" skaityti — 36,03 ir bemok- 
gierium ir b’000 doleriu savo sliu 34,93 unosz., žydu— 
vyro. Czapis isztrauke visus|Inokancziu skaityti ir ras’zyti— 

nuosz.; lenku mokaneziu 
raszyti — 36,91 

tik skaityti — 36,21 
bemoksliu 26.88 

nuosz.; rus*u mokaneziu skai
tyti ir raszyti 
tik skaityti — 
bemoksliu — 25 
mszaliu yra 17, kuriu

ir raszyti yra
Kietųjų 

ir kompa- k

2000 doleriu savo 
Czapis isztrauke visus 

savo sunkei suezedytus pinigus h qq 
isz banko, manydamas nusi
pirkti nameli del savos ir savo 
idant atiduoti jai pinigus nes 
tu savo pastogių, bet nedora 
pacziule kitaip manste. Prisi
gerinus vyrui, 
idant atiduotu jiai pinigus nesi 
gales paslėpti saugiau, ant ko 
tasai lepsze sutiko. Ant ryto
jaus pacziule iszdume su pini
gais, o paskui ja ja iszvažiavo'

Motore pasi
tiks mažus vai-

pasakė jam

ir Tnirdingieris. 
ome su savim 
k u s.

Nuskriaustas vyras iszeme 
varanta pas skvajeri Drapiew- 
ski ir dabar palicije jeszko pa- 

. begeliu.
32 mili- 

Kompani- 
straika szimta Žmonis

skaityti ir 
nuosz., 
nuosz.,

sutaupinia

ir

— 47,50 nuęsz., 
27,50 nuosz. ir 

nuosz. Sveti
mo->

ti vis stengiasi mums suriszti 
jei ne rankas, tai kojas ir t.t. I

Pabaigus jam kalbėti minioj 
pasigirsta g 
mai valio Amerika! 
pr i k 1 a u som a L ie t u va. 
bina laisves varpas, virszui mi
nios gaivu lekioja ir gerves 
trikapipej eilejeJLO aeroplanu 
ir barsto lapelius, praneszan- 
czius apie Amerikos pripažini
mą Lietuva “de jure”.

Nuo Karo Muzejaus minia 
neszina Amerikos vėliava eina 
in Amerikos konsulą. Czia jai 
sustojus in konsulą sveikinan- 
czia Amerika kalba pasakė pil- 
Ambrazaitis. Jam atsako sim
patingas senelis Amerikos kon
sulas, kurtam minia inteikia 
gyvu g< 
gėlėmis.

Nuo konsulo minia dar ėjo 
prie Ministeriu pirmininko ir 
isz czia kupini gilu jausmu da- 
lyvai skirstosi. —Kaunietis.

griausmingi szatiks- 
valio ne-' 

Skam-

Brangenybe Rosijoi neisipa- 
sakyta, už viską reike mokėt 

milijonais.
Moskva. — Laikrasztis uIz

vestia,” kuri turi 200,000 skai- 
turi mokėti už puda 

drukuojamosios popieros po 
3,900,000 rubliu, 800,000 r. už 
sustatyma tūkstanti ems Ii ta
rų, 100 milijonu rubliu už su
dariom viena puslapi lai k ra sz- 
czio ir penkis milijonus rubliu 
už atspaudima tūkstanti laik- 
raszcziu. Už viena laikraszti 
žmonis moka 15,000 rubliu, o 
už viena
po puse milijono rubliu.

Jeigu kas nori gerai pa vai- , 
gyt, tai turi su savim nesztis 
keliolikai 
Restauracijoi kasztuoje szmo-
tolis džiovvtos žuvies du mili- 

Į jonai r., szmotelis visztos pus
elių bukietus ir apiberia .treczio

tyloj u

ejlute apgarsinimo

maiszu bumaszku. i*"

i milijono r>, szmotelis 
kumpio du milijonai, sūrio 
vienas milijonas, du kiauszi- 
nei du milijonai, pigiause za- 
kuska yra agurkas už kuri rei
kė mokėt 750 tukstanezius rub
liu. Szmotelis stoiko kasztuo- 
je 2 milijonai, salota 3 milijo
nai, kepti obuolei 2 milijonai.. 
Kavos puodukas puse milijp- f 
no arbatos 300 tukstanezei ir .,. 
tt-

Jeigu paprastas darbinin
kas uždirba ant menesio po \ 
penkis milijonus rubliu, tai 
galite suprasti kaip jisai gali 
iszsimaityt su savo szeimyna.O 
palaiminta bolszovikiszka Ro- 
sije su visais savo milijonais. 
So vintai prižadėjo Rusams ro
jų ant žemes, ir jog koŽnas pa- * . . a t • w • • • • ® ® .

yra 
kaneziu skaityti 

ir be mokliu 75

Daug vilku. x
Rokiszkio apylinkes misz- 

kuose, pastebiama pasirodant 
vilku; kai - kurie apylinkes so
džių gyventojui 
kad vilkai užpuldinėja bandas 
piauna avis ir kumeliukus.

Derlius.
Onuszkis. — Traku aps. A- 

pylinkėję sziu metu derlius at
rodo

25 nuosz 
nuosz. *

M

skundžiasi,

Suv. Valstijų czeveryku pro
dukcija.

Iszdirbimas 25,559,094 poru

Zmonis turi
Peiinsylvanijos Įjapkosia 1,-1 

07'llUL27r».51 ddtorins. isz ku
geras, būtent:

vr , - (IT | 7 -
neturėjo jokio pelno, bot mili- 697,144.375.51 dblęrius, isz ku- miežiai, bulves, 

vips ’ '1.‘ " J /// . .. ------------------------ .
kozilos Pennsylvamszkos gal- avižos kai kokioje vietoje nen- 051174

*1 ’iii* *

jonai • doleriu kasztavo užlai
kymas darbininku, kasyklų,

rios
z i j

tai,' sumos ^įpuola ant galima sakyti, kad labai geri, 1T1 1 • 1 1 • V/ a *

czebatu, czeveryku, puskurpiu 
ir t.t. per Birželio men. 1922 
padaro isz viso del 1922 m. pir
mu szesziu menesiu 159,414,- 
068 poras. Suma yra 13,088,834 
poroms didesne už 1914 metus, 
bet mažesne už 1919 metu pro
dukcija.

Birželio 
padalinti

poros;

no arbatos 300 tukstanezei ir
t.t. ' „ *

*

1 — J1~1 1

men.
sekaneziai: •

iszdirbimai 
vyru 

poros; vaiku 1,672,- 
moteriu 8,257,286

rugiai, 16,214,074
o žirniai tai 166

» poros; mergaieziu ir vaiku 3,-
A <4

siliks milijonierium , po juju 
užstojimui, na ir dalaike sayo 
žodi. Bet ar žmonis yra užga- 

poros, ir kūdikiu 1,- nadyti isz tuju milijonu! Pa- i *V ~ A-
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
Vėla viena isz europiniu ka

ruly acziu s v irsta ant savo pa
matu, o tai yra 1 ta liję, raszo 
oficialiszkas organas Fascis- 
tu, o ponas Museolini, juju va- 

p ra mine 
y >

das, kuri 
Leninu Italijoj, 
užilgio . apszaukti 
publika.

Apginimo karaliaus iszejo 
Ricciotti Garibalda, sunns gar
singo italiszko didvyrio. Nėr 
ko abejoti idant Fascistai tuo 
užymtu monarkije. Da trupu
ti per anksti, 
naši, kada dieviszki karalei 
turės prasiszalyt, o juju vietas 
užims ♦>

“ Raudonu 
ketina ne- 
Italije re-

Bet laikas arti- 
dieviszki

iszrinktieje žmonių.
i

Pagal surasza, tai 1919 mete 
Suvicnituosia Va 1st i josią likos 
padirbta 2,432,591,000 

1,216,296 tonu.
svaru

, muilo arba
Sziadien daugiau yra padirbta 
muilo, ne kaip yni sureika- 
]aujama — apie penkis svarus 
ant kožnos galvos daugiau ne 
kaip reike.

Clarks-Visam miestelije
burg, W. Va., žmonis daugiau 
nieko nekalba kaip tiktai apie 
“stebuklą” ir “neužginezita 
davada,

” ir “
jog tvirtas tikėjimas 

žmogų ižgydo nuo visokiu 
priepuoliu. Tasai stebuklas

> y

nuo 
Tasai 

tuom kart atsitiko ne katali- 
kiszkoje bažnyczioje, bet pro- 
testoniszkoje.

Charles McAtee, deszimts 
metu vaikiukas, klūpodamas 
prie altoriaus, staigai prakal
bėjo pirma karta nuo užgimi
mo.

Antras atsitikimas: Kurcze 
ir nebile per 70 metu, Lena 
Stein, staigai atgavo kalba ir 
.girdėjimą mieste New Yorke. 
Daktarai tuom labai nusiste
bėjo, bet sako,
priežastis influenzos ir užde
gimas plaucziu, ant ko senu
ke sirgo tris kartus.

Josios gilukis jiai
turi suvir- 

ezum 80 metu ir atejna toji 
diena kurioje visai nusztils. — 
Ne visados gilukis iszejna ant 
gero.

jog buvo tai

prisiduos, nes jau
mažai

Ant farmu Suvienituju Val
stijų randasi suvirszum pus- 
treczio milijonu telefonu. Ne
siranda kitos vieszpatystes 
ant svieto kur farmeriai turėtu 
tiek telefonu.

Kaip nekurie pranaszauje, 
tai geras alus ir vynai sugryž 
Suv. Valst. atejnanti meta ar
ba 1924 mete, o tuom kart, tu
rėkime kantrybių.

Kongresmonas Volk isz 
Brooklyno sako, jog prohibici- 
je senei butu atmesta, jeigu ne
kurie kongresmenai balsuotu 
kaip jieje gere.

Volk

Amerikiecziai daro ekskur- 
feįjes in Kanada daugiau ne 
kaip kada, nes praejta meta 
iszvažiavo 
autoinobilei prieszais 03,300 
mete 1920. Ko važiuoje žmonis 
in Kanadai Iszsigerti gero alu- 
fczio ir guzutes.

in Kanada 617,285 
prieszais

ISZ SHENANDOAH, PA.
-U , I

— Prie Armour Co., krau
tuves keli pragertsmcgenci ku
rie prisisėmę savo pakauazius 
munszaine šukele maiszati su 

iszczystinimotikslu “iszczystinimo” viso 
pirmo vordo. Vyrai ir moteres 
dalybavo toje bolszevikiszkoje 
revoliucijoi. Viena isz “mir- 

ba talijono 
legensa 

kinius o ir 
per guogiu. Palicijc 
iszvaike munszainierius ir 
dare kelis in koza kaipo ir dvi 
moterėles kurios vos pastovė
jo ant kojų.

- Praejta ketverge vaka- 
kada tai atsibuvo politi

kierių piknikas Lakeside, keli 
jauni paeziuoti iszgamos įsz 
czionais sužagejo 
mergaites isz Tamakves. Ižga- 
mos paprasze merginu pasiva- 
žinet bambileis, o kada nuva
žiavo kolos mylės, sulaikė ma- 
szinas ir mergaites subjauri
no. — Tai pasekme pasivaži
nėjimo bambileis su nepažins- 
tamais.

— Kazuno 
aptiekoje sutaiso savžinin- 
giausia visus receptus. rFen 
gausite visokiu gyduolių ir to, 
kas yra reikalinga del užlaiky
mo jusu sveikatos.

ties
i 4

ra,

»y

RAUDONOJI VĖLIAVA. darbininku apsileidimas, tingi- 
Socializmo Rojaus Vaizdeliai, nyste, pagimdyta paezios sočia 

(Sulietuvino St. Tautietis.)

VILTIS PLIKIAMS. REIKALINGA AGENTU

*1
JI 
I
* 1

21

. listiszko darbo tvarkos.
Nuo tos valandos, kada dirb

tuvių, fabriku ir invairiu krau
tuvių savininkai buvo panaiki-

Viena isz 
pagriebus

paguldė kelis troc- 
nokaltam gavosi 

ant galo v uz-

dvi jaunas

lietuviszkojc 
sutaiso

visus

Svietelis 
kada pasi

kitur

Frackville, Pa. — 
lauke nekantrie 
baigs bedarbe.

— Daugelis iszvažinejo in 
jeszkoti darbu, bet jau

pradeda sugryžti.
— Lietuvei 

na, sutikimas terp 
girdetie jokiu nesupratimu.

— Czionaitinis choras su
sidedantis isz mažu mergaieziu 
po vadovyste prof. Dulkes, ap- 
laike dovanu už giedojimą 
laike Lietuviszkos Dienos.

idant teip gabus 
yra prof. Dul

ke, idant pas mus kailgiause 
pasiliktu, nes per jojo nenu
ilstanti darbu iszmokino musu 
vaikuczius skaityti, raszyti ir 
puikei giedoti. Lai jam už tai 
buna garbe ir ilgo pagyveni
mo idant galėtu darbszauti 
del musu jaunos gentkartes.

— Vejas.

maIszei gyve- 
visu ir ne

u z
Lietuviszkos

Geistina, 
žmogus kokiu

teip

Mount Carmel, Pa. — Ana 
diena iszpiszkino isz Ekselse- 
rio Vincas Kluczinskas 
naszlia, palikdamas paskui 
save paezia ir tris mažus vai
kus didžiausiam varge. Klu
czinskas parsitraukė savo szei- 
myneiia isz tėvynės tiktai pra
ejta meta. Pavietas pasiėmė 
apleista szeimynelia po savo 
apgloba.

palikdamas
su

- Szimas 
uždarytas

Saint Clair, Pa.
Kasmarskis likos 
kalėjime isz priežasties papai- 
kimo isz priežasties bado, o 
idant nepadarytu kokios ble- 
des savo szeimynai, valdže bu
vo priversta ji uždaryti sau
gioj vietok Isz priežasties be
darbes, Kasmarskis labai rū
pinosi nes neturėjo kuom mai- 
tyti paezios ir asztuonis vai
kus.

Newark, N. J. — Szv. I’ie-rr

Isz musu Skulkino pavieto jybeB Lietuviu Parapijos kle.
Bzimet iszvažiavo atlankyt Ka
nada apie penki szimtai auto
mobilistu.
i

mos po

Ana diena Long Island City, 
N. Y. pradėjo statyti milžinisz- 
ka narna Metropolitan Life In
surance kompanije, kuris kasz- 
tuos penki milijonai doleriu. 
Kambarius tame name randa- 

devynis dolerius ant
menesio. Yra tai iszbandimas 
ekonomiszko statymo ir kaip 
Todos turės dideli pasisekimą.

Panaszei daro Raleigh Wyo
ming angline kompanije kai
nuosią West Virginijoj, kur 
pradėjo statyti puikus name
lius del savo darbininku. Tuo
kia namuosia rasis elektrikine 
fezviesa, maudykles, vanduo ir 
l.t.. ir randavos kambarius po 
Idu dolerius ant menesio. Skir
tumas terp devynių o dvieju 
Idoleriu yra, jog Virginijoi žo- 
me pigesne ne kaip Ne.w Yor-

bonas kun. I. Kelmelis, sumanė 
ir gavo isz miesto valdžios 
leidimą laikyti Lenku kaime- 
leje Jomarka,
mo apie 200 pėdu nuo Lenku 
Bažnyczios.

Lenku kunigas iszgirdes kad 
Lietuvėj gali isz juju pasinau
doti, tad pradėjo lenkiszkai 
marszuoti, vienur-kitur, kad 
praszalintu Lietuviu Jomarka, 
bet nieko negialbejo. Jomar- 
kas-B&Zaras prasidėjo rugpiu-

(Bazara) tolu

PUIKUS SUMANYMAI!... nti, viskas mm dingsta veltui... 
--------- Nūnai visuose darbuose 

ksta in sąžiningą darbu vara- 
tol truks, 

dabartinis ir 
szocializmas.

Sziadien seime kalbėjo pats 
musu komisaras 
budus to 
isz vengimo 
kszta

butoiit, apie nezios jogos ir jos 
deficito

ir praskleidė pluo-
puikiu

nelemtojo
J

“puikiu” 
Bet, deja, tie jo 
manymai puikiais 
tik jam vienam... 

Skurdo, sako, 
nepaszalinsi, reikia imtis ji pra 
szalinaneziu priemonių.

10 kartu 
o bent 

dvigubai kariuomene, kad taip
Tolesnei 

reikia padaugint darbo valan
dos: kiekvienas

4 4

Iru-

Arabliizkn Mostia yra tikrai panok- 
rninga ir Ras prjBluns keliolika Htoin- 
pu ir navo adresu j tai aplalkys trijų 
arablHzku gyduolių' dykai. Kaszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 230 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz ozlos progos visi kurio yra 
pus-pliklal arba v|«ai yra nuplikta, t.f

MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
rclkalnujo agiTffurpa^udti ju marflz- 

kinua ticHOg jnoaZiDtoJama. Pigios 
prekes. Scmpcld dykai. Madison Mills 
503 Broadway, Now York. ad.

Pigios

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryto. 12 lig 2 popiet,,- 6 lig 
9 vakare. ;
113 E. Coni St

kol mus kankins
busimasis

sumanymu, veltui laukti geresnes ateities, 
su- veitui apgaulingai viltispuikus” 

rodėsi gal

dejavimais

reikiaV i supimui 
padauginti policija,

sulaikius iszei vyste.

nuo 14 lig 75 
metu privalus dirbi 
4, kaip dauguma 
valandų. Tik darbai padidėjus, 
gali pakilti gerove.

— Valgio reforma, — to
liau kalbėjo komisaras, — yra 
būtinas reikalas; mėsa reik
alinga, daržovėmis pakeisti jos 
porcija turi but tris kartus su
mažinta. Antra, 
norai suvaržyti, nes žmones 
įprato perdaug reikalauti. Taip 
besielgiant, iszmoksime taupu
mo ir skurdas dings.

Taip - pat naudinga butu 
įvesti vienoda drabužiu forma: 
nebūtu tad jokio pasirinkimo 
ir greieziau žmones galėtu juos 
iszpirkti. ,

Butai reikalinga laikas nuo 
laiko perkeisti, — tad kiekvie
nas turės vilties, kada nors 

kambarį ir taip 
dings žymi dalis nepasitenkini
mo.

ne 8 ir ne 
nori, bet 12

reik ir savo 
nes

y

vilties 
gauti geresni

— Sziuorni ir kreipiuosa in 
visuomene, manydamas, 
szie sumanymai joje ras pilnos

y

Tad
LIcfnvInzkAN GrnborlnN

K. RĖKLAITIS

nauja, stipru

Seimo

Laidoja Numirėliui* pagal 
naujnuflln mada Ir moktda.

Turi pagclbinlnko motoro.
PrielnamoH prekea.

Bell Tcl. 359-R.
Shenandoah.

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. 

Orbita I) Sept. II Oct. 18 Novom. 
Ordiniu 1(1 Sept. 21 Oct. 25 Neverti. 
Oropesn 30 Septertlberlo, I No vein.

Tiesiai In Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirlos kajulos. Nėra 
extra mokeseziu.

KOYAL STEAM MAIU PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2« BKOADWAY. NEW YORK.

Chiciige: 117 W. WiiKliington St. 
Ar pns vielini laivakorcziu agenta.

I

Tvlrczlnnsla Lietuviszka 
BAH KA

Didele kaucija sudėtu Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai 'sudėti mano 
Bunkoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mUl. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grot 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
C01 W. Mnhanoy Avo^ 

MA1IANQY CITY,

• i

kad sprogs 
szauksmo, plo- 

užsidognsios 
negirdi; t

geres
nes socializmo tvarkos. Dabar 
y r laikas dėti 
valstybes pamatai..

Maniau,
butas... Nuo 
jimo entuziazmu 
minios, visai buvo 
Seimo pirmininko skambuezio. 
Tik policija, priverto visus nu
rimti.

Seimo sąnarys tose toliau:
— Tuszczioji lygybe, pri- 

no liuesas,
žinoma tik pas 

kalinius, bet ne liuosoje visuo
menėj. Ir, kaip kaliniai yra sky 
riama iii kalėjimus ir įkinkomi 

s, — taip^lr 
visuomene.

nūn

tilti Weal Sprncc Street 
MA HANOI LITY. FA.

Bell ToleplionaH No. 14!)

visai
i

I

verstinas, 
lik szi°l buvo

• laibas

inprievartos darbu 
dabartine 
krasztas 
kalėjimas. . .

Neperdėsiu 
sziand ienoj 
ginu negu kalėjimo, 
vra nors tolimos v 
liuosuoti. Nun-gi 
ėjimu: arba kerti sau ant kak
lo kilpa arba visiems vienybėj 
szokti ir pralaužti kalėjimo

Visas 
apgailėtinas

,kad 
blo- 

isz kurio 
vilties pasi

tik du isz-

pasakęs, 
visuomenėj

ATSIRAUGĖJIMAI J

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

■ I-A.

•f

Salutaras fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Nctvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini, 
mui,
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Bitcrio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsąla
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

CHICAGO, ILL.ir 
sienas...

Tuolabiaus susiprasime, at
siminė szeimyninio gyvenimo; 

s czia meiles liuosybe, moterys
tes rysziu iszardymas, vaiku 
apleidimas. O-gi dar tos prie
glaudos, mokyklos, — tos jau
nu sielų tvirkinimo instaigos!.. 
Tikras pragaras!...

dar
i, — tai 

ir turtu senosios 
nes” 
te, kad asz perszu, czia tik pa
minėta, “buržuazine” tvarka. 
Ne. .Czia tik norėjau iszfeįksz- 
ti, kad net-gi buržuazine tvar
ka instenge dauginus sutau
pyti bendrojo turto ir jogu. O 
kas-gi butu, 
mes sveikai’ 
kai?...

Tad atsiminkime, draugai, 
kaip gyvename ir kaip turėtu
me gyventi. Atsiminkime, kad 
musu likimas yra musu ranko
se ir, kaip'kitos valstybes, pri
imdamos kilnu krikfezczionys- 
tes mokslą, laimingai susi
tvarko, — taip ir mes tik tuo
mi keliu galėsimo prieiti pa
geidaujama laimes szali. Tad, 
pakol laikas, susipraskime, su
kilkime ir perplesze raudonąja 
sacializmo vėliava, jos vietoj 
iszstatykime, daugumos 
mirszta,

kad r

užuojautos, — tarė komisaras 
nutilo ir lauke atsiliepimo.

Bet szie sumanymai klausy
tojuose šukele didžio nepasi
tenkinimo; sujudo — subruzdo 
ir eme szaukti:

— Nenorime to ir 
nenorime!.. .

njekad 
Socializmo sva

jonėmis musu nebeapgausite!... 
— szauke isikarszcziave vyrai.

— Szalin su savaisiais su
manymais!. . Ko dar jie įsima
nė: ir in parednes socializmas 
nori kisztis. Ne, ne mullfes mes 
esame, — cziauksejo moterėlės.

Ir tik gerokai pasidarbavus, 
komisarui, galop, pasiseko mi
na nutildyti.

— Norecziau, — toliau tose 
komisaras, — visu gerai būti 
suprastas — drabužiu vieno
dumas ne yra tikslas žmonių 
skirtumą panaikinti. Ne. Mes 
dar pasistengsime ivesti isz- 
virszinius skirtumus gyvento
jams, tam tikru vietų, miestu, 
apygardų. Tuomi dar palen- 

priežiuros darbas: nebe-
reikes įvairiu kontrolių, ir pasi 
tenkinsime 1 kontroliumi ne isz 
30, kaip mm, bet isz 50 asmenų. 
Tai pamažėl kils valstybes tva
rka, jei tika visuomene 
sumanymais sutiks. . .

Nutilo komisaras,
sytoju vieni szauke, kiti trypė, 
treti cziaudejo ir tt.

Liuosybe, liuosybe!... Sztai 
socialistu žadėtoji 
girdėt buvo szauksmai.

Seimo sąnarys paprasze bal
so. Iszejo in estrada. Klausyto
jai nutilo. Pasinio aiszkus ir 
rimtas balsas:

— Neturiu czia tikslo uisz- 
kinti gerb. komisaro sumany- 

jie kiekvienam gana 
Czia manau iszreik-

szti savaja, kaipo visam tam 
prieszinga, nuomone.

Dabartinis musu valstybes

gvcs

su tais

nes klau-

Ii uosy be,

pili, — 
aiszkus.

skurdas gana aiszkiai rtido so-
ežio 19-ta diena Lenku apgy- cializmo bankrotą; kurio prie-

ant tuszczio

Ir jei 
gyvenama

nun sziaip-taip 
vis jogomis 
“buržuazi- 

tvarkos.... Bet nemanyki-

buržuazine

jei tvarkytume-
— demkratisz-

pa- 
galingaja demokra- 

tiszkai krikszczioniszkaja!...
Szalin vergija! Tegyvuoja 

tikroji į liuosybe, paremta 
k r i kszezi on isz ka de mok ra t i - 
ja!... — karsztai(Užbaigė kalbė
tojas.

Kas po to kilo, sunku ajisa- 
kyti; panaszaus niekad nesu 
nei mates nie girdėjęs... A isi 
plojo, szauke, lyg nesavy... 
Tuojaus pasirodė policija ir 
kilo neregėtos pcsztynes... 
Jau iszvydau keletą pakritu
siu žmonių... Acziu Dievui 
greitai ir laimingai pavyko pa
sieniu duris atsiekti, — tiek 
jie mane ir temato...

Kuomi tas visas užsibaigė, 
nežinau... Tik inspudžio pa
liko visam mano amželiui.

Tolinus bus.

liuosybe, 
krikszczioniszka 
ja!... — karsztai<

PARSIDUODA FARMA

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GKO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in vi
. . . . . . • O > 1 j t i ' i

visa pasauli 
pasitinkame keleivius *New *'irorkepagal dienos kursą;

ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotejijo; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdramlžiame;
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padarome paš
ilei kniauki te

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Newark.NY

KELIONE LIETUVA. . —----  ---
y

[i

CUNA.RD<z >-• <5
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias Visa-vandcnlnis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckcija 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Yorka kožnu Utarninkn.
Visi 3czlos klasos pasažlerlal kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

Tcipgi per Liverpoola ir Glasgow 
SCYTHIA .......... 31 Augusto

City of London .. 2 September 
LACONA .... 7 Septemberio

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

I

PER. pl^mdur.gą,piija\ą 
/ ARbA DEPO JQ. *

' Lietuvei važuojant iii Piliava aplenkia
lenku juosta (karidora)

Visa treczhi k lasu padalinta In kam-
J « . .A • ■ 1

ARBA UEPOjq.

I
EKSKURSIJA kas SUBATA

In Kauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Amerikos Dolcreis Ir Auksinais.
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arcziauslame 
paszte laike 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson’ Ave. Brooklyn, N.Y.
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barus ant 2, 1, G Ir 8 lovų.
LITUANIA .. 6 Septemberio
POLONIA .. 20 Septemberio 

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
$103.50. In Filiava $100.50. In Liepoju $107. 

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

K*- 
isi-

-.’H : Kr • v,i

A SwJSFA[Į
n? >

U--

i
*

k
u-'”

■. tywh. ■ •*

- rj

i

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

233-235 W. CENTRE ST
Ventoje vietoje, 
ploto žemes, (ant keliu neapi- 
budavotu lotu), ir trauksis kas 
vakara iki rugpiuezio 26-tos 
dienos.

Czia Lenkams yra mat skau
dus smūgis, kad Lietuvei atei
na arti prie Lenku Klebonijos, 
prie Bažnyczios, ir daro viso
kius iszlaimejimus, del savo 
skoloje paskandytos Bažnyte- 
lea,

žastis gludi paeziame socializ
me. (Deszime pradėjo ploti).

Ir jei tikrai yra norima rū
pintis žmonių gerove, jei nori
ma vidujiniai ir iszvirsziniai

Puiki farma apie 65 ąkieriu 
kuri randasi Mahanoy Valley. 
4 miles nuo Shamokin, l’/į mi- 
.' A. . . .

MAHANOY CITY, PA.

_____• • f - _ * •

visuomene atgaivinti, — kito
kiu reik imtis tvarkymo pama
tu.

Tiesa, Rad sžiadienihis dar
bas yra viena socialižmo ban-

L-vys: [kaltos
kroto priežaszcziu; tik ežia

i ne dhrbo valandos, bet
Z 'į

le nuo Gowen City, 2į/> mi|es 
in kasikius. Geri budinkai, 
szaltas, ir karsztas vanduo šlu
boje. Didele giria vertes $5,000. 

maszinos, ‘ didelis 
sodas. Parsiduos viskas už 7 
tnkstanczju doĮęriu. Raškykite 
pas.

Gyvuliai,

.. . 4A29) 
Jatf. J. Yeager

s / 
■' j

Qowen City, Pa.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
goriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus,suraszo ingaliojimus, 
affidavits, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos api<r priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis sviete* 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuvą 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu pęr laiszka arba ypatisžkąi.

i
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Saulele linksmai szviete. Ba
rnus, 
niu 
lapus ir jauna, 
Gegužes menuo buvo pilname

Taip ir eme

pilnas pavasario kvaps- 
vejalis, sziureno medžiu 

• • V ’ 1 • viižalia žolele.
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savo gražume, 
linkus svajoti apie prarastaji 
Rojų.

Gamtos gyvumas 
viską gyvumu. Kaimai ir mies
tai puoszesi žalumais, rodos 
lenktyn i uodam i.
miestas Richmondas visas žydi 
pa va sa r i o gr a ž n m u.

Darbszcziu vyru, 
motoru ir vikriu lyg paukszte- 
lin vaikucziu pilnos 
Visu veidai nuszvito sykiu su 
pavasario szviesiu, be debesė
lio dangumi.

Prie' vienos 
stovi nedidele kataliku bažny
czia. Saulei leidž.ianties da jos 

placziai adaros.
gatves galėjo 

altorius, puikiai 
k vepianeziomis 

Ju buvo du žvmiau- 
siu. Viename stovėjo isz rink
tinio marmuro padirbta Mari- 

Panos vainikuota stovvla.• l 
galvos buvo elektros 

npszviecziamos žvaigždes.
Rožių kvapai, pripildė baž 

nyczia, sieke net gatve. .lie 
maloniai užgavo praeinauezios 
jaunos mergaites jausmus. Ji 
žvilgterėjo vidun ir, smalsu
mo stumiama, inejo. Ji niekuo
met da nebuvo buvusi kataliku 
bažnyezioje.

Susyk jai prisiminė visi bai
sus dalykai, kokiu ji buvo gir
dėjusi nuo

Rvino Katalikus, 
baime. Ji insmuko 
arti duru, manydama tuojauę 
iszsprukti laukan, jei tik pajus 
koki nors pavoju.

Bažnyezioje tuo laiku buvo 
nedaug žmonių. Ir tie esantieji 

-r tak> <wUai ^r-giliai buvo pa
skendę savo pamaldume, kad 
niekas mažiausios domes ne
kreipė in inejusia mergaite.

Ji atsikvėpė ramiau ir links
miau, ir pradėjo klausyti, kas 
kalbama, nes ji iszgirdo, kad 
visi susirinkusieji protarpiais 
kartoja kokius tai žodžius. Po 

apsižiūrėjus ji su- 
jie atsakinėja, in 

vieno klupojanczio priesz Die
vo Motinos stovvla.

Veltui buvo visos jos pastalių 
gos iszgirsti visus žodžius, ko-^ 
kius girdėjo nuolat kartojant. 
Tik sziuos ji nugirdo:

“Szventoji Marija, 
Motina—!’’ 

Szie. žodžiai 
ausyse, kuomet kiti 
pagaunami. Nejucziomis ji pa
ti sau eme kartoti: “ 
Marija, Dievo Motina —

Staiga ji pastebėjo sutruku
si ražaneziu, gulinti ant sėdy
nės. Isz smalsumo 
eme ir insidejo kiszenen. 
maezius žmonių 
urnai pakilo i 
ve, pasilinksminusi pati isz sa
vo drąsos, kad inejo in 
žiszka’’ 
ma jokio pasiprieszinimo arba 
užkabinimo. Jai 
sukosi padaryti 
isz to savo prietikio ir pasida
linti tuo su 
draugėms.

Ji pamasziai ir 
pat vakara. Pasisakė aplankiu- 

' si kataliku bažnyczia ir ma- 
cziusi tokias ir tokias scenas. 
Daugelis jai
^Tuomet ji iszsitrauke su truk u- 

; h‘i ražaneziu ir parode visiems.
Ta, kaip jie 
tamsiu kataliku, 
žaneziu leido per rankas, ji ty
rinėdami ir darydami visokius 
paaiszkinimus.

Susirinkusieji 
[Mergaite, pasiėmus atgal savo 
ražaniziu, nuėjo in savo kam
barį gultu. Ji mete ražaneziu 
ant stalelio ir su mintimi, kad 
įji gali melsties prie Dievo be 
įtu burtu, atsiklaupė sukalbėti 

jjavo

durvs buvo 
Praeiviai 
matyti jos 
iszpuosztus 
gėlėmis.

4 4

valandėlės, 
‘ prato, kad

užkrėtė

■ 11

keistai Ji ju neatsimena!

žalumais, 
Sztai Pietų

linksmu

gatves.

szoniniu gatvių

nuo

mažu dienu apie 
Ja paėmė 

in suolą

jai

Dievo

skambėjo
nvko ne-

Szventoji

ji ji pasi- 
Pa- 

sujudima ji 
ir spruko in gal- 

• • '^||i . • e

“ Popie-
bažnyczia, nesutikda-

gai v oje jau 
visa istorija

savo draugais ir

padare ta

nenorėjo tikėti.

keistai Ji ju neatsimena! Jai 
neateinu jkiti žodžiai, kaip tik

“Szventoji MaHja, Dievo 
Motina!

Daugeli kartu ji bandė pra
dėti isznaujo, bet vis tas pats. 
Jos atmintis buvo tuszczia.. 
Iszskvrus žodžius 
Marija, 
nerado.

Nuvargus, nusiminus ir net 
turėjo apleisti

F \ * į . y r ’

Szventoji MaVija, 
b

* TARADAIKA.

Vieszas gerymo puodukas.

Vieszas gcryipo puodukas 
užkrecziamas ligas, 

užkrėtimas

“Szventoji 
Dievo Motina, V J kitu

nusigandus ji 
savo maldas.

senas“Ta« senas katuli k iszkas
niekas užkerėjo mano,’’ 
ji piktai ir krito in lova, 
ji negalėjo užmigti. Ji vartosi 
nuo szono 
pagalvi sau ant 
nieką nemastvti. 
džiai, bažnyezioje 
pat is kartojasi.

Isz rvto atsikėlė 
nerVavusi,

suriko
Bet

ant szono, užsidėjo 
galvos, bandė 

Bet tie žo- 
girdeti, vis

visa susi- 
mintis 

Ji bandė 
pildyti savo priedermes, bet ir
tuomet tie žodžiai “Szventoji 

’’ neap-

mieguista, 
jos buvo Sutemptos.

bet jos

Marija, Dievo Motina 
leido jos.

Pusiau ligonis ji lauke va
karo. Tada su baime ir didžiu 
slaptingumu ji paėmė sutru
kusi ražaneziu in kiszene ir nu
ėjo vėl in kataliku bažnyczia. 
Ji buvo pasiryžusi tenai atsi
kratyti nuo to ražaneziaus.

Jau ji bažnyezioje — nei vie
no žmogaus joje nėra. Skubiai 
ji inejo in suolą, kuriame buvo 
radusi ražaneziu ir ji ten nu
mėtė. Palengvėjo jai szirdyje. 
Ji jau norėjo iszeiti,
akys apsistojo ant Dievo Moti
nos stovvlos; Jos veidas buvo 
nekaltas ir gražus, ;
ramiai sudėtos ant krutinės.

Nejucziomis mergaitei isz 
lupu praspruko žodžiai: Szven
to j Mariją Dievo Motina!’’ 
Toje valandoje Dievo malone 
paliete jos szirdi. Prietaru 
lukszĮai nukrito nuo jos akiu. 
Ji jau tikėjo! Dievo Motina 
buvo jai tikrenybe. Kristaus 
Bažnyczia buvo jai ramybes 
uola. Jos siela buvo beskęstan
ti Dievo malonėje. Dievo Moti
na ja vede prie dieviszkosios 
Jos Sunaus Szirdies. Ji pasili
ko gera katalike. Gyveno ir 
mirė kaipo tikras dievotumo 
ir uolumo pavyzdis.

O, palaimintoji Dievo Moti
na! Tavo meile yra rojaus gro- 

Tekrinta nors 
J ievos vaiku, 

Tavęs, kad 
ir radę mylėtu, o 

Szventoji Marija, Dievo Mo
tina!’’ — Laivas.

Tiktai ant Trumpo Laiko
Visos szios Knygos už
Iszsirinkite sau žeminus padėtu knygų už 82 vertes, prisiuskite 
mumis tiktai $1 o gausite per paczta §2 vertes knygų už SI. 
S3 vertes knygų gausite už SI.50.
Szitas J<jprekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
isz progos o bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.

PUSE PREKES!
platina 
nes vartojant ji 
ncsztas nuo burnos in burna.

Nepaisant, jog atsargesni 
visuomet nuszluosto szona 
puoduko priesz vartojant, to
kiu , budu nuszluostant seiles 
tu,' kuris pirmiaus vartojo,*yra 
faktas, jog tik muilas ir karsz- 
tas vanduo praszalins perus 
puoduko szono.

Vieszas gerymo puodukas 
jau seniai nevartojamas gelež- 
keliu stotyse, 
didėlėse salose, ir vieszuose 
namuose, bet vis randasi kai- 
kuriosc vietose. Dabar, kuomet 
tiek daug 
puodukus, yra laikas ant visa-

nuszhiosto I

i

r,

4

$4 vertes knygų už $2 ir t.t.
j :

bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.
j'

Kad gamidos, tai gamulos 
musu vaikinai, 

su vaikinai,
Tegul ir apsiredia, o vis vai

kai ir vaikai, 
Vienas ant kito ustavojii, 

Su bile grūmoja.
Ne viena matai kvailiuka

Kaip seka paskui ajrisziukia, dos pranaikinti viesza gerymo 
Pinigus ant tuszczio spendina, 
Brangiausius daigius fundina. 
Ant szokiu kur ten landžioje,

Visaip zbitkavoje.
Mislinate kad jaises pagyre ?
Nepagire, tiktai iszpeike,
Ba žino, jog gera katalike,
Ten ne ejs, kur dorybe isz- 

nyko.
Vyruczei, kur ajrisziu daug, 

’Tai szelauk.

viosZbucziuose, 
ir

vartoja popierinius
t

prisirinko keletas 
bolszcviku,

Su plikom lupom tilviku, 
Mat parengė kokos ten pra

kalbas, 
Ne bile kokos, 

Tiktai labai moksliszkas.
Kalbėtojas buvo da pienbur

nis, 
Jaunas, be mokslo o kvailys, 

O ka, — tai vis gerai, 
Ba kad ir komedijų nemažai

Kur ten

Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.

Ypatingai niokyklo- 
maži vaikai renkasi,

puoduką.
se, kur maži vaikai renkasi 
nes užkrecziamos vaiku ligos, 
kaip tymai, 
terija ir t.t.

szkarieti na, dif- 
seile iszplatintos, 

arini kosėjimu ir iziaudejimu. 
Net ir namuose szeimininke tu- 

atskirus stikleliusri paskirti 
gėrynių i.

Kalbant apie puodukus, ne- 
proszali paminėti apie neszva- 
ru stiklu plovimą sodes fonta- 
nose arba vieszose gerymo vie- 

’ nėr beganezio van-tose, Kur
Ypatingai vasaroj žmo

nes turi apsisaugoti, 
gerypio yietos tik turi viedra

dens.
Tokios

85c
apisaka isz

35c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant neinuno. 58 pus. 
Preke - - - - ific

No. 116 Dvi istorijos: Aniolas 
Dievo. Senas Klasteris, juokingas 
apraszlinas. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris
Valkljozai, Iszmintinga rodą, Apskialb Į K»vo, Valkata, Pauksztelis Jezueo, tetp 

— - * '“ gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu,
j 48 puslapiu. - - - 15c

No. 178 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaua, Klara, N u apreng
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla- 

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

Dvi istorijos: 
Senas Kiastoris,

tojau. 63 puslapiu. - - 15c
No. 148 Pcnkioa istorijoH apie Sū

dai Dievo, Sūnūs StaloriauH, lazgydln- 
tas, Budclia X, Kuningaikszlis ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 176 Dvi istorijos apie Joną Ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
; Dcde isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkai), Viena nedels teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dede, Atsi-

I

.4

1

No. 149 Septynios Istorijos apie ! Pti.
... U 1 1 « f I J 1. .. KI «   1

Vaitas Szviiplkas. Pas xncrga, Gražlos

No. 122 Kapitonas Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 įpus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrabio, graži 
apisaka isz. Prancūzu gyvenimo, ir 
viena trumpa Maskolisz.ka pasaka, 287 
puslapiu. - - - . 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Kri- 
ininaliszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidclota,
pirmutines puses szlmtmcczto, iszlmta 
Isz Llctuvlsz.ku užllcku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 126 Keturios istorijos apie
Urvą užkeikta, Tanaszus, l.eorenas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 35c

No. 127 Tris istorijos apie Neva
lioje pas Maurus, Vlcszkelio Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c 

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir m i lekia visus 
lygiai. Velniszkas kaziraviinas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių Ir Jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skrlpka. Del tu 
ka ketina antra karta apslpacziuot. 
Pikta Onuka. * Preke tiktai 25c.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz. nuthirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszalti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios isterijos apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas Ir jo kliūtis. 
Apie kupeziu kuris norėjo pigiaus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 132 Szcszlos istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Prokų-

Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolom, Senelis,
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. |ftky8t Tarnas, Vargdienis Jonukas ka- 
jc - 15c i raliuin. 61 nuslaniu. - 15c

Prakeikimas.

I

45 puslapiu. - - - 15c
N(>. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 

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

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

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

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peieniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 * Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie <Bedall. 44 pus. 15c

No. 15)5 ; Returjos istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Ųievo, Keliauto
je! in Szventa Žeme, Beda, Tamsunus 
pirgauna. 58 ’ puslapiu.

No. 156 Penkios istorijos 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsitl-

61 puslapiu.

61 
15c

rali u m. 61 puslapiu. - 15c
No. 180 Tris istorijos apieKaji- 

mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris Istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke - 15c

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
Preke - - - - l&c

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

No. 184 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.

No. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgo 
le, Kas-gi isztyre. Prigautas vagis. 60 
puslapiu. . - - - 15c

No. 188 Istorija apie Markus Ir 
Aurelianas puikus apraszymas. 
puslapiu. - - - -

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavenls. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del piršztlnlu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Mešzla 
vežls. Grapas. Ėgli, aržiuolas Ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - 25c

No. 190 Keturios Istorijos* apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
pcszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 25c

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

No. 192 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy- 

/ m* „

62 
15c

62 pus.

«5c
vandens,be muilo ir per visa 
diena stiklai plauti tame van
denyje. Tokias vietas sveika
tos virszi įlinka i turėtu užda
ryti.

Neik in neszvarias vietas 
valgyti. Buk isztroszkos pirm 
negu žinodamas 
cziamu ligų perus.

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

Lenkai užkalbino 7600 vago
nu isz Ameriko.

I 4

15c
15c 

apraszymas 
46 

15c

neszvarias

rysi užkre-

85c 
apie 15c 

apie 110
26cratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo

jinga klaida.
tolp-gl randasi szitle apskaitymai, 
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos*Žlnios, Vainos preita szimtmetijc, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smertls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
(al su manu pąęiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus.
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t. A H

bernukai
jos raukosi czionaitinei

I Vienas isz
mergaitei

katalike.

žybes dalis, 
spindulėlis ant 
uepažinstaneziu
Tave rastu
4 4

DESZIMTS PRISAKYMU 
DEL GASPADINIU.

1. Ne palikie niekados vaiku 
namie be 
ne pavėlink jiems 
atviro lango, be priežinros.

Ne palik zapalku, puodu 
su vilalu, karsztos geležies to
nais, kur kūdikis 
siekt.

3.

priežiuros; niekad 
sėdėti prie

galėtu pa-

Užkimszk kožna buteli 
randasi truciz-gerai kuriame

na, o prilipyk ant kožnos bon- 
kos parasza idant kas isznety- 
cziu neimsitrucintu.

4. Niekad vejiaudokie bute
liu, puodu, indu ir t.t. pakol 
gerai ne -iszlnazgosi juos su 
karsztu vandeniu ir sode.

5. Ne naudoj 
tu, variniu?arba

" d

e neiszbaltin- 
tu, variuiu.itiįfej cinkavo indu.

6. Ne pripildinekie niekados 
lempa kada tojkyra užžibinta; 
gal būti eksplozije.

7. Ne czystįnJ|ie

Toj paczloj knygelėje

ir prie saves

0

Ne tik kalti tiejei pribuvia 

rusk i n u kai. 
raszto planietas 

skaito, 
žioplius trauke,

Tiejei teip godžei žiurėjo, 
Jog not seiles per lupas tesz- 

kejo.
Tai nd dyvai, juk žiopliu vi

sur turime, 
Kur tik apsidairome.

* w ♦

Niekas teip juokingu neisz- 
rodo,

Kaip sportelis bažnyezioje 
pasirodo.

Pats savo akimi maeziau, 
Kaip in viena bažnyczia in- 

ejau, 
Inejo kokis tai sportu kas, 
Kaip tikras szpicukas.

Ant kryžiaus nepažiūrėjo, 
Ka prie szvento vandenio 

stovėjo
Mat, ir ne norėjo,

Ba bijojo,
Ba jyigu dirstelės,

Tai sudrebės, 
gal Dievulis da pagrūmotu 
Tai kurgi

J

London. — Telegramai pra- 
nesza isz Obcelno, Szležines, 
buk Lenku, Szležinges gele
žinkelis ana.
Suvienyt uosi a Valkti josią sen-

diena užkalbino

tvnis tukstanezius tavoriniu 
vagonu po 30 tonu pristatyti iii 
laika dvieju metiL

KUR BUNA?

Mano suims Mikas Jeszkauc- 
gyveno Balti- 

Tegul alsiszaukia ant
i

J

pa-

.Viso-

Labai smagi
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 134: Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi ricszu- 
t j. " ________
nimas gero1 draugo.

kimas, Gromata prie Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu.

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

No. 158 Tris istorijos apie Anglo 
rlus isz Valencijos, Kožnas daigtas tu- 

A _ J.

262 puslapiu.

15c

ri saVo vieta. Ka pasako katras pa

Istorijos apie

32 
10ctai. Raudonas žibintuvas. Pasiszvcnti- 

Dvilcka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas loszc kazlras 
su.,velniu už duszia. Ka darote, darote 
patis del saves. Prakeikti szokikai. 
Rūta. Aszayos mot ynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ,■ ir griausmas.
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karėje. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. lletuviszkai, lotiniszkal 
ir angelskal. Apie stebėtina miestą 
New Yorka. Lekiojimas ore. Privalo 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusitniniams, dainele. Perspėjo. Oi 
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu
mas. Be apetito, dainele. Papafczio 
žiedas. Kvaili žmonis. Koletą juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturtėli. 
Szitoje knygelėje toipgi raridasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystos. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziupinls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekauezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mieje, Kandidatas ant apsipaeziavimo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
klcrka. Kaip žydas moka geszefta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
tolp-gl keletą Juoku, geru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - 15c

No. 136 Sziupinls puikiu skaity
mu (Trcczia dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: Ila isz rnaiszo iszlins, apie 
boba ka ncgalojo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gl juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t. 
puslapiu. -

No. 137 Tris apisakos apie Pinin
gai galva-žudžlai, Ražanczius iszgolbs- 
ti nog smorL Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelel, kaip traukt gilluknin- 
gai einiki ir kiti szposelel.
Preke

No. IBS Penkios istorijos. Apie 
Burlko ir Burikas, Kareivis i,r velnias, 
Kas man nakci acitlko, dzūko pasaka. 
Užliekos isz. senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
Žęmgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni
mas vargdienes, Nteile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 141 Istorija apie Sierata, pui
kus apraszymas. 119 puslapiu.

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Szlauczius, Isztikhnas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo- 
szalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke - - - - 85c

No. 143 Istoriją apie All Baba ir 
40 Raz.bainlnku. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos apie

Reikalingos

Apie stebėtina miestą

In ka
Kaip nekurie

< r - 25c
os istorijoj apie

ras. 137 puslapiu.
No. 193 Septyi 

Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Iss 
reiksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. • 25e

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

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

No. 197 Devynios Istorijos apie • 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 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 kiauszinlu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Joniszkel pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, tmo 
gus be szirdies, UŽmirazo, Iszgclbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlis 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir <laug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - 25c

199 Septinios istorijos apie Do
rybe ir mielaszirdlngumas. Paskutinis 
pinigas. laisve. Ptažuve mlszkai. Ap
leista naszlaite. Jcszkok aukso szir- 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganczlo ku
dykio, He rodąs boba, Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasitaisias prasižengė 
lis, Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - f25o

No. 202 Vieniolika puikiu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievu, Grigo Kale- 

Kaip Vincas ingalejo paczla, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gyinhno mumlsie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusiminimas seno jaunikio. 
Suvlrsz 100 dideliu puslapiu. - - 25c

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke 156

No. 205 Penkios isterijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu KAty1 
iszdavineti pinigus, Girdos sargas, 8u- 
nu ir Dukterį. 83 puslapiu. - 25c

No. 206 Tris istorijos apie Kuni« 
go Paslaptis, In Morika, PakaruohUs.

122 pus.
25o

cziuojas. 76 puslapiu. - 20c
No. 159 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu., ‘ - - ' - 15c

No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbainlnka. 
43 puslapiu. ... 15c

‘ No. 161 Penkios
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas Jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka’Uuocziu, Raganius. 61 pus. 20c

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

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

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

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

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

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

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

No. 169 Tris istorijos; * Musztino 
už mergina.
Kas kaltas. Preke 25c.

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

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

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apveiz.dos.
Paskutine valo motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokoniuka Bėrnadi- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 173 Keturios istorijos apie 

Žibinto bažnyezioje, Sugertuves trau- 
kije. Alute duktė Tcun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu.
20c

kas kitados 
more., 
įdreso.

Europe - Lithuania
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Alytus
Dugnu gatve 204
Magde Kuzmickiene

t j ------------------

Asz Antanas Paniekas
ięszkau savo giminaiezio Juo
zapo Simoniuczio, Suvalkų 
Red., Veisėju Para., gyvcn'b 
Plymouth, Pa.

Frana Stasi ulionio, 
apie 30 motu kaip amerike, gy
veno Pennsylvania State apie 
mainas. Turiu svarbu reikalą 
tegul atsiszaukia ant adreso.

A. Paniekas,
86 Maple St., 

Lawrence, Mass.

Simoniuczio,
Veisėju Para.,

Taipgi mano
dranga

tokis szpieliukas 
pasidėtu 1

Kada jau ,in vidu'bažnyczios 
inejo, 

Altorių paregėjo,
Tai dievaž su juom szlektai 

pasidarė,
Ka tokio pridarė... 

Žmonis arti stovėti negalėjo, 
Oras prasmirdejo.

Tokiu drąsuoliu daug turime, 
Nes ant niek panaudoti ne

galimo.
Ar žinote, isz tokiu ameriko- 

uiniii sporteliu, 
Butu puikus szeszku pulkelis, 

Jeigu szuvi iszgirstu,
Tai kaip zuikei po laukus 

paklystu.
Biedni tiejei parszelei, 
Amerikoninei sportelei, 

Mat, Dievo Lietuvoje bijojo, 
Kur pamate kryžių, drebėjo.
Bet sziezion drėbėt nereika

lauja,
Ba mokytas! kitoki protą 

gauna.
O jus kudikei, kudikei 
Esate dideli szeszkai.

Ne vienas vaikine tyli, 
Norint paausei da žili, 
O ir lupa nubrazduota, 

Kaip prūselio apszehiavo.ta, 
Biedni ant dvases ubagai, 

Tik apinislinkito gerai.

Paieszkau savo vyro Antano 
Urbono isž Daunoru, 18 metu 
kaip atsiskyrė, paskiau gyve
no West Virginia apie mainas.

Mrs. Anna Urban,
5207 Calumet Ave.

Chicago, Ill.

- Sfe
I

HĮr

47 puslapiu.

į -*!
S 
Mį'L

52
15c

Preke 25c.
(t.68 J

ANT PARDAVIMO. Geradejlngas murinas.
52 pus.

20cParsiduoda farma geroj vie
toj 75 akieiriai žemes gražus 
sodai, daug vaisiu. Visi pada
rai ir triobos geros, 7 karves, 3 
arkliai, daug * visztu, aucziu, 
žasu. Parsiduos pigiai, nes Ibc- 
nininkas menkos sveikatos. 
Farina raiidhSi netoli npesto

Apie Džiaugsmus |r 
Kalėdų Vakaras,d ra pa n u ir 

nemazgok pijsjjtiniu su bei/zi-
dos,menkosnu ne tarputinit prie žiburio — 

benzinas greitai užsidega.
8. Ne užstumkie užkimszalo 

(demperio) pecziuje, pakol 
anglis ne insidegs, ba gali už- 
trokszt.

9. Jaigu sau pažeisi pirszta
arba ranku, apriszk tuojaus: 
jaigu dulkes arba užtrucinaib- . • . • • t • 4 v •

mas vargdienes, Nteile kudykio, ir Dviburtusvadino
tai v ra ra

4 C

J y

pecziuje, t
Plymouth ir Nanticoke, 
szaukt po adresu.

Adam Stoszka,

tsi- 15c na.

Nedaejusia žudinsta.

iszsiskirstė. Box 2 Emlock Creek, Pa.
** * K ' " ’ ' ...........................

items dpi

tis materijolas gausis 
dūli, tai greitai gali 
sitrueint krauju

iii žaj- 
sau užsi- 

o ir smertiės
vakarines maldas. Betj neiszsisaugosi, SKAITYKITE "SAULE"

JcBztas Ant salos Dago.
Preke -

No. 174 Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas knezios naktį.

15c

KVITU Knygele Drau

' ■/ y ' mą ' • • . - - '. 50c.
KTI'HJ Knygele Draugystėms, d#l 

Kasierlaus nog sudėtu pinigo ari t 
rtulrlnkimu - w - - - - 50c.

< t.1 a* a ra > ■.

CITY. PA.

ngystems del 
Iszmoltejlmo pinigu ligoni*- 

A «• 
I

KMleHaus nog nudėtu

BQCZKAUSKA8-CO

Nih įlįstu,
61 puslapiu.

No*175 Tris Istorijos apie Raga
na. Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste- 

15c buklas. 74 puslapiu. - 20c

15c

viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo ncvąlninke, Luoszls
62 puslapiu 74 puslapiu. 220 puslapiu.
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Žinios Vietines
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* T“ Atejnanti menesi Potts- 
villes audė bus 200 teismu, — 
daugiausia lietuviszku.

— Politikieriai staigai pa
sidarė labai saldus, kožna už- 

‘ kabina cigaru pavieszina, o po
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Atejnanti menesi Potts-

n nkiipu nepa ž in a.
—t» Mahanojaus paūžtas ke-

1
t ' I,
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SAULE 4*

APIE PIEMENĮ,. KURIS BU
VO KLEBONU.

. ...........................—i 4. ......... ........... «<■ ■■ ii .

CIESORIUS KUMU.

■
įi

i
t

(to

r'

B*'"'I
LK«

į

I 
fc’
ik
t

t1

W"

r

jr^totototo**“““-"*^~.to^to»totototoi^totototo. totototo»-tototowtotototo«tototototototo«tototo«tototo»«4fcto. tototo..— to-' to to i, <Mito i

Ant. J. Sakalauskas;
' LIETUV1SZKAS GRAUDRIUS

III BALSAMUOl’O.IAS ‘
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afiėierius; pagamino užkanda-
la h* pap'raszo vistis ant pus- si uosiu praszyt idant mane at- 
rycziu.

✓%to

Isz visu pajėgu dteng-
* i< 

f ♦*)

Au|trijokinis ciesorius JFTąn-' 
ciszldis Juozapas buvo užsi? 
kiotejusiu medejum ir tahkci 
iszsmukdavo isz palotinus per- 
siredias kaipo prastas aficieA1 
rius.

Viena kartai draugystėje tik 
vieno saXro adjutanto iszsiren- 
ge Styryoi ant* medžiokles ir 
užėjo ant svetimos vietos, ne
žinodamas jog mbdžioje ne ant 
savo lociiasties ir susitiko su 
locninyku, kuris užpykias no
rėjo atimt nuo medžiotoju ju
ju ginklus. Ciesorius apreisz- 
ke jam jog juuczesi kaltas ir 
nori už' tai jam isznagradyt 
nes ginklu ne atiduos. Szlekte- 
lis lyg paskutiniam 
paszauke:

— Kas tai
--------  į ■ * 11

Azijoi arba Afrike jog kožnam

\

Mokame an t re procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldcdam prie jus 
pinigu a Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atucnza^ parodyt knygute 
ar ne. Mos norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne- 

i paisant ar mažas ar didelis.
Bankas adaras nuo 9 ryto Iki 8 

popiet Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 8125,000.0^ 
Surplus Ir Profits 1536,346.60’

valnytu nuo dinsto taja diena. rI
--------- - W , „ , ”, M

Apsimalszirio truputi szlck- Okada atsibus kriksztynos?
• • I < » » • 4 *■' w •» i » • . *■ t • • VL 1 *

Vienas ponas savo dvare tu
rėjo nusisamdęs kleboną, kurįs 
tame paeziame dvare gyveno, 
aiikui bėgant ponas ant kle

bono nežinia už ka užsirūstino, 
aet nerado priežasties, kad jin 
isz klebonijos pavaryti. Viena 
syki vienok norėdamas atrasti 

s save 
Kuni-

tiua^persikraustyt apie 1 Sep- priežasti, pasiszauke pa: 
tėmberio in nauja vieta, szale i” “
Elk’s teatro. Tebire vieta, kur ge klebone, 
dabar pacztaa randasi, Heske- man ant trijų klausimu atsaky- 
rio opera haus, bus pertaiso
mą teip, jog nereikės ejti tro
pais in 
npo ulyczios ir todėl pacztas 
persikrausto.
jį— Visi locpininkai že- 

miazko turto Skųlkino pavieto 
btivo labai nusfminia kada da- 
žinojo apie nauja assesmenta 
ir ture? mokėt daugiau padot- 

‘kVu- Bet kada pa vieta vi kami- 
soriai padare assesmenta ant 
angliniu kompanijų ir juju 
turto, pasirodė, jog baime bu
vo nereikalinga, nes anglines 
kompanijos likos assesuotos 
rfht, $422,544,587 nuo $55,907,-

Bet
ino-

temberio in nauja vieta, szale ir pradėjo jam kalbėti:
liepiu tau, idant

užsirustinimo.telis nuo savo
, . . i. IV' .' ■/ .

Peržengimas savo keliu o sve
tingumas savo.

— Atoinanczia nedelia.
— Gerai. O ar turėsi ku-

I

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl pri
stato automoblllu8 vlBokloma rdika- j 
lama.

I
Neu^ganadiii- mal

v_ _______ . .............................
pl’aszyt hficleriiis ąįit ptisry- paszauke gaspadine. 
ežiu. ; ‘

Kada inejtinojo valgoma 
pakaju, iszejtineĮo y isz . jojo 
slūgine su mažiulcliii kūdikiu 
ant ranku. ; <

— Kokis puikus rtniololii/; - 
paszauke aficieriis

tas isz savo paežidsyturėjo už-

4*
>41
If .

iszejtinejp 7 isz ... jojo

Žinoma kad turėsi! — 
Rytoj 

pribus mano sesuo isz Pragos.
A • tok • M • «. ’ V * A

I

Atejo diena kriJcszTo. Ant 
prižadėtos adynos pribuvo afi- 
cieras arba , kitaip, ciesorius 
Ifranciszkus Juozapas. Gaspa- 

pasveikino jin szirdin- 
gni. Nes kaip nusistebėjo, ka-laitcB pas mano, nes asz gailu jumis 
drt paregėjo po plosczium man- gorinus parduoti negu kiti.

SOI E. Fine SU Mnhniior City. Pa.

PARSIDUODA FARMA

■— "f’ —
Parduodu vteoklua paminklus, dldol- 

lua ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jolgb plekšite POMNINKA tai krclp-

* v

«!
F'i

dorei
yįOSiai 

kūdikėlis ne senei ^yWvo^iftz 
dangaus, ' ; /p * .

Motina dirstelėjo .t ant jojo 
apkaitus nes tėvas, da nųęUfttys 
užsirūstinęs tareu*- ; •

— Sztai. anUjojo krikšzty- 
iiu auginau parszeli, Įęm’į ^Or

I

turn; duodu tris dienas laiko. 
Jei man nemokėsi atsakyti, ži- 

's paimsiu kle- 
atiduosiu. Pir

miausia man pasakyk, už ka 
mane laikai. Antras idant man 
pasakytum, kur atsiranda 
svieto vidurys? Treezias, kaip 
didelis akinimas tarp laimes ir 
nelaimes? Ta viską gerai ap
svarstyk ir treezioj dienoj ant 
tu trijų 
atsakvma.

Parėjo 
pinasi, laksto isz 
pan kaip apsvilęs 
szian tai ten, iszskleidžia savo 
brevijorių, misi ydamas, 
aptikti a t sakymu.
matydamas, kad kunigėlis taip 
baisiai susirūpinės, - o buvo 
smarkus 
pas jin, kas tokio 
ti ? Sako jam kleboną

__ _______ i rupinties. 
vistiek man nieko 

Piemuo sako: “
Ii žinoti ? Kartais ir pats pie
muo gali net ir daktara per 

Taį - gi jaigu taip,

virszu, tiktai tiesiog n°k kad nuo tave
bonija ir kitam 

man

V A I

lociji įlinka i užpykins

ar gyvename

kompanijos liko
•

496. Puiki suma, ar ne? 
žmonis per daugeli metu 
kėjo taksas, o kompanijos ty
lėjo ir sėdėjo malszei, bet ka
da taksos ant augliu kilo, už
vedė teismą in augszcziausia

klausvmu duok man

namo klebonas, ru- 
ka'mpo kam- 
katinas, tai

kuris neszioje mandiera, bįutu 
pavėlinta ant svetimos vietos

tenai
Jo piemuo

susi rupines,
piemonelis

galėjo atsiti-
s

klausia

suda pasipricszindami priesz su mall0 ’beda
mokėjimą nauju taksu.

Czionais. paduodame kiek sj
anglines * kompanijos buvo

’ * 1 
SI.

Ko tau 
Juk 

nepagelbe- 
O ka tu ga-

ašsesytos priesz tai o kiek da- 
‘ bar-vfą,;įr teip:
Vieta
Ashland ..

Kitados Dabar 
.. $ 712,870 

Coal Dale ..........  1,288.986
Gdlberlon
Girardville ......
M*h«noy City 272.600
Minersville .....
Pottavllle .......
St. Clair ........
Shenandoah ...
West Mahanoy

gali
f tszneketi.

a 948.500
294,800

| 8.910.410 
11.288.000 

1,164,000 
2.814.400 
2,196,548 
2.533.500 

11,754,976 
2,999,199 
5.034,286 

12,984,388 
musu

261,754
604,368

... 351,350 

.... 963,500 
2.969,300

- Isz to pasirodo, jog 
taksai turėtu susimažyt ant 

• ketvirtos dalies tiek, kiek pra- 
ejtnosia meluosią mokėjome. 
Prie tojo naujo assesmento 
neprisideda kompanijų breke- 
riaiį namai, gyvulei ir kiti loc- 
nasezei, tiktai žeme, po kuria 
randasi ąnglis.

■— Utataiinko Vakara isz- 
važiavo in minksztu augliu 
kasikius aplinkinėje Pįttsbur- 
ga apie ’ dvideszimts žmonių.

medžioti. Kas tu do viens po- p 
nas aficiere, praszau savo pra 
varde man pasakyt.

— Mano
Fra u z.

— O vardas?
— Vardas mano Juozas.
— Gerai ponas Juozai 

jog apie

pravarde yra

ponas
Franz, bukie tikras, 
tavo medžiokle dasižinos pats 
ciesorius. Inneszn skunda!

— Teisingai! O kad asz va
žiuoju in Viedniu, o turiu 
dinsta palociuje, tai tavo ap- 
skuudima ■ atiduosiu , paežiam 
ciesoriuįf

Szielcteli& tokia kalba labai 
užsirūstino ir buvo tosios nuo
mones, jog aficicrius isz jojo

pasakyk man - sako klebonas, g^ino. Paraudonavo kaip bu-
—Musu ponas man tris daiktus roj<ng :
už davė atYninti, ant kuriu tre- 
czia diena turiu jam atsakyti.” 
Ir pasakė jam tuos tris- klausi
mus. Piemuo kunigui sako: 
“Turėk gera 
visai nieko nesirūpink, asz pats 
ponuli viską atsakysiu, tiktai 
aprengk mane savo 
kais drabužiais.

Piemuo kunigui
ir apie taimisli

____  ir liepe abiems aficie- 
riams sudėt tonais protokūla.

Gmiub urėdas talpinosi dva- 
' velijo ■/tojo szlektelio. Nueja 

paskui jin abudu aficierei, su
dėjo protokųla isz savo atsiti- S i • rrf 1'1* i • •kimė. Tuonb.Jcarf svetinga gaš- 
padine, matydama svetimus 
----- ;—“    -------- •* —- '   .X” ( 

i • »

Atėjo treczia diena, kmiigasi ...,T.AM.AQJ]^»
kunigisz-

M

piemeni aprengė savo suknio
mis, užmovė jam ant galvos 
aksomo kepure ir padavė in 
rankas knyga. Eina piemuo 
pavakarėj in
has jo nepažintu, atsistoja po 
szeszeliu, ir ponas jin tuojaus 
pasveikina: “ 
klebone, delko pavakarėj ate- 

Piemuo atsako:

d vara, o kad po-

Sveikas, kuuige-

; V *jai ? 4 4 Misli-
Du daugiau ketina iszvažiuot nau apįe įuos daiktus, kuriuos
jeigu bedarbe greitai nepasi
baigs.

Sako ponas:
ant pirmo 

klausymo, kiek asz esiu pas ta- 
Piemui atsako:

man uždavei.
4 4

)>

Pasakyk-gi man

tame 
nepa-

“ uostytojams
dydesni grafta.

dasiprasti

diera jciicrolo su keliolika mc- 
daleis ant krutinės. • J 

> Szlcktelis greitai susipratęs 
paszauke: 1 '

Szviesiauses Pone! Par- 
szelis da ne pagamintas o asz 

t > ...
— Buvai ponas savo tiesu

sią ir darei savo dinsta. Ka 
peržengė prova Juozas Franz, 
tai atleisi kalte savo kuinui 
Franciszkui Juozapui 
ciesoriui. O dabar perstatyk 
mane del kūmos, tegul su jaja 
susipažinsiu ir ne sudrebkime 
tosios puikios dienos uoreika-1* 
liūgais atminimais. L

Parszelis gana gausei atsi
mokėjo tėvui ir sūnui. Pp keliu 
metu kriksztu sūnūs isz palie
pimo ciesoriaus likos iszaugin- 
tas karaliszkuosia palociuosia 
ir sziadien yra žinomas svietui 
kaipo jojo ckselencije minis-l 
toris B—.

Lietuviu tarpe J prie gero

nas tfžmuezei sziadiąn. Neš ga- meldžiu atleidimo! 
na jau apie tai.- Praszau.,ant 
pusryežiu.,

Aficieriai ėmėsi
•su noru,

prie valgio 
ba ir buvo iszalkia. 

Ant galo szlcktelis pasakė afi- 
- ' . a a” a . * to * i

eteriams jog taji atsitikima už
tylės ir ne paduoM ^kuitdo^piis 
ciesorių. * t

• atsilie-

zinsiu ponui, jog ciesorius to
kiuose atsitikimuose ne duoda 
i sz sa ves szposau t{ Nets, yla u,t 
taji visa atsitikima užmirszt, 
praszau man pavelint idant 
pasilikeziau krįksztu tėvu tojo 
naujei užgjmusro

— Nuoszirdžei priimu po
no norą,"— paszauke gaspadi- 
he.
- Gaspadorius isz
buvo užganadytas ir paszauke:

— Kažin, ar ponas porucz- 
nykas bus paliuosuotas nuo 
dinsto taja dienai

■ ■ t
’ — Acziu ponui', 
pe jaunas aficiera&r :H-r. Pripa-

r f j

i

tavo

kelio ir arti miesto, gera ir lygi Į 
žemo. Visi budinkai, sodukas 
parsiduos pigiai. Kurio manoj 

Joseph Geriba 
pirkt atsiszaukit pas

Scottville, Aficlh
C II A S. S. PARMLEY 

Notary Public

Jeigu horito pirkti ar parduoti Stubafl, 
men galimo jumte tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolctavojnmc 

randas ir taip tollaus.
238 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

*
(165)

Reni Estate Agent

kūdikėlio.

to mažiau

ANT pardavimo;
Geri namini daįgtai, karpe- 

tai, krėslai, lovos, h i tori s ir t.t. 
Viskas geram padėjime. Atsi
szaukite po No. 1010 E. Centre 
St. / (A.29)

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai i.t galvos paša* 

Jojus

į t
M

fl. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-President.
J. E. FERGUSON. Kaslerius

If
r

i

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 

URA BŪRIUS MAIIANOT t'ITT, PA

l>aidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius dol Laldotuviu Krlk- 
sztlnlu, Vesollju, Pas!važinejlmo 

Ir L t.
.»20 W. Ventre SU Mahanoy City. Fa.

..................................  —------------- j —■

Banka ka Turi Baisa
T

A

c

Į1

j

KOŽNA SEREDA. 9 rytfelkl8 vikare.
Sdras Horn .• 44 WEST BROAD 8f.

DAKTARAS L IT. HODGENS

liuli pleiskanas. 'Tik kelis kurtus panau
dojus : ;* - ■

RS-ffles

tij pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos odą bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir pagelbės jums vi ’
tok fa užlalky ui J Š van . 
pleiskanos tuojaus suna
Nusipirkite bonkp Riififos urvo aptiokojo Aiandio už 05c., arba priBiųnkito 75c. 
pniįto Ženkleliais tiekiai į labaratoi iją.

p;. Ąa RICHTER & CO.
104-1 H So. 4th SUS Brooklyn, N. Y.

...I.. ,■.»!«! I lip ■> .................... .toli .............. ............................ ... ... I to.-to--------toto

HrAs p 1 \ \\ x* 
KIW > t

i — ir jūsų 

ffltg pftgelbčs jums visuomet ją 
nžlmkytii ^Syari .j

L>

galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
Mkina juos.

į

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 anglekasius ir patera jiems nepriimti 

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

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

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

ą 'I'

i
I

t

• Pagelbekit jial augti. Delate savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi balša ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST C6„ 
MAHANOY CITY. PA. 'Hli %

D. M. Grabam, Pren.
J. Oarrahan, Attorney W. F. Rynkowicz

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlce-Pres.

A. Danisowlcx, M. Gavula
T. G< Hornsby 

f ... * "į, *

D. F. Guinan. Treat,. .

<» <>■ O -o. I

■____________________ _______ -_____ - - - —..tl - v w------—
j •> ►

VYRU Daktaras KOLER yra Vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras | 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo boglje 82 
metus Invairias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairias ilgas pa- 
olnanczlas nuo ncczystumo kraujo. Atslszaukite ypatlsa
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ftusiszkal 
Ir Lcnkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig .5 vakare

Plttaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bojlje 82 

nlai pnžinsta. Gydo užslnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias ligas pa- 
olnanczlas nuo ncczystumo kraujo. Atslszaukite ypatiss-

- - ■ “ - - ]
Oflsos valandos nuo 9 ryto lig .5 vakare 
Nedcliomls 9 iki 2 popiet

038 PENN AVl^

Lotai ir Namai
i;' ‘ , ; ; 1 ? ‘ I • * ’ / 1

Coaldale, Pa.
lf: i' Uj ;_____________

Turime ant pardavimo keletą geru lotu 
ir namu mieste Coaldale, Pa. 'Gerioj 
vietoj. Vandenines paipos ir geri dre-

. . . Lietuviu bažnyczia.

LIGOS

ve vertas?“
Guodoju tave ant dvideszimts 
asztnoniu skatiku.

. delko nebrangiau.
tave godoti negaliu
Kristų žvdai Judosziui trisde- 
szimts skatiku duota.
karalių godoju 
ant 28 skatiku.
atsakei tarė ponas.
sakvk man ant antro klausv- 
mo, kur yra žemes vidurys?
“Mano klebonija atsiranda vi
duryj žemes, o jaigu netiki tai 
iszmieruok in visas puses ilgi 
tada žinosi.” 
mieruoti, tai

“Sakvk

godoti

1J

4 4

Klausia 
Brangiau 

b a už

Taigi 
ant 29 tave-gi 

4 4 Gerai tu man
“Dabar at-

Fhlladollphla Specialistas 
•Uislsenejaslu Ir Chronlszku Llgii 
Šikite ten kur esate tikri kad gau

site Avlrta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug motu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manės yra 
gvarantuotas.

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

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr* 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervine^ ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu jaunls- 
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar Štokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
no. ,

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos,. silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, Iszbliszkusls ir 
iszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialos Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. ■'

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru,^ lojeriu ir dvaslszkuju. Tia .gydi
mą! patvirtinti Ir rokomendavoti per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus: ..
KpŽna Ketvergn, Fetnyczla Ir Subatn. 
Oflsos valandos: 10 ryto iki 8 vakarei* 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras florai)

*Pni.iavillo. Pa.

j:

S
/

n

’u 1 <'

DR. KOLER - - PITTSBURGH, FA.

MAUDYNES SIUTAI 
(BATHING SUITS) 

. ' 111 1
'■: • į ■ j n. jį *r 44* rtf* i *' ... i

nai visur investi;
• oGeras miestas del apsigyvenimo. Atei-

_ _ • ; ■ ' ■'1 ■ ... •«

— Mahanojus neužilgio pa
siliks kaip sausa pustyne, jeigu 
alutis brangs kaip lyg sziolei 
pabrango. Ana diena vienati
nis mūsų džiaugsmas ir ap- 
malszytojas sudžiuvusiu gerk
lių paszoko nuo 18 lyg 22 dole
riu isz baczka. Kokia 
priežastis, tai bravorai 
duoda, bet galima 
jog turi mokėti 
prokibicijos*1
Kaip nekurie saliuninkai sako, 

• trii turės pardavinėti stiklą 
alaus po kvoteri, nes uždarbis 

-ant leip brangaus alaus yra 
labai mažas.

— Musu mieste atsidarys 
neužilgio naujas bankas, prie 
kurio prigulės daug visokiu 
tautu žmonių su dydeliu kapi
talu. Bus tai drūtas bankas, 
kuris duos proga musu atej- 
viams indeti savo pinigus už 
Ijera procentą ir pirkimą szeru, 
nes kiti bankai nedaleisdavo 
^atejivius ant prisidėjimo pir
kimo szeru. 
pruneszime 

jjąrns. .
•• Didesnes bedarbes delei spe- 

.c^aįe.kaina subatoj (Aug. 26) 
bus; .&zv. sholderis 16c. (cie- 

.las); versziena del virimo ir 
kimszimo 12c. chops 20c. ster
kas 30c. galvijena del zupes 4 

.už 25c. del virimo 16c. kepama 
18c. chuck-roašt 15—20c. stoi
kas round ir serloin 25c.

Taupink dolerius pirkdamas 
pas P. J.'JCi^bertavieziu 600 W.

4
Norėdami lnre«tl Elektrlklnla 

Strieaa In narna arba pataisyti koki

Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
n feariaHra fnm darba serai ir

pardavinėti
nes

kite o gausite visas informacijas. M
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Apie tai 
musu

vėliau 
skaityto- v

•fine St
M j*

dalyk*, ateikyte pas elektro daktara
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy
Ava

Nesinorėjo ponui 
sutiko kaip jam 

ant treczio: 
saves vaiksz- 

” Pie-
Netoli, tiktai 

saves, va-
i i

atsake.
“Kaip toli nuo 
czioja laime su nelaime? 
muo atsako: 
viena naktyne nuo
kar asz.buvau piemeniu, o szia- 
dien klebonu e^iu.“
ponas kad ne klebonas su juom 
kalba ir taip mandriai atsako, 
bet piemuo, tuojaus szitam 
piemeniui pavedė klebonija ir 
liepe būti klebonu, o anam kle
bonui pas piemeni vikaru.

PARSIDUODA NAMAS
Ant vienos familijos, lotas 

16 per 62yo pėdu. Viskas ge
ram padėjime, 
Mahanoy St. Atsiszaukite ant 
vietos. ’ (S.l)

- - .. . „ . ----------------------------1 - _ ,

Darbininko Draugas

Pamatęs

po No. <513 W.

PAIN-EXPELLER
VaiibOtnkUi uixtg, 8. V. Pat Oflae.

Gams par daugiau kaip 
SO metą.

OJL. —V »L
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Dr. Hodgens Medical Officeg, >1
L
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O’Donnell & Sherrin 
Realestatė and Insurance 

Coaldale, Pa. 
» • i i ■ / *r

Guinano didelis sztoraą nori idant .
kickyiena ypata turėtu maudynes 
siutą- (Bathing Suit).

E. T1. EVERETT
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ISZD1RBEJAS VISOKIU > '

POMNIIU IR KRYŽIUI
Pirkdami nuo pat isądirbejo

* ' * , t <a.. f i• r ;«. k

suczedinat agento uždarbį. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi* is zd ir be j ai 
pomniku ir kryžių sziojvape- 
linkeje.
ypatiszkai arba per ląiszka o 
prisiimsime musu žmogų in 
ju?u namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah.

Kreipkitės pas mus

Laiszkus siuskite in Ąiuąu ofi
są in Mahanoy City.

E. T. EVERETT
* Mahanoy City ir Shenandoah ■ >

<•
t

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.
.Ri\ !; ‘ •■fti ii * »

‘ e

Privalo kiekvienas turėti savo
Am ■ « ■ • • te *

locna.maudynes siutą.

Guinnno sztore randasi didelis 
(J ». J K. p

pasirinkimus visokia tu siutu , ir
\ I ’ < • , l*1 * " I k

parduoda už pigias prekes.
o I \ V .k *

Ateikite pamatyti o pirkaite.
įMC
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GUINAN’S
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MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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