
s

t

/
I

*

* Ml,

i*

1

f

I

I "
H

r #
ji ' ii -, 'i /

A
I

YEARLY SUBSCRIPTION f 3.00

4

34 METASMW. !►. B(M*KOWNKI, Pr«. A Mfr/ ANTIXSD AT Ttl» MAH AMOY 
xfokt-ofyius an nmcond olarh m

IW^.H.) V. W. BOCZKOWNKI, Kilter
■1

’ CITY, PA 
MAIL ;

DU-KART NEDELINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
iSŽEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PBENUMKRATA KABZTCOJA:
AMRRIKK: Ant vino meto S3.M. Ant ptw« meto SI.M 

EUROPOJE: Ant vuw meto |4.M.
liojT LaUku* ir piningu* vi*»<la fiuekito liktai ant mito adrtao:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..

..... ,, .......... ...... . į T- ------- -■ mm i r1 t-~-ir — r < . 1 " ..____   III I l~wi. T- 7

Isz Lietuvos
» •

MAHANOY CITY. PA.
»■ i —i Mk <1 OI |<» <■ MM — O 1 I/■M. ■• ■•(J : S

.—.-mm,.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
1RTABLIHHF.D IX 1SS8.

.>■ Bring! the b««i result* to Advertisers. Rates on application.
PUBLISHED BY 1HE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY- AND A ST.. MAHAW'fY CITY. FA.

o — an an es>e n» n» n» n» •»

e

I 
i

* ■

Js'

i

<k

į

už prasklaidinima

No. 71 M

ISZ AMERIKOS
Lietuvei kresztavoti už perdir

bimą bumaszku.
Hammond, Ind. — Du czi- 

kagiecziai likos czionais aresz- 
tavotais
penkdoleriniu bumaszku per
dirbtu ant dvideszimts doleri
niu bumaszku. Yra tai: Jonas 
Dumbrauckas ir Valteris Szpe- 
tila, pri si pa žindomi, buk pri
guli prie bandos lietuviszku 

ir platinimo 
Prie aresz-

padirbėju pinigu 
juos terp žmonių, 
tavotu palicije surado du szim 
tus doleriu perdirbtus isz ma
žesniu ‘bumaszku.

Dauginu sa-

greit ejes
tavorinis

stovi ir 
jais ke-

Lietuvei aretztavoti ne vos už 
audaužima trūkio.

Chicago. — 
vaitos laiko atgal del keliu ne-
prižiurejimo nuszoko ties Ga
ry, Ind. nuo begiu 
Michigan Central 
traukinis. 23 vagonai liko su
daužyti, o maszinistas ir pe- 
czkuris užmuszti."Kad paslėpti 
pairusi geležinkeliu 
pavojingumo dabar
liauti, o taipjau kad pradėjus 
puolimą ant streikieriu, tuo- 
jaus tapo paskelbta, kad trau
kinio nuszokinimas buvo ty- 
cziomis streikieriu padarytas, 
nes buk buvę iszardyti bėgiai. 
Prasidėjo medžiokle ant strei
kieriu. Policijai, federaliniems 
agentams ir geležinkeliu mu- 
szeikoms pasmaginimo davė 
Beažilgp 4^4^ ufklupimas Mf- __ ____ _ c__
konvencijos 
taipjau puolimas 
Union Educational League,

chigan miszkuose komunistu 
ar pasitarimo, 

ant Trades

kur irgi aresztuota 11 žmonių.
Aresztuotieji ir kurie buk 

“prisipažino4*
mo traukinio yra sekami: Adi- 
na Alessio,
Blvd, ir lietuviai Charles Ūse
lis, 4534So. Rockwell St., Joe 
Pepauritch, 343 W. 43 St. ir 
John Petrowski, 1812 S. Hal
ted St.

Kajp skelbia

prie nuszokini-

2046 Washington

Kąįp skelbia muszeikos su 
policija, pirmiausia prie kal
tes prisipažinęs Kazys Ūselis, 
o paskui pamate, 
prisipažinimas esąs pilnas ir 
toliau gintis nebegalima (taip 
sako policija), 
prie kaltes ir likusieji tris.

kad Ūselio

prisipažinę

Apskundė Lakstis Lakstele, ba 
L&kstele lakstė.

Chicago. — Akyva buvo tai 
pravarde Lakscziai, norints 
vyras buvo geras ir dievobai
mingas vyras, dirbo sunkei, 
atneszdavo visa 
moteriai, bet jiji buvo nuo pa
vietres boba. Laksto po visas 
pakampes kaip kate su pūsle, 
draugavo su svetimais 
po visokes urvas 
prisikabino 
Schultzo.

Laike teismo juju septynių 
metu dukrele, mate kaip josios 
mamyte mylėjosi su kitu vyru, 
bet mergaitei nepavelino liu
dyti prieszais savo tikra moty- 
na. Yyras liudijo prieszais sa
vo moteria su aszaromis akv- 
sia, nes buvo jiai isztikiamas 
kaip szuo, Sudže paliepė po
relei ^usithikyt in penkes die
nas, nM jei 
boba, ant szesziu 
kalejhna uždarys.

dirbo sunkei 
uždarbi savo

vvrais 
ir ant galo 

prie kokio tai

jeigu to nepadarys, tai 
menesiu in

Nukanda savo moteriai nosi.
Milwaukee, Wis.

Generolo Pershingo stovilas 
San Franciske.

stovilas
Pershingo bus

generolo 
pastatytas Gol

den Gate parke, San Francisco, 
Stovylas turi-20 

pėdu ir likos padirbtas per
•irtista Haig Patigau.

Californijoi.

Pana Mare 
mirdama

Prasse dvieju paduszku po 
galva grabe.

New York. — 
Connors, 64 metu,
paraszc testamente^ paliepda
ma savo draugei Mrs. Katrei 
Rees, idant jaja palaidotu su 
dviqms padnszkoms po josios - 
galva grabe ir kad jokiu gaili- 
ninku nevažiuotu paskui josios 
karavona, laidojant josios ku
na ant kapiniu. Kožnam gimi
nei paliko po viena doleri, nes 
už gyvasties, ne vienas apie 
jaja neatsiminė ir nedave jai 
meilingo žodelio. Visa turtą 10 
tukstanezius doleriu paliko sa
vo draugei Katrei o kelis tuks
tanezius užrasze ligonbutei del 
paliegusiu žmonių.

Su v. Valst. iždave indžunkszi- 
na prieszais straikierius. 

Washington, D. C. — Val
dže iždave jndžiunkszina kuris 
uždraus geležkelio straikierius 
nuo tolimesniu užpuldinėjimu 
ant straiklaužiu, sulai kimo 
darbininku nuo darbo, darymo 
visokiu bledžiu ant geležinke
liu ir 1.1. Geležkelio darbinin
kai tuom labai inirszo ir dabar 
American Federation of Lab
or, suszauks visiszka susirin
kimą kuris atsibus 9 Sept. 
Washingtone, 
tavot priesz taji indžiunkszina 
ir iszszaukt visiszka geležinke- 
liecziu straika po visa Suv. 
Valst. teip apskelbė preziden
tas Gompersas subatoje. Isz to 
gali kilti dideli sumiszimai ir 
praliejimas kraujo.

Straikieriai konia kas diena 
isznesza in padanges pasažie- 
rinius ir tavorinius trukius, 
tiltus, 
nijos locnasti, o ant galo teip 
insidrasino, jog sumanė pavog
ti tris prėzidentus svarbiausiu 
geležinkeliu New York Cent
ral, Pennsylvania ir Rock Is
land o jeigu tas nepasisektu tai 
juos nužudys ir juju vaikus pa
vogs. x
Rado $35,000, apdovanota su 

5 dolereis.
Chicago. — Szesziolikos me

tu Loonukas Natonskis, siunti-

st ra i k laužiu,

idant užprotes-

ir tavorinius trukius 
lokomotivas ir kompa-

Vyrai iszejna in darba moteres 
lankori in paleistuviu urvas 

uždarbiauti.
Chicago. —•Czionais (o ir 

daugeliosia vietosiu Amerike) 
yra namas, kuris priguli prie 
italijono Gabriele Riccuti, ku
ris nesenei persiskypo su savo 
moterių, kuriame atsibuvineja 
tikra Sodoma ir (Jomora.

In ta ji namu kas dien atei
davo lenkiszkos, lietuviszkos 
ir kitu tautu moteres, kurios 
turi vyrus ir vaikus, kada j uju 
vyrai iszejdavo in darbu joy 
praleisdavo laika lyg treėzios 
valandos po piet, kada mane, 
jog juju vyrai sugryž isz dar
bo, skubindamos namo idant 
pagamyt del vyru vakarienių.

Teip darydavo kokia tris ar 
keturis kartus per sanvaitia, 
kur pasielgdavo paleistuvin- 
gai, priimdamos 
rus kuriems 
savo kimus. Kas tenais darosi 
tai ne 
tiek galima primyti 
vaikszcziojo kaip 
Jpva.

Palicije dabar uždare ta ja 
paleistuvinga urvu suraszyda- 
ma pravardes visu tuju mote
rių kurios in 
bet pravardžių 
duos, nes tai butu priežastis 
szimto persiskyrimu.

Ne tik Chicago bet ir kitosia 
lietuviszkosia kolonijosia ran
dasi panaszios urvos in kurias 
atsilanko moterėlės paleistu
vauti, kada juju vyrai iszejna 
in-darba^-- <

kada inane

visokius vv- 
pardavinedavo

apraszyt negalima, tik
> jęg

Adomas ir
galima

tenais lankėsi, 
palicije neiž-

Septini straik-laužiai pražuvo 
ugnije.

Pittsburg, Pa. — 
ryta ugnis 

karu szapa< 4

Nedėlios 
sunaikino dideli 
” Pennsylvanijos 

geležinkelio prie 33-czios uly-
czios. Yra sakyta kad geležin
keliu straikieriai padegė “sza- 
pa” nes tenais užsilaikė 
straiklaužiai. Septini vyrai li
kos sudeginti ant smert, de- 
szimts sunkiai apdeginti o vie
na tai visai nesuranda, 
pe” laike ugnies radosi

Sza- 
pe” laike ugnies radosi 55 
straik-laužiai. Bledes padary
ta ant 220 tukstaneziu doleriu.

V

Kaip nubaustu moteres szitoki 
vyra?

, Midi. — Palicije 
ana ryta aplaike žino isz vaka
rines dalios miesto, buk tūla 
motore likos nužudyta per sa
vo vyra, ir paskubino suymti 
žudintoju. Kada pribuvo in pa
ženklinta vieta, rado Elzbieta 
Novakienia gulinezia ant grin
dų pusgyviu.

Pasirodė isz

Detroit

4 4

___________________ 4-___________ ________ ______________ _____________________________________________________________________________________  

M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 5 RUGSĖJO 1922 (TUESDAY 5 SEPTEMBER)

ANGUKAŠtU STRAIKAS 
-- J*.-—

Anglekasiai neužganė
dinti. Ga|įstraikuos 

tolesni laika.

Philadelphia, 
augia kasyklų 
subatos naktį j nutarė pristoti 
ant anglekasiu unijos reikala
vimu. J' j • - 1 • *
paezią mokesti 
priesz straika,*/ bet kontrakta 
su unije nori padaryti tik ant 
vieno meto, tai’ yra iki 31 Au
gusto 1923. Kaip giAlet tai

kontraktas butu 
iki 1 dienai Apri-

ISZ VISU SZAL1U

fi

I

— Kietųjų 
kompanijos,

Jie pristoja mokėti ta 
kuria ipokejo

unije ant to nępristos nes rei
kalauja kad 
padarytas 
liaus 192^ meto.

Unije dabai*, turės suvažiavi- 
ma ketverge Wilkes-Barre ir 
kaip iszrodo.tai kompanijų pa- 
siulininias bus atmestas ir 
anglekasiai ant to nepristos ir 
da tolesni laika straiknos.

Prezidentas Lewis . priims in 
Wilkes - Ba r re ' sored o j ir ke
tverge atsidarys trijų distirktu 
unijos konvencija. Kad ir uni
ja priimtu kompanijų nutari
mą tai kasi k los negalėtu gręi- 
cziaus pradėti dirbti kad Pane- 
deli ryta, bet kaip dalykai da
bar iszrodo tai anglekasiai yra 
neužganėdinti ir atmes kompa
nijų nutarimą.
Mcteres galis rūkyti ant ulicziu

Kožna 
motere kuri ‘.'panorės rūkyti 
ant ulicziu czionais, 
aresztavota, nes turės ta paezia 
laisvia ka ir vyrai! 'Miss Nina 
Van Winkle, vade nioteriszku 
palicijantu czionais iždave taji 
pavelinima, kada jai tūlas pa- 
licijantas pasaką Įnik kokis tai 
palicijantas New Yorke isz- 
trauke paperosa isz lupu ru- 
kanezios moteres. Vade Van 
Winkle apreiszke:
vra kvailas būdas ž ir moteres 
tuyi pilnas tiesas būti kvailos 
kaip ir juju silpnesne puse.... 
vyrai!

TUftKISZKA TEISINGYSTA

t

Washington, D. C
. *4

y*

4 4

ne bus

Rukimas

Tūlas skupuolius likos nu
baustas per turkiszka sudžia 
užmokėti szimta svaru aukso. 
Ižgirdes tai skupuolis mėtosi 
ant keliu priesz sudžia szauk-

kvotimu, buk 
apie devinta valanda ta pava
kare, Novakas atejas namon 
užsitraukęs gerai niunszaine, 
pradėjo bartis su moteria, kuri 
ji stengėsi apmalszyt, ir tasai 
rakalis spyrė savo neszczia 
moterie in pilvą teip, jog toji 
sukrato be žado.

Motere turi 21 nietu, yra 
motina trijų vaiku isz kuriu 
vyriauses turi keturis metus. 
Už dvieju menesiu ketino pa- 

' gimdyti ketvirta kūdiki. Vyra 
uždare kalėjimo, motere nuve
žė injligon])pti kur kovoje su 

’ ? o vaikai likos ati
duoti in priglauda.

Už ta viską yra kalta pasiu- 
tiszka prohibicije.

mirczia, o vaikai likos ati-

Milwaukee, • Wis. — Rože 
MaylolcienG, 36 metu, likos nu
vežta in vietiniu ligonbutia su’nis Western Union Telegraph 
sužeista nosla. Motere paša-Į Co., rado ant kampo Monroe ir 
ke, buk josios vyras nukando La Salle ulicziu bankini częki 
jai simoteli nosies, bet neisz- ant 35,475 doleriu. Siuntinis

i

ke, buk josio* vyras nukando La Salio ulicziu bankini czeki

Turėjo 126 inetus kada mirė.
Cturksburg, W. Va. — Sere- 

dos yakara mirė to kaimelijo 
Craigsville, Jonas Drysdale, 
farpięris, kuris turėjo pabaigos 
126 metus. Velionis buvo gi- 
mias Szkotijoi. Paliko jisai ke-

Naujas lietuviszkas pinigas va
dinasi /‘Litas.”

Kaunas. — Rugpjiczio 9 d. 
St. Seimas trecziuoju skaitymu 
priėmė toki istatyma: Lietuvos 
piniginio vieneto įstatymas.”

1. Lietuvos Respublikos pi
nigu sistema — paremta auksu 
Piniginiu vienetu laikomas 
Litas. Litą sudaro 10 centu. 
Litas turi .150462 gramu gryno 
aukso vertybes.

2. Lietuvos pinigino vieneto 
ivedimo diena skelbia Finansų 
Prekybos ir Pramones Minis
teris.

3. Esamieji apyvartoj Lietu
vos sienose mokamieji ženklai, 
ostmarkes, ostrubliai, taip pat 
kursuojanezios Lietuvoj Vo
le iecziu, Valstybes markes, 
Finansų Prekybos ir Pramones 
Ministrių kiekviena savaite ar

nustatomuoju kursu, 
in Lietuvos litus

Užginczina Apsivedima su
Amerikonka.

Drebėjimas žemėto isznaikino 
visa miestą. '*■

Tokio, Japonija. — Isz czio
nais dabina žinia isz Fanno-

Ii'"'

♦

a •4
■4«' •

Ba. <

I

Valstybes

dažniau 
ke i ežia mos 
per 3 menesius nu Lietuvos pi
niginio i vedimo dienos.

4. įvedus Lietuvos pinigini 
vienetą — litą, visi aktai, doku 
mentai, skolų ir pasižadėjimo 
rasztai, depozitai ir įvairios 
rušzies sutartys, ąpmokejimai 
ir atsisakaitymai daromi litais. 
Ankscziau sudaryti ostmarkių, 
ostrubliu arba kitu piniginiu 
vienetu dokumentai ir aktai, 
vienai pusei reikalaujant, pi
ldomi Lituvos litais, imokeji- 
mo, termino dienps kursu. Apie 
kitu pinigu dienos kurso nusta
tyma Finansų, Prekybos ir
Pramones Ministeris leidžia 
instrukcija. *

6. Szi istatyma vykdo Finan
sų, Prekybos ir Pramones .Mi
nisteris.

Neyarenai.
Telszlu apskr. Liepos 20 ,d. 

karo valdininkas Kazys Gesz- 
tautas kelyje isz Nevarenu in 
Trikszlius, neatsargiai apsiei
damas
susižeidė 
mirė.

su brauningu, mirtinai 
in galva ir tuojau

t

ant keliu priesz 
damas:

— Mielaszirdystes, 
džiaut Sutinku 
bausmes, bet tegul 
ima mano aukso.

Persiemias ga i lesto, sudže 
permaino pinigine bausme ant 
szimta rimbu arba suvalgymo 
kilogramo turkiszku pipiru.

Skupuolius iszrinko pasku
tinio bausmia. Bet vos nurijo 
truputi pipiru, užsidegias pil
vas priverto ji szaukti:

— Jau geriau aplaikyt 
szimta rimbu.

Sutiko ir ant to, bet kada 
aplaike 50 rimbu, suriko bal
sei:

su- 
ant kitokios 

man neat

geriau

/

Luoke. — Liepos 22 d. atvy
ko in Luokės punkto milicija, 
kriminalines milicijos valdini
nkas L. ir paernes vietini mili- 
cijanta Ur. nuvyko in kaima 
Kliniuku to paties valscziaus 
padaryti tardymo del užmuszi- 
mo Silkuno. Ten gavo sužinoti, 
kad gretimine Girlaukio kaime 
slapstosi kaž koki blogi žmones 
Marcinkiukai, kurie įtariami 
Silkuno, užmuszime. Abu mili
cijos tarnautoju nuvyko tenai. 
Isz kaž kur tuojaus pradėta 
szaudyti: norėta isz daržines 
pataikyti in stovinti pas darži
ne milicininką Ur., bet ne
pataikė.
daržines valdininkas, kuri 
žmogžudys ir nuszoye ant vie
tos, pats gavės prpgos iszbeg- 
ti in greitintais esagti miszka. 
Ant augszto atrasta vieta, kur 
jo gulėta; buvo.padėto szieno 
ir indas su vandeniu atsigerti. 
Matyt, savininkai apie tai 
žinojo — ir abudu suimtu Eina 
tardymas. t

milicininką Ur., 
Tuo tarpu ėjo prie 

valdininkas,

savininkai apie

buna! — Druskiniikaį

ajstkino ar isz dideles meiles nusidavė pas locnininka czekio liolika gyminiu, kurie teipgi
* i • * * * • •* • - • • •
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na i s dabina žinia
zos žemes, kad tenais atsibu
vo smarkus drebėjimas žemes 
ir kad vienas i miestas vardu 
Taiboka likos visiszkai isz- 
naikintas ir kad didelis skait-J

FSJI lis gyventoju likos užmusztu

ii; i

M

— Geriau užmokėsiu szim
ta svaru, ne kaip kėnsti tokes 
kaukes!

— Tegul ir teip 
tarė sudže. Del ko isz pradžių
neužmokėjai bausmes auksu o 
nebūtumei nereikalingai tiek 
nukentėjos.

t

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

— Nukauti pleszikai. Rug- 
piuoziofZ d. Sziaiiliu apskr. nu- 
kautiisuimant du žymiu pleszi- 
kmvadu— Mikszys ir Smailys.

T
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Sztai paveikslas buvusio ku-

ir pažeistu.
Milžiniszkos beždžiones vog

davo moteres.
London. — Sztama milži- 

niszku gorilų, apie kurias ma
nyta jog jau senei buvo iszini- 
ria, atrado profesorių Howard 
Ross, kamisorius Siarra Leo
ne, A f rike, laike slieetvos, apie 
baisybes kokios prasidėjo po 
karei. Nuo kokio tai laiko to
je aplinkinėje dingdavo slap
tingu budu moteres ir mergi
nos, kurias vėliau surasdavo

* f
I

rliH

M
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nigaikszczio Olego Radimiro 
anūkas mirusio karaliaus Ni- baisei sudraskytas ir ,subjau- 
kalojaus isz Montenegro, kuris rytas. Isz pradžių valdže buvo 
buvo kitados ;
kariumeneje o dabar 
rikoniszku nkesu, turėdamas netikėjo idant žmogus galėtu 
užsiėmimą Standard Oil kom- teip su bjaury t moteriszkes ku- 
panijoi
Olegas užginezina buk yra su- surinko keliolika drąsiausiu 
si žiedo j:ts su turtinga naszlc 
Oskariehe Ifdfhmerstaiii. Ole
gas turėdamas 14 motu pabėgo 
isz kariškos moksląines in- 
stodamas in rusiszka kariume- 

prastas

aficierium caro tosios nuomones, jog tai btlvo 
vra ame- koki laukinei žmonis. Bet Ross

J,

Konstantinopol i ujo.

nia kaipo
būdamas
kartus ir dastojo rangos pul

pai nitas in

kareivis, 
pažeistu ka.reje 32

kauninko. Likos paimtas in 
nelaisvia per bpl8z«!vik.us Si- 
berijoi, nes vėliaus pabėgo ir 
pasislepiąs ant laivo pribuvo 
in Amerika,
Clarksburg, Va., buvo už par
davėju mažam sztorelije po 
tam giedojo koncertuosią New 
Yorke ir ant galo gavo gera 
dinsta isz kur likos iszsiunstas 
in Konstantinopoliu.

kur miestelije

dės savo automobiliu
innesze

Popiežius iszbande savo nau
ja automobiliu.

Rymds. — Ppiežius iszban- 
nauja

Vatikano daržuosia 
praszyma in valdže idant jam 
duotu laisnus. Valdže nežinojo 
koki laisna duoti Popiežiui
nes yra tai pirmutinis Popie
žius kuris turi automobiliu. 
Ant galo apsvarsto, jo 
turi būti ižduoti 
duoti del 
siuntė Popiežiui 
55325 (Corps Diplomatique).

Automobiliu padovanojo Mi
lano arkidiecezije. Popiežius 
nauds nauja automobiliu pir
ma karta ant Rymo ulicziu 7 
Septemberio, kada tai bus nu
vežtas naujas stovylas Madon
na di Loretto, kuri Popiežius 
nesenei paszventino, in bažny- 
czia Santa Maria Maggiore.

g laisnai 
kaip yra iž- 

ambasadriu ir liu
la i snus C. D.

na ir pradėjo sliectva. Ross

medeju su kuriu pagialba su-
rado sztama milžinisžku bež
džionių gorilų, ir ant galo pa-
siseke isztyrinet, buk tai jo
sios vogdavo moteres ir balsei 
subjaurindavo. Keliolika už- 
muszta ir prisiunsta in Londo
no valdiszka. muzeju

12 užmuszti, 19 sužeisti eks

4

pliorijoi
BaisiCumberland, B. C* 

ekspliozije kilo No. 4 Icasyklo- 
sia Canadian Collieries Duns
muir Ltd., kurioje.pražuvo 12 
anglekasiu, o 19. sužeista. Isz 
tuju trys yra balti, o likusieje 
kinezikai. * ’
Graikai baimėje isz turkiszku 

pasisekimu. .
Parižius. — Miestas. Atėnai 

yra persiemias didelis baime 
isz priežasties turkiszku lai
mėjimu musziuosia Mažoje 
Azijoi, nes turkai paėmė AfiUn 
Karahissar ir dabar trauke 
ant Ushak Afiun in kur grai
kai nutraukė. Armėnai glau- 
džesi prie Graiku, nes yra di
deliam pavojuje iszskerdimo 
per turkus, kurie jau nužudė 
daugel krikszczioniu.

Turkai turėjo didelia pasėk
iu ia musziuosia paimdami 
daug kariszko materijolo

I

ISZMINTINGAS SZUO.

Trisdeszimts metu jaunikai
tis ir žilas pulkauninkas su
gavo szuniu radosi vienoje per- 

vagove.skyrioje

>•
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Liepos 19 d.z
Marcinkonių ir Berszto ’Vhls- 
cziuose pradėta rekvizuoti^ ark 
Kai, karves ir kiaules. Pinigu 
vieton duodami kvitai.

Visuose valscziuose iszlipinti 
skelbimai, kad nestojusiųjų 
kariumenen turtas busiąs kon
fiskuotas. '

Liepos 18 d. septyni lenkai 
kareivai isibriove neitrąlinon 
juoston Zuracziskiu rajonę, bet

kad nestojusiųjų

kareivai isibriove neitralinop— Dar naujds pripažini
mas. Užsieniu Reikalu Ministe- 
idja gftvo raszta, kad Bolivijos vietos partizanai juos iszvijo^

< J • * A • k < A t 1 • V f •

Nauja revoliucije kilo prie- 
szais bolszevikus Odesscje.—

Laivoriai irgi priridejo.
Odessa. — Telegramai isz 

czionais pranesza, buk nauja 
revoliucije prasidėjo prieszais 
bolszevikus Ukrajinoje ir te
seki net in Krimeja. Odessos 

valdže prasitrauke 
nuo- ' ęentraliszkos valdžios, 
szaukdama gyventojus prie

Jaunikaitis . 
užsidegė pypke. Pulkauninkas , 
baisei užpyko ir pradėjo jam 
iszmetinet jog vagone ne gali 
rūkyti. Jaunikaitis pasiprie- 
szino. Pulkauninkas jam iš
traukė isz dantų pypkia, isz- 
mete per langa. Jaunas žmogus 
metėsi ant pulkauninko, szuo 
jam in pagialba savo ponui.

soviatu
valdžios

»

szaukdama 
ginklo idant kovoti prieszais 
žmonių iszna.udotojus.

Badai baisus 
kraujo atsibuvo daugeliūosia 
vietosią. Daug žuvo ir sužeis
ta tam naujam pasikėlime.

Laivoriai isz bolszevikiszkos 
Jubdos Flotos prisidėjo prie 
gaujos revoliucijos. Konia vi
sos pietinios gubernijos prisi
dėjo prie revoliucijpnieriu.

praliejimai

Jaunikaitis pagriebė szuni ir 
iszmete per langa. Abudu vy
rai da vis tąsėsi, kad trūkis 
sustojo ant stacijos, o nusiste-
bejas kunduktoris klausė:

— Kas cze atsitiko.
— Jisai iszmete mano pyp- 

Jce per langa!
— Jisai iszmete mano

* ’

szuni.
Apsimalszykite, nerei-

4kalingai karszczidujete, Žiut 
kite, kas cze? I

Visi dirstelėjo ant atsidarė 
ežiu duriukiu, kad sztai a 
inejna su pypke dantyse. Są 
turėjo daugiau iszmintes e

<

4
Nežino kokia pasekmių tu- kaip žmones, gal suprato del • •! •! 1 ••• J 1 AA .T*respublika (pietų Amerikoje) Nuo to laiko daugiau ne bepusi- ros naujas pasikėlimas ir kas ko ii iszmete nėr 1 antra —- idant i*
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* KAS GIRDĖT
Medinis alkoholius kas me

tas užmusza Amerike 260 žmo
nių o 68 apjakina, tik tiek yra 
žinoma nuo daktariszku ra- 
partu bet tasai skaitlis yra 
daug didesnis, nes žmonių ka 
mirszta nuo medinio alkoho- 
liaus daejna lyg penkių tuks- 
taneziu, apie 
nežino, tiktai kaimynai. Pa 
ežiam Pennsylvanijos valstija 
mirė 128.

kuriuos niekas 
tiktai kaimynai. V

r1

f ■"

I

I

I 
4

I

I

f
I
r

>

1

Žmogaus protas negali ap
maustyti ka ryto bus iszrasta 
ir kur mes galime atsirasti už 
dvideszimts penkių metu, 
butu stebėtina, 
sim nulėkti Ant menulio'.

Ne
jog tada gale-

Kopenhagoje pradės iszlieti 
ulyczia gurnu. Kompanije kuri 
dirbs laja nepaprasta ulyczia 
isz gurno sako, jog tokia uli- 
eze gali užtekti ant pehkesde- 
szimts metu o kasztuok tiktai 
penki dolerini už kefurkampi- 
ni mąstą. Bus tai viena isz ge
riausiu ulieziu ant

VAIKU DARBAS IR DARBO 
REGULIACIJOS.

t............. ...  ■ — II II,—... ...... . .... .

Telegramai isz Ilolandijos 
pranesza buk kitados galingas 
valdytojas Vokietijos Vilukas 
suvisai papaiko. Sėdėdamas 
ant pakiltos, o matyt jam tas 
iszejo ant gero, nes greitai už- 
mirszo apie savo mirusia pa- 
czia ir surado sau szilta nasz- 
lelia.

Stebėtina, kaip žmogus gali 
džiaugtis ir vela manstyt apie 
apsivedima, ant kurios galvos 
sunkina prakeikimas milijonu, 
kraujas nužudytu, aszaros sie- 
ratu, naszliu, nelaimingu auku 
kariszko dievaiezio, kokias už
vedė jisai ant nelaimingos Eu
ropos. Kada visa Europa guli 
pelenuosią, linksminkis cieso
riau Viliokai, nes jau tavo pa
baiga ant tikrųjų artinasi.

Ana diena New .Jersey stojo 
priesz suda ižgama tėvas — 
baisybe, kuris būdamas girtu, 
apdegino pirsztukus savo sze- 
sziolikos metu dukreles ant in- 
kaitusio pecziaus. Pagal tie
sas, tai nesiranda dideles baus
mes už toki pasielgimą. Ne- 
perejua diena idant negirdetu- 
mem apie kokia baisia žudins- 
ta arba prasižengimą papildy
ta isz priežasties girtuoklys
tes. O gal prohibicijos veid
mainei geriausia iszrisz taji 
klausima.

fa».HI Į.......................  WR.I-

Ka cze žmogau daryti, idant 
tave beda ne griaužtu? Kas 
kart susiorganizavusia darbas 
negalėdamas inveikti darbi- 
ninkiszku ergeliu* su darbda- 
veis, panaudoję paskutini 
ginklą — straika. Bet nevisa- 
dos tas iszejna ant gero. Pra- 
žudina brangu laika, (o Ame- 

time is money”) pi-

panaudoję

rike tai u 
nigus ir tankei viskas užsibai
gė negiluku. Norints darbinin
kui ir pripažintu teisingysta, 
bet vienatiniu jojo džiaugsmu

*‘Pri-
cacyte o kvai- 

” Teip vi- 
iszejna kovosią, terp

kus kaip priežodis sako: 
žadėjimai tai 
lam tai džiaugsmas.
sados
darbdaviu ir darbininku. *

galėtumėm dagy-

pemiainos ant
galema sa-

svieto ant 
kurios sin/igu bus važiuoti be 
jokio baladojimo.

Kas pasidarytu Amerike, 
mot eres nžstrhi- 

kuotu, paliaudamas virti ir 
dirbti namini darbu, pakol vy- 

juju pareika-

jeigu visos

rai sutiktu ant
lavimu? Tokia streikas no il
gai tenstusi, gal in viena diena 
ji užbaigtu.

Kada nesenei gazolinas at
pigo ant dvieju centu — auto
mobilistai suezedino szia va
sara 70 milijonus doleriu.

LengA’ai būti Rockcfellerui 
duosnu ir mielaszirdingu žmo
gum. Pakele preke ant gazo
lino ant vieno cento ant galo
no ,— ir turi 35 milijonus do
leriu ant iszdalinimo.

Amerika gerysi isz gerade- 
jingumo gazolininio karaliaus, 
bet nežino jog patis sudeda 
Rockefelleriui tuos pinigus ku
riuos iždalina ant visokiu mie
laszirdingu institutu.

m i re 
žvdiszkas bankioris Jokūbas 

Jojo turtas isz-

Nesenei New Yorke

H. H. Schiff, 
nesze verties daugiau kaip 35 
milijonus doleriu. '

O kad bankierei vra iszmin- 
tingi žmonis, tuosius pinigus 
Schiffas indejo iii ameriko- 
niszkus bondus Už kuriuos ne 
reike mokėti jokiu padotku.

Isz tosios priežasties Schif
fas užmokėjo padotka ant sa
vo tutro vos pusantro procento 
— arba $525,000. Jeigu turtas 
mirusio butu sudėtas kitaip, 
tai turėtu mokėti keliolika 
milijonu doleriu padotko. — 
Žydai žino kaip daryti bizni.

Amerikonai kurie atlanko 
Europa, rugoje labai, jog vis
kas fenais baisci brangu ir tu
ri mokėti už viską nesvietisz- 
kai brangei — žodžiu lupa skū
ra nuo amerikoniszku kelei
viu.

Kam po nogiu važiuoje in 
fenais? — Arba jeigu iszke- 
liavo in fenais ko teip ilgai 
svecziuojesi? Del ko nesu- 

sklypa kurgryžta adgal in 
viskas yra pigu’/...

Nekuriu žmonių dorybe yra » * 
teip dora, jog szkada kad ne- 
numirszta pakol inpuola in 
pagunda. ,

tai daiktus

Kad mes 
vent lyg 2000 metu, arba nors 
tame laike galėtumėm prisi- 
kialt isz grabo ir pamatyti ko
kios tada butu
svieto, tai staezei 
kyti, jog tojo svieto nepažintu
mėm. Panaszei jojo nepažintu, 
jeigu musu diedukai prisikel
tu sziadien. Kogi jau sziadien 
ant svieto nesiranda f Kokius 

nuo szimto motu
svietas neiszrado?...

Dyvai — dyvai!...
Garvežimai - trukei jau ma

žai mus apejna, telefonu senei 
jau palovėm gėrėtis, automo
bile! mažai mus nustebi o k i-' 
tais iszradimais nuo szimta 
metu jau apsipratom — bet ne 
ant to galas.

Ejkime, irkimes pirmyn, 
nuolatos esame liudintojais 
nauju iszradimu, jau ir iszra- 
dimas in laika paskutiniu de
szimts metu - areoplanas, ap
sipratom ir ne teip mus užima 
kaip isz pradžių. Po tam be-i 
d ratin is telegrafas ir ant galo 
naujas ‘‘stebuklas” bedrati- 
nis telefonas — radio, jau ko- 
nia iszgaravo isz galvos. O 
viskas da buna pagerinta ir 

f geriau iszmislinta.
Dabar apie naujus dyvus 

skaitome, buk žmogus lakstys 
ore' kaip pauksztis, be pagial- 
bos maszinos, be moterie, Vo- 
kietijoi kokis tai Hentzonas 

. iszleke in padanges ir perbuvo 
ore per dvi valandas, nulėkda
mas szeszes mylės. _

riu u z 
dies

irk i mes 
esame

Vyruczei pigiau yra sulau
žyt mergom szonkaulius ne 
kaip juju szirdeles, kaip jum 
apie tai iszajszkysiu.

Tūlas jaunikaitis isz Brook- 
h'no sulaužė szirdi savo mile- 
mai kuri balsei ant to nuken- 
te, apskundė ji už tai ant pen- 
kesdeszimts tukstaneziu dole- 

“sužeidimą ” josios szir- 
(nedalaike . prižadėjimo

apsivesti su jaja.)
Antras vyrukas teip pamy

lėjo savo įnylema, jog sulaužė 
jai szonkauli. Apskundė ir spy
rėsi idant ji ji sūdąs už tai rus
tai nubaustu. Sudže matyt bu
vo iszinintingas žmogus ir nu
baudė jauniki idant užmokėtu 
bledes merginai szeszis centus.

Dabar matote jaunikaiezei, 
jog szirdis yra brangesne, no 
kaip laužymas merginomslaužymas 
szonkaulius!

Kokis tai A. N. Farmer, kal
bėdamas ant sejmo “ 
hood of American Yeomen 
Chicage, ajšzkino, jog 2072 
mete ant žemes buk tiek žmo
nių, kiek gales paneszti mpsu

Brother-

planietažeme, o tai yra szeszis
bilijonus dusziu.

TRAUKS KRUTAMUOSIUS PAVEIKSLUS NUO MARSO.
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Didžiauses ir vienatinis padidinantis stiklas kuri padir-

I

r ų.
MAUKIS «

bo Rev. John Peate isz Green v ille, Pa. dvideszimts metu ad
gal, bus sunaudotas neužilgio, nes su jojo pagialba trauks 
krutajnuosius paveikslus nuo planietos Marso. Tasai stiklas 
yra 62 colius ii’ dabar randasi /kinericaii University, Wash
ington, I). C.

University

milijonas ameriko- 
niszku vaiku .tarp deszimts ir 
pehkiolikos metu amžiaus turi 
naudinga užsiėmimą. Suv. Val
stijų Cenzo Biuras iszduoda 
isz viso 1,060,858. Buvirsz puse, 
647,309, ant ukiu dirba, ir 185,- 
337 fabrikuose
koše iszdirbystese. ♦ Jsz tu, 54,- 
649 dirba audimo ■ fabrikuose.

1920 metais tik puse tiek 
vaiku dirbo kiek dirbo 1910m., 
nes per pei’eitus deszimts metu 
varžomi įstatymai įvesti, 
mot
ist at ymus 
Pa v.

Su vi rsz

ir mechaiiisz-

»

Kas 
naujos valstijos priima 

apsaugoti vaikus, 
per 19^1 m. trisdeszimts 

legisliaturos padare svarbias
ja'rmainas vaiku darbo įstaty
muose. 1904 m. tik keturiolika 
valstijų turėjo įstatymus už- 
draudžiant vaikus 
keturiolikos metu dirbti fabri
kuosi*; 1922 m. jau keturias- 
<h‘sziinls - szeszios valstijos 
turėjo toki 
tik viena valstija turėjo asztuo- 
niu valandų darbo dienos įsta
tymą vaikams neturint szeszio
lika metu; sziandien trisde- 
szimts - d vie jos valstijos

1904 m. t i k 
uždraudė

neturint

1922
- szeszios 

istntyma. 1904 m.

pri-

Jau tai tik randasi ant svie
to tokiu pusgalviu, ka pralei- 
dže brangu laika ant džiovini
mo smegenų apie tai, ka ne 
szuniui ant naudos neiszejtu.

Jeigu tasai ponas Earmer 
butu iszrades kokiu bndu ga
lema butu greiezian užbaigti 
straika arba kaip galema pra

imtu pada- 
geradejyste

KUR BUNA?

apie

ponas

gyvent pigiau, tai 
res didesne 
žmonių.

Per straika daug darbinin
ku nefnažai nukentėjo visosia 
dalysią o ypatingai fenais, kur 
gyvena kompanieznosia stubo- 
sia. Isz daugelio tokiu varg- 
szu paimsime 
veizdos.

V. Jakirnas isz Wehrum 
Pa., priverstas yra nuo 20 Ap- 
riliaus gyventi ant lanko bu- 
dykesia, nuo tada, kada iszejo 
ant si raiko, nes kompanije jo
jo szeimyna iszmete laukan.

Nekuriosia vietosią padėji
mas da arszesnis, nes darbi
ninkai yra priverstais gyventi 

baudževojo —

viena ant pū

isz

Mano pusbrolis Stasys 
liekas (sūnūs Kastanto) paei
na isz Ricieliii Kaimo, Lisz- 
kiavos Para., 
Girdėjau 
Pittsburg, ■ 
amerike, jeigu kas žino ar gy
vas ar įniręs,

I neszt.
del joną Szugzdiene po tėvais Tu- 

czkiute, 10 ar 11 metu atgal 
gyveno Shenandoah, girdėjau 
kad pirko farma netoli New 
York. Kas apie minėtas ypatas 
žino, meldžiu praneszt.

Joseph Tievialis
605 Sumines St.,

W. Lynn, Mass.
Joną Kaniaucka, 

paeina isz Kauno Red. Tau- 
Apskr.

Pa.

Ricielid Kaimo, 
Seinų 

gyvena kur 
apie .>.

y

didžiausioje 
kaip tikri nevalninkai.

Anglekasei turi gyventi 
kumpanieznosia stubosia, pir- 
kinet juju sztoruosia, mokėda
mi už tavora daugiau 
budu yra pavaldiniais 
niu baronu.

Priverstas prie paskutinio 
nori isz- 

geresni sau būvi per 
straika. Tada kompanijos isz- 

ji laukan su visa jojo 
szeimyna. Tokis galėjimas per
simaino ant tragedijos.

Kožnas anglekasis privalo 
pasilikti ukesu szio sklypo, 
kovodamas ne straikn, tiktai 
sa.vo balsu laike rinkimu, o 
tada ingales diczpilvius ir isz- 
kovos sau ir savo szeimyuoliai 
užtikrinanti būvi ant ateities.

vargo, 
kovoti

meta

turi

ir tokiu
angli-

darbininkas

su

visiems Lietu- 
viszkiems laikraszcziams iszoj- 
nanti Lietuvoje, jog už dvieju 

sulaikysim
“Saule” ____

nes už-

Pau-

Apskr. 
apie 

) metai kaip

malonėkit pra- 
Taipgi paieszkau Mari- 

Szugzdieno
10 ar 11

(lt.)
Paieszkau

Praneszam

sanvaieziu 
siems tiems 
siuneziame mamoms 
mirszo ♦sugrąžyti 
ninku etiketą, 
atejna regulariszkai 
kiti tai kaip ubago arklys.

vi- 
kuria

rrPik

$ 
laikraszti-
“ Karys 

o szeip
t >

y

NAUJAUSE METODĄ.

Ant sudrutinirno plauku ir 
kad nežiltu ir nepliktu. Kuris 
tik vartojo Dr. Bruudzos gy
duoles per pereita 30 metu, tai 
del tu bus dykai siustą naujau- 
ses būdas gydymo aut persi
tikrinimo; kėlės štampas kuris 
atsiuš aplaikys urnai per pacz- 
ta. Proga tik dabar — pasi
naudokite. Raszykite sziadien:

Dr. Brundza Co. Broadway 
South 8th St. Brooklyn, N. Y, 

(t.7l)

Ar m

ome toki istatvina.
penkios
naktini darbu vaikams netu
rint szesziolika metu; sziadien 
keturiasdeszimts 
jos uždraudžia

valstijos

Ii

bandykite duoti

I

' AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

<. Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti

namas. . (
Jeigu jis yra nepasiilsčjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

/bias daiktas, kad valgis, kurį jūs duodate 
kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio žindyti,

EAGLE BRAND
' ‘ (CWOENSED MILK) <

Tuom pauiūloma čyntą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą su
brendimą.

' Ifiklrpkite ir pasiųskite šitą apgarsi- 
(' nimą | llorden Company, New York 
! ir gausite pilnus patarimus ir nuro

dymus, kaip jį vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą. '

MM* ti

X

Federalįszki

sziolikn metu, 
(3) paskiria, jo

►

I

net m int

(2) už
uot urint szo-

NAR
k
j

įstatymai (1) 
uždraudžia' vaikus, 
keturiolika metu, dirbti fabri
kuose, if t dirbtuvėse; 
draudžia vaikus,

nakezia dirbti; 
g vaikas netu

rint szesziolika pietų gali dirb
ti tik asztuonias valandas ant 

Valstijų vaiku darbo istaty- dienos (4) uždraudžia vaikus 
dirbti kasyklosi*. 
jog yra t ik d a u 
istatymu, f yra

vaisi i-- dvi 
naktini darbu.

mai yra dviejoki — (1) darbo 
įstatymai, kurie ])askiria senu- 
ina ii’ valandas kiek vaikai 
gali dirbti ir (2) priverstini 
mokyklų lankymo įstatymai. 
Kiekviena 
įstatymus, 
ir suvaržymai mainosi kiek
vienoje valstijoje. Bet abelnai-

valstija turi savo 
ir todėl regulacijos 

mainosi

Nepaisant, 
valstisku<r 

<lvi<l(‘szimts - 
asztuonios valstijos, kuriosne- 

prie tu keturi u fe-
punktu. Georgia,

prisilaiko
deraliszku
vaikai dvylikos metu gali dirb
tį deszimts valandų ant durnos.
arba szesziasdeszimts valandų¥ M. IIV,p ▼ < 1 1 » " v ■ VZJ V - • l tu/k l U(U^

beveik visos valstijos uždrau- ant savaites vilnoniu ir medvi-
tmdyina vaiku neturint liniu audeklo fabrikuose, i

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias Visa-vnndcninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckcija 
Soiithamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
czlausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
Isz Now Yorkn kožnn Utarninka.
Visi 3czlos klasos pasaileriai kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
REKENGARIA

Telpgi per Livcrpoola ir Glasgow 
LACONA .... 7 September™ 
CAMERONIA 9 September™ 
CARMANIA . 14 September™

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agent a.

d žiu sc 
keturiolika metu, 
krautuvėse arba bile užsiėmi
mo mokyklos laiku.

Sekancziose valstijose 
kai turi būti penkiolikos metu; 
California, Michigan,Montana, 
Ohio, South Dakota, 
Kai kuriose valstijose 
gali dirbti vakaciju laiku ir 
kuomet mokyklos iszleistos, ir 
kelios valstijos duoda leidimus 
vaikams dirbti, kurie užlaiko 
tėvus arba turi prisidėti prie 
sze i my n os u ž I a i kymo.

Kiek

ir
fabrikuose nuo ryto iki vakaro fabrikuose; ’t - . - • « ■ * •

va i-

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
J Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. J 
Orbita 9 Sept. I I October. 29 Nov. 
Orduiin 16 Sept. 21 October. 20 Dec. 
(Iropesa 30 S<*ptemberlo, 1 Novem.

Tiesiai in Cherbourg.
1 Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nčra 
extra mokesczlu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
26 IJROADH AY. NEW YORK.

Chicago: 117 IV. Washington St. 
| Ar pas vietini laivakorczlu agenta.

metu vaikai gali 
nakti. North Caro- 

metu vaikai 
vienuo- 

ant dienos. Utah 
nepaisant metu, gali

penkiolikos 
dirbti visa 
liną, keturiolikos 
gali dirbti fabrikuose 
lika valandų 
vaikai, 
dirbti fabrikuose,Minnbsota ir 
Michigan, keturiolikos ir pen
kiolikos metu vaikai dirba ka
syklose.

Faktas, jog Su v. Valstijų 
Cenzo Biuras rodo, jog 1,060,- 
858 vaikai, neturėdami penkio
likos metu, 
daba, rodo, jog

ir Texas.
vaikai

I
npie 

Puri u svarbu
tį yvono m -

rages
Penu Sta
reikalu. Meldžiu atsiszaukt.

L. Nork,
614 - 17th. Avė., 

Williamsport, Pa.

r>

• i

4

(lt.)

pusbroliu
paeina isz

•y

Antanas 
Kauno 

Szilales 
Užkinkęs Kaimo. Pir-

Sranton dabar

Mano 
Zarambas, 
Red., Rasei nu Apskr 
Para., 
mirtų gyveno
nežinau kur. Turin svarbu rei- 

Meldžiu atsiszaukt antkala, 
adreso.

t

(lt.)
P. Zaramba,

R. F. I). No. I 
Nicholson, Pa.

Paieszkau giminaiti Adoma 
Vaitkevicziu, paeina isz Vil
niaus Red.,

Va i sodžių Kaimo Mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

J. Vaitkeviczius
Box 66

So. Deerfield, Mass.

paeina
Butrimonių Val

scz

J

(lt.)

Paieszkau .Juozą Pakutinska 
paeina isz 
rapiniszkiu 
atsiszaukia ant adreso.

C. Smith, 
Stato Hospital, 

Warren, Pa.

Kauno Bed., Sa- 
Kaimo. Tegul

(lt.)

ATSAKYMAI. 
J . ‘ L - 4 -

, mm ..................■■nil

Mrs. P. D. Philadelphia.
Diena 31 Augusto, 
pripuolė Ketverge.

S. M. Frackville, Pa. — Tas 
visuomenes neapojna. 
pasiklps teip iszsimiegos.

gerai,

191G mete

Kaip 
Ži

nomo gerai, jog slaptai mus 
paniek i ne jaj bet isz to nieko 
sau nedarome. Už tokius dar
belius ne ilgai suszildo kojų

■ » 'f.. f 1' ? 1

ant vietos. \
P. R. Naugatuck^ Conn. — 

Didžiausi miestai sziadien pa
gal juju ploti, yrAi. Los Ange-
les, New York, Now Orleans ir 
Chicago. ; ’ ' ' z

Miss J. V. Shenahdoali, Pa. 
— No Miss. It is Considered 
rudo to ask a porsoų aiiswer-
ing thė telephone call ‘(‘Who 
is this?” i

’ ■ 1 ■ * ■ I
k

valandų vaikai gali 
dirbti ir varžingai sutvarkyta. 
Beveik visose valstijose gali 
dirbti tik asztuonias valandas 
ant dienos arba keturiasdesz- 
imts - asztuonias valandas ant 
savaites.

Michigan 
valstijose 
Pietų ir

Pennsylvanijoj gali 
dirbti devynias valandas ir 

ir keliose pietinėse 
deszimts valandų. 
Sziauru Karolinos

pavėlina .vienuolika valandų. 
Daugelis valstijų turi specia

li ždra ūžiant 
vaikus neturint szesziolika me
tu dirbti kasyklose akmeny- 
cziose.

Antros ruszies įstatymai 
priverstini mokyklų lankymo 
įstatymai.
darba nes reikalauja 
l<ai turi lankyti mokyklas pa
skirtu laiku ant metu.
visos valstijos reikalauja, jog 
vaikai tarp keturiolika ir sze
sziolika metu turi gauti darbo 
certifikata pirm negu gali dir
bti. Tuos certifikatus gali gau
ti įvairiose vietose, nes kiek
viena valstija turi kitokius 
‘įstatymus kuriuos vaikai turi 
iszpildyti pirm negu gali gauti 
certifįkata. Paprastai gauti 
certifikata turi parodyti gydy
tojo certifikata kaslink sveika
tos, ir vaikas sziek tiek turi 
būti mokintas. Indianoje ir

liūs suvaržymus

ruszies

Uždraudžia vaiku
jog vaiy

Beveik

Montana vaikas turi užbaigti 
8ta kliasa, Ohio ir Wisconsin, 
Tta kliasa, Pgnnaylvanijoj, 
Illinois ir Massachusetts, 6ta 
k 1 iasa, Vaikas turi ‘ parodyti 
metrikus. »

Apart valstiszku vaiku dar
bo istatymu, Kongresas du - . . . . « II * ‘ ’ J

kliasa Pejmsylvanijoj,

kartu priimti panaszus įstaty
mus. Bet tiė įstatymai augsz- 
cziausio Teismo skaityti priesz 
ingi konstitucijai ir tod’el vai
ku , darbas ir jo reguliacijos 
priguli pri^j valstijų.

t . t j- ' į ';' p '

dirba naudinga 
vaiku darbas 

yra rimtas dalykas szioje szaly 
je ir (langiaus atydos turi būti 
in ji kreipta jeigu 
apsaugot).

—Foreign Language Infor. Service.

vaikai bus

FARMA ANT PARDAVIMO.
' 68 akieriu, upei ūkas teka pro 

namus per gamikla,
ir miszka apie 18 akieiu, kita 
visa gera gyvenimo žeme. Par
siduoda su gyvuleis ar be gy- 

Labai geri budi akai su 
geroj vietoj

teip - gi

EKSKURSIJA kas SUBATA
i In Kauna .. $106.60

In Liepoju ..-'$107.00
(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva
Amerikos Dolereis Ir Auksinais.

ŽEMIAUSIU HIENOS JJURSU 
Pinigus Lietuvoje gauna aręzlausiame 

paszte laiko 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS, 

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

vuliu.
vandenų. Labai 
arti steito kelio ir strit - kariu. 
Tik 25 miles nuo viduris Phil- 
adelphijos miesto, arti geležin
kelio stoties Collegeville,' Pa. 
Mokslaine tik szone musu lau
ko. Placziai žinomas farmas 
po szia Montgomery paviete. 
Parsiduoda už prieinama pre
ke. Kas nori insigyti savasti ir 

gyventi tai reike 
, tada

neužpuls bedarbe, be anglu, be 
duonos. Visko pilna yra. Del 
platesni informacijų raszykite 
ant szio adreso. •

C. J. ^lajauckas 
R. F. D. No. 1

(S.15)Collegeville, Pa.
CHAS. PARMLEY 

Real Estate Aąvnt — Notary Public

sau laisvini
ir vaisirga farma turėti

Jeigu norite pirkt) ar parduoti Stabas, 
mes galime Jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolotavojame 

randas ir teip toliaus.
238 W. Centre SU Mnhanoy City, Pa.

VYRU 
LIGOS

TEMYKIT LIETUVIAI
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj

kompanijų

Turėdamiapielinkeje. 
reikalus kreipkitės pas 
iąane o nesigailesite.

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

4
’C.'į'lt’f *li "ii T ' s irį ii . ‘ * * U

Daktaras KOIA3R yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo boglje 32 
metus Invairlas Ligas; Vyru ir Moterų, todol Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias ligas pa- 
oinanezias nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba‘Ruslszkai 

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet

, 638 PENN AVKh

ir Lenklszkai.

DR.KOLE R . . PITTSBURGH, PJL

H
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0 Jodas su Miku, taip sakftnt, 
labai sutiko draugaut; kur tik 

’ vienas panorėjo pasisekt, tuoj 
kviete ir savo dranga, nu j vėl 
draugas nenorėdamas apleist 
savo dranga, su juom visuo
met ir visur draugavo, taip, 
kad neužilgo gimines ir vieti
niai juos praminė 
kais, nes jiedu 
but su 
mis tik jie

’ senberniszkus
jau, jeigu vaikinas prisigyve- 
noį senbernyste ir dar priesz 
save neturi geru prospektu, tai 
jis jei praleidžia arba gauna 
praleist kelinta valandų su 
jaunomis merginomis, tampa 
toks linksmas, kad net visiems 
savo pnžinstamiems pasidžiau
gia apie turėta savo gilinki, oj taip yra 
jau siela jo 
virpeja, nes jo mintyse liekasi 
ir pasilieka tas 
merginu žodiniai 
dienu, pakol 
arba suėjus kitas
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Perstatimas susimuszimas trukiu del palinksminimą žmonių.
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silioka laukiai ir be darbo vie- 
visai nestebetina 

visai prastas 
o darbdavis juk

BALTBUVUNS.

Del Mu$u 
Vaiku
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NESUPRATO RAS BUVO 
AISZKINAMA.

/

Gryninu mokykloje; viena 
karta mokytojas aiszkino Szv.

Senojo Instatynio,
visuotinąjį tvana. Kad 

ar mokiniai gb- 
mokytoja pa*

tos, nes tai 
kadangi tampa 
darbininkas, 
gali dar gaut pilnai sveiku 
darbininku.

Svetainėje

)

į

tik dairosi ap
link, net kiekviena kampa aki- 

merginin-i mis gerai perkrato, kad tik mU 
tankiai mėgo sižiurejns kuriame —* 

merginomis ir su jo- lietuvaite sėdi,
užsiganėdino savoj kad kaip nors gavus pasiszokt, 

Matijuk kiekvienam,jausmus.

+‘ 4

i

užsižavėjus tik

mergaites 
kurtos nesigaili jiems -f . . - - „ .

vaizdas, tie 
net kelinta 

iszdyla pamaži
>

savo 
lengvai isztariamu žodžiu, pra- 
dildo buvusias liekanas, 
tverdamos naujas svajones 
tiems musu sonberneliams, 
kurie taip labai myli pasimer- 
gaut, o vest ir pradėt gyveni
mą tai ne taip labai, nes ir jie 
dar kartais turi labai liogisz- 
kus iszrokavimus — tai krei
va, tai sziokia, tai tokia. ()t, 
sako jie, kad ta ir ta už manos 
eitu, \tai 
vesezia,

naujas
musu

su

prakeiktai ža-

asz labai greitai ja 
nes ji atrodo tokia 

meili, tokia lipszni, o jos tos 
akutes tai vra 
vejanezios!

Tai mat koks jn iszrokavi- 
mas: meili, lipszni, 
ežios akutes ir galas kas ji 
nėra tokia, kaip pradeda gir
tis, tai tik klausykis, nes isz- 
varo galas nuo galo kaip ta 
davatka visu szventu litanija, 
visa ant poipieties.

ža ve ja li

I

Nu, įrauk juos 
daug senbernius pajubkt ne- 
užsimoka, nes kaip jie prade
da koki žmogų pajuokt, tai ir 
galo nėra. Visa savo liuosa ir 
dirbtini laika ant to tik paau
kauja, o vėl kas-ne-kas, o jau 
senbernis tai 
kiekviena žmogų 
šaulyje, kad ir kažin kaip tas 
žmogus geras butu. O asz nie
kad nenesziojes garbes vaini
ką ant savo galvos turiu vie- 
szai sziek tiek susilaikvt tam
pu bailiu! Bet senbernelini 
jus taip greit nenudžiugite. 
Asz ant tiek daug, kad visai 
sustojus raszyt, nenusibailinu. 
Oi ne ir dar syki ne, nes kas 
ne kas, o asz tai labai noriu 
papasakot apie ta naktį, kuria 
tiedu senberniai krūmeliuose 
praleido. Ir kas man akyviau- 
sia, to raszyt
— nesibijau net ir tu senber
niu, kad mane, taip padarius, 

iszniekins visam

galas; perr>

moka pajuokt
sziame pa-

visai nesibijau

apkalbes ir 
pasauliui...

Buvo gražus subatos vaka
ras ir asz isz to vakaro nesis
tebiu, nes vasaros vakarai visi 

jeigu tik nelyja.

grazesne 
o nužiuro jus,

i yra garbe su 
gražiausia mergina pasiszokt. 
Ar nors vienas ta užginezys, 
isz nemokaneziu szokt? Žino
ma visko galima pasitikėt, bet 
ne isz tokiu, kurie gali szokt 
visus laikinos mados szokius 
ir dar net pridėt už tuos sziur- 
puliszkus drebėjimus,

madoje tarpi* musu, 
taip vadinamu geresniu szo- 
keju. Juk jiems yra liauni vai
nikas, didžiausis 
gu pasididžiavimas ir, 
szimts pvpkiu, kas ne?

II
Jonas su Miku turėjo gera 

vakaru, nes isztikrujii jiedu 
labai linksmai laika praleido 
— pasiszoko su gražiomis 
mergaitėmis, kad net gailėjosi 
szokiu galui 
taine apleist, su 

szokikemis
Mat, jie susipažino 
szesziolikinem, 
gailėjo savo 
ežiu ir pataikaujaneziu 
liu tiems musu senberneliaras'. 
O senberneliaj, lyg 
meduje inklimpe, neturėjo ant 
tiek spėkų, kad pasiliuosavus. 
Už tai ir susitarė merginas 
nors iki priemenes duriu pa
lydėt. Kaip tarė, 
Pasisakė savo draugams, ku
rie sykiu su jais buvo atvažia
vę, kad jie palydėsiu merginas 
ir, kad ju palaukt nors kokia 
puse valandos. Automobiliauš 
sav,įninkąs sutiko puse valmi

nė da ugia us, 
jeigu il- 

mes jus

kurie

tarpo drnn-
pasididžia vinias ir, po

iiiruieww I 
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•o kuris atsibuvo’Aurora,’*111., virszi- 
ninkai foro parengė nepaprasta perstatima. Pirko nuo geleži ūkelio dvi senas lokomotivas, 
kurias užkuro ir paleido viena 
50,000 žmonių. Ne gana
numito ant nosies kežuos lokomotivos. Galima dasiprasti kokis tai buvo trenksmas.

4« . m , j M

Idant daugiau pritrauki žmonių aid. didelio fei

prisižiurinejopricsz kita. Tam .perstatiniui prisižiurinejo suvirszum 
to, idant butu didesnis triuksznias padėta kelis szimths sva.ru di-

akiu pasika- 
visaj netoli

kad nuo žmonių
vojus, o ežia visai netoli gai
džiai gieda ? Prasitrynę akis ir 
klausosi kas ežia dabar tolinus 

neužilgo 
diena, brekszt ir

Nebūk netikincziu 
bet tikincziu.

(
Jam vejas* ir ma- 

po vande-
I gnis in valan-

nus

prisiartinus sve- 
savo drauge- 

persi skirt, 
su dviem

kurios nesi- 
žavejaneziu aku- 

žode-

.Jeigu spasabo ne-

hiekad jauni-

merginos.

st

kad bites

ir padaro.

kad
tai

ant vielos nak-

puse va- 
kad jiems Ims

(Ids' laukt, bet 
grasindamas, 
giaus užtruksit, 
paliksime ežia 
ties.

Senberneliai gave 
landos, mane, 
užtektinai laiko palydėjimui 
merginu, bet isz

ir gyrėsi, kad 
gerinus, nes

mano puses, 
kaip matysite, skaudžiai apsi
riko, nors jie 
jiems buvo dar
nereikejo užsimoket automobi
lio savininkui už atvežimu in 
szokius, nes, kaip juos paliko 

mieste ant cielos 
nakties klaidžiot dievai žino

jis savo paties noru 
atsisakė nuo užmokesties. Tad 
jie linksmi palydėjo merginas

svetiniam

kur, tai

Pradėjo
O miklos

gale

ir prie ju duriu pasiliko net 
valandai laiko! Mat jiems bu
vo taip meilu su toms mergai
tėms sznekucziuojant, kad lai
kas zvembto prazvimbė. Galu 

atsisveikino skubinosi
automobilio link ir prisiartino 
prie tos vietos, kur jis buvo 
paliktas, jau jo nerado.

Kur dabar dėtis! 
mažiukas, visi 
ge, kad net du 
kurie jame buvo, 

ir ne insileido žmo
nių, kurie iki dvyliktos nakty
je ne užsisakė kambariu. Kad 
ir mažame mieste, jo viduryje 
negalima but, 
dede užtiks ir gali

Miestas 
žmones sumi- 

vieszbucziai, 
ir tie buvo

yra gražus, 
Jonas su Miku saulei dar ne
nusileidus iszkeliavo in mies
teli, kurs buvo kaimynystėje 
su daugel ežia gimusiu lietu- 
vaieziu. Priežastis iszkeliavi- 
mo buvo, kad tam miestelyj 
buvo lietuviszkas pramogos 
vakaras — szokiai. O jau sen
berniui pasiszokt su szeszioli- 
kine, kad ir su kreiva nosia ji 

(butu, tai jaueziasi geriau ne
gu davatkai kasdien bažny- 
czion nueit ir po tam dar su 
kunigėliu pasikalbėt. Davatka 
džiaugiasi su savo tokiu giliu
ku, kad net ir poteriaudama 
Dieva užmirszta, o jo vietoj 
pradeda garbint savo gilinki. 
Taip daro ir senbernis; jis 
dirbdamas užmirszta savo dar
ba, tik szypW ant veido pasi
rodo ir žiuri sustojęs in darbo 
kambario koki 
savokampo szeszeliais. . Na, o kaipjgiosme. Nugi kas ežia dabar 
pradeda sirgt tokia liga, jis pa-’dedasi! Jie iszejo isz miesto,

uždąrvti

nes guziknotas 
net iki 

szaltosios nusivest, o jau szal- 
tojoj naktis praleist, tai ne 
ka.s per giszeftas. Draugai da- 
žinoje isz ju pasijuoks. Viską 
taip gerai apsvarsezius, susi
tarė traukt in miesto pasžali.

miesto pasirinko 
nedidelius krū

melius ir ju viduriu paėjo isz- 
sirinko sau gražia, ant minksz- 
tos žemes vieta pasilsiui ir 
praleidimui tamsios nakties 
ilgu valandų. Jiems prasnūdūs 
kelinta valandų, netoli ju pra
dėjo girdėtis gaidžio balsas, 

J' budaihas 
savo rytine

Iszeje isz 
sau gražius,

kampa, žavi i kurs visztinyczioj ’
• 1  ? —  T « X 1 M A- X*

r- -
suvargusia siela ir net pradėjo giedot

I dedasi f Jie iszejo isz miesto,

a tsitiks.
szvist, nauja
sztai krumeliuose szviesialis ir 
szviesiaus darėsi. Žiuri Jonas 
su Miku, kad jie visai netoli 
nuo visztininko arba teisin

ant moeziutes 
visztininko dar 

randasi vieno gyve-

kad
viszt i ui nko 

ginus, tik guli 
žemeles, o už 
a rėžiau s 
nimo stubele. Tai vis dar įde
ki s, bet staiga atsidaro užpa
kalines durys ir per jas iszeina 
moterėlė su maiszeliu grūdu 
visztoms palesini, kaip staiga 
ja pasitinka didelis szuva, in 
visas puses savo vuodega krai
pydamas. Nu, dabar musu sen- 
berneliai be jokios szypsos ant 
veido, pabūgo, net ju suszale 
kinkok drėbėt pradėjo.
didelis, Dieve gink, kad už
uodęs juos užpuls, tai sveiku 
keliniu ne vienam neliks. Abu
du prigulė prie žemes, savo, 
galvas kietai prigulė prie že
mes, 
glaudė 
muoli lauke, 
pabaigs savo darba — palesins 
visztas ir sugryž atgal in stu- 
ba.

Ant ju d idelio gi linkio vis
kas laimingai praėjo. Moteris 

•v • 4 1 1 a •

Žmogaus silpnumas.
Žiūrėdami in pasauli, 

jame visokius sutveri- 
Musu laukuose matome

akmeni, kuris nei didinasi nei 
maži naši, bet toks yra szian- 
dien, 
kitu.

toine 
mus.

ma

bet toks vra 
toks bus už met u ir už 
Matoihe žolele ir medeli, 

kurie dygsta, auga, lapoja, žy- 
- kurie net ir vaisiu

Isz szitu visti sti- 
žmogus yra silpniau-

savo galvas 
susitraukė 

, kada ta moteris
ir

kietai pri-
in ka-

ne tik sugrįžo in stnbii, bet ir 
savo szuni vidun insileidd. Da
bar sepberniu szirdy^t net 
lengviau pradėjo plakt ir net 
ju laibos k in kėlės ' drebeje su
stojo. Atsikėlė abudu, apsi- 
szluoste žemeles nuo savo dra
bužiu, sziek-tiek 
raukszles drabužiuose ir leido
si stoties link, kad pasigavus 
pirmutini ryto truki in savo 
brangius namelius, 
sulipo in truki

apgloste

Netruko 
atsisėdo ant 

minksztos sėdynės, isz patogu
mo net kelinta kartu atsiduso 
ir net norėjo atsilosze užsnūst, 
bet ir ežia sutiko keblumą. 
Ant pat briaunos juk galvos 
negalima padėt, tai Jonas savo 
galva uždėjo ant Miko peeziu, 
o Mikas savo galva ant Jono 
galvos ir taip jie susiraito pra- 
baige snaust likusi keliones 
laika, iki konduktorius .pasa
ko miestelio stoti. ,

Ant rytojaus suėjo juokiasi, 
juokiasi apie JaS mergaites, 
bet labiausia apie ta nakti, ku
ria taip nepatogiai krūmeliuo
se praleido ir tai taip džiaugė
si tik tarpe savos. Bet man ne- 
tvezia teko ta visa sužinot. 

F

TEVELIU!.
Mano teveli, 
Szerk man žirgeli... 
Kai Asz paaugsiu,

' Proteli gausiu.
Pats žirgą skersiu.

O asz priszores 
Pasibalnojęs 
Ant .jo užsesiu, 
Keleliais josiu

Pas mergužėle. 
Jojau dienele, 
Szimta myleliu 
Radau darželi 
Seno uoszvelio

Kur aug mergele.
* ' ‘ i r • < | | <

galingesnis.
lunassuka ir luotus
nius neszioja.

idžiuke laiko didžiausia kaima
m pelenus paverczia. Žmogus 
ir ugni priverezia sau tarnauti. 
Jam ugnis ir maszinas varo, ir 
namus szildo, 

vra
ir valgi gamina.

lokys
Jie žmogų

Galingas yra liūtas, 
(meszka), tigrius.

gal in gabale- 
Žmogus ir

smaili ragai. Kas gi žfrio- 
ęalingu ? Jis juk nelur 

nei ileziu, ne 
stipriu kojų

<r

gal v be ? Žino-n

kitokio
panaudosite, 

Tai mergeles
kiu neturėsite, 

Susitarė kelios senvvos mer
ginos,

Padaryti pikniką ir pakvie 
vaikinus.

Jau nuo pats ryto,
Ant Centre stiyto, 

Susirinko kelios
Iszrodantes grąžei visos.

Gert visko turėjo. 
Tiktai valgyt neturėjo.

Riksmo ir kliksmo buvo in
valid,

Klausant, rodo? katros pa
siust gales, 
merginos,

Su kojoms dasieke skryblius 
vaikinams.

O buvo su trumpoms drese- 
lems,

Argi ne sarmata musu mer
gelėms ?

Visko noraszysiu, 
Del saves da pasiliksiu.

1* t

Mqtereles halt! sztil! 
i nesenei

Istorija 
apie 
persitikrinti, 
ra.i insi teini jo, 
klauso vaiku:

— Ar supratote viską kas 
buvo aišzkinta?

— Taip, suprantame. — 
Vienu balsu vaikai atsake.

— Ar galėsiu* maž-kiek 
apio tai klausiami atsakyti!

— Galėsime. — Vėl vienu 
balsu suriko.

— Na, gerai. Asz jusu da
bar klausiu, kuris man gerai 
atsakvsite. —

Visi vaikai, tarsi pasirengė 
atsakvti.

— Kuris ipan atsakysite: 
Kas buvo po visuotinam tva
nui ?...

Mokykloje nutyko, 
aguonas sejant; vaikai in viens 

pradėjo žiūrėtis, kups

kaip

kita
bus drąsinusias atsakyti. Ty
la... bet vienas pasidrąsinęs, 
atsistojo viduriniuose suoluo
se ir pakele ranka, buk jis at
sakys. Visi vaikai su akyvumu 
nukreipė akis in atsistojusi, o 
mokytoja jo paklausė:

Buvau

1

I

J

i

IJ.'
I

'WF,
i.
Ir ilt

4

?■

f I
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rrPusz-

Bot isz- 
jam durtuvą 

paraka,
y

kulkas ir

pamokytas, 
aprūpint.

S

vasties 
pi’iesz kūdiki noi 
sius valgius, s

di, o kai 
veda.

Matome daugybe gyvu daik
tu nuo mažiausio vabalėlio iki 
didžiausiam gyvuliui. Matome 
antgalo ir tokius - pat žmones, 
kaip ir mes.
tvėrimu 
s i as.

Žole arba medis ir be jokios 
priežiūros iszauga, lapais apsi
dengia ir žiedais apsikrauja. 
Nieks nėinpkino medžio sza- 
kneles, kafp reikia žemėjo mai
sto ieszkoti. Kiekvienas gyvu
liukas, ka tik da atsiradęs, jau 
numano, kur maisto ieszkoti, 
nors nieks jo nepamokiPo. Vie
nas tiktai žmogus, niekieno ne

nemoka savo gy- 
Padekime 
ga rdžiau-

uneszkime jam 
nors szileziausiu rubu, paguldy 
kime ji pas slanksti nors gra
žiausio namo — 
isz bado, jeigu jo nepapenesi- 
me;
jo neaprengsime; neinteis in 
narna, jeigu jo neineszime. Gy
vulys nors sziaip taip prižiūri
mas iszauga sveikas ir drūtas. 
Kokios gi priežiūros reikalauja 
žmogus, tasai silpnutis sutvėri
mas, kad iszaugtu sveikas ir 
drūtas! Tik rankos mvlinczios 
motinos gali kūdiki sveiku isz- 
auginti. Gyvulys dvieju - trijų 
metu jau yra drūtas. Ar gi 
daug gali žmogus, tiek pat 
amžiaus turėdamas ?

Žmogaus galybe.
kiužas būdamas nieko uogai 

pats žmogus padaryti. Bet ko
kia darosi atmaina žmoguj su
augusiam? Tas silpnas kūdikė
lis, atėjės in metus, daromi ga
lingas. Visas pasaulis jam tar
nauja. Arklys, už žmogų kur 
kas drūtesnis, nešioja, ji ant 
saves, vežioja ji pati ir jo daik
tus, žodžiu kalbant, tarnauja 
taip, kaip žmogus nori.

'galybe vėjo, o

nors g ra- 
kūdikis mirs

drobes nuo szalczio, jeigu 
neaprengsime;

Kokia 
žmogus ir už ji

MAMAI.
Miela mama, aguonėlė,
Mano szirdies męilužele;

Mamute geyoji.
„„ —jįmynoj iii geriausia

iii ininliciiioic
Mus szeimynoj tu geriausia, 
V isiems'nmmis tu mieliausia 

Mamute geroji. i K <
Tu mus vargiai užauginki,

i

Mamute geroji.

Gyvent dorai iszrtiokinai
v t

s žmogutis sto-
I r ko gi toji isz- 

žmogaus?
> ir

ir mariu

kaip' bematant 
liūs sudraskyti, 
juos apgali.

Kas gi daro žmogų taip 
galingu?

Loki daro galingu asztrus 
nagai, vilką asztrios iltis, jau
ti
g u daro 
nei asztriu nagu, 
smailiu ragu, nei 
arba ranku.

Tai kame gi jo
gus tur iszminti, kurios jokias 
daugiau sutvėrimas nelur. Sa
vo iszminczia jis nugali kad ir 
stipriausia sutvėrimą, 
ežiomis rankomis žmogus nie
kad neapgaletu liūto, 
mintis intaiso 
isz ran d u 
szautuva.

Ir tas silpna 
jas i galingu, 
mj.ntis neiszniokino 
Iszmokino ir oru lekioti 
vandeniu plaukioti, ir dangaus 
žvaigždes skaityt i, 
gilumas iszmieruoti.
Žmogaus protas reikalauja 

kitu pagalbos.
Protas daro žmogų galingu, 

pasaulio kara- 
bet tas pats protas tik 

galingas, ' kuomet 
naudojasi kitu pagalba.

galėtu parodyti savo 
alybe pirmiu pirmiausiai rei- 

jisai kokios nors me
džiagos (materijolo). Kas nori

daro ji tiesiog 
linini, 
tuomet vra,

protas 

kalau.jii

P.

galingu

Kad

taš ima miltu, 
kuria peeziu ir kepa

tingiausia.
savo 
jei nebūtu nei miltu

---------------

vienu 
duona, 
nei vandens

iszkepVi duona 
vandens, 
duona.
Imkime žmogų kad ir iszmin- 

Tegul jis pabando 
protu iszsikepti

ne peeziaus, nie 
malku. Kaip sgU nori, tegul 
galvą laužo — isz pir$zto, kaip 
Sakoma, nieko neiszlaUsz. Duo
kime antgalo grižus j žmogaus 
protui vi^ka, kas tik'^rie duo
nos kopimo reikalinga: ir mil
tus, .ir* vandeni, ir peeziu, ir 
malkas. Jeigu žmogus niekad 
neinate duona kepant , arba 
nieks jo nepamokino — ilgai 
galva laužys, iki pati? per save 
iszmoks duona iszkę iti. Kam 
gi ateitu in galva pimziam pbr 
save mokintis duona kepti! 
Galima juk pafeiklnkisti, žmo
gaus mokanezio ir, pasinaudo
jus jo iszminczja, lengviau, 

. zsiino- 
kihti, kaip reikia duona\kopti.
f- 4 HVIL .Jte, It., r. k \

nieks

nori,

kas tik'jirie duo-

— ilgai

jo iszminczia, lengviau 
greieziau ir gm'iau r^zsir/.sgoriau

t

miesteli je 
IT....bill,

Tai net vemt pradėjau, 
Kaip in, viena grinezia inejau. 
Nežinau ar tai buvo kopūstai, 

Ar teip koki smirdalai kur 
gulėjo, 

itad teip bjaurei smirdėjo.
Ar žinote seseles, 

ka mpus apsi sz va ryk i te,
Bet ir save karbolum aplais- 

t y kite, 
Ba kaip motore neszvari, 
Tai kiaules pavydu turi!

ne tik

Ka maezina vyru kaltyt negali 
Tiejei visada buli, 

•Nekurioms kailiboboms
reike lupt,

Kaip kada gerai užskust.
Jeigu vyrasnuo saves pavaro,

Boba
Nelaba,

Katra vaiku iszsižada su ki
tu iždume, •

Boba,
Nelaba

t

Kas vyra nudangina su kitu 
iszsibostina 

Boba, 
Nelaba. 

#

J

*
Ar žinote Beyonesapie 

miesteli, 
Badai steite Niudžeržes ne toli 
Ten tai bobos funiu iždaro f

Žinoma su senberheis velne- 
va daro.

O kas darėsi per kėlės dienas, 
Kaip vienas kito pesze kudlas.

Lyg pusiau naktų po strytus
lakstė,

Kra u j e i s aps i ta szk e.
Geri žmonis isz namu iszvare

Pęsztis pas save nedavė, 
Tai ant ulieziu batalije pakele, 

Galvas sau skėlė.
O da bjauriau išzrode, 

Kaip jaunas Vyras ant stry- 
to pasirodo.

Ir merginos ir’bobos senos, 
Kaip isz proto iszejusios visos, 

Užkabinėja, 
Prikalbinėja, 

Ne gėdos ne turi, 
Ne žmonių žiuri,

Savo žiotis kaip krakadilei 
atidaro, 

Szetoniszkus lannus daro.
Kaip praejgius užkabinėsite, 

Tai per terlas gausite.

— O ka ar žinai! —
— Žinau. — neperdrasiai 

atsake.’ ■ 4 ’*
— Na, ■ tai ^pasakyk: kas 

buvo po didžiamjam visuoti
nam tvanui?...

— Vienas didelis purvy
nas, po tokiam dideliam lytui.

Ir mokytoja ir vaikai nusi- 
szypsojo isz tokio, nors žioplo, 
nepilno ir neaiszkaus, bet su
manaus atsakymo.

•r A J M

AISZKUS PAAISZKINIMAS.
. ........ di '■ *

■ I —

Karta mokytojas pežoniu 
Antanuko paklausė:

—, Kiek žmogus turi buri 
noje dantų I

— Asz turiu pilna burna—« 
atsake Antanukas. —Ir auksz* 
tai ir žemai. Skaityti ju nie
kad neskaieziau; sziuomi sy
kiu nei ant to klausimo nega
liu atsakyti ponui mokytojui. 
Bet asz dar žinau ir daugiau' • 
pastabu.

— Sakvk ka žinai dau-

I,

giau ?
— Bet mano mama, tai tu

ri dantų net dvejopos ruszies; 
apie vienus pasakoja, kad nie
kam netikę, kuriuos dažnai 
duoda isztraukti, o kitus kar
tais pati iszsiima ir vėl insi- 
deda. Pastarieji yra blizgan- 
czia bleta užlopinti.

(Raszo J. V. Kovas.)
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Paaiszkino.

Sveczias:— ‘ * Jonuk,

»
l
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LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

|( ... , v Al' - • Il 1 » ,j .1- I

Arba Iszguldimas Sapnu.
205 Puslapiu.
Druęziai apdaryta audeklines
kietais vyrszais. Prekė $1.50

? ' Ii* > I' ,11 n .11' .. I

Tolintis bus. s 
"■■■ 1 \—'•---------------------

Drautytteitoa del 
iBcmbkeJimo pinigu Mgonfa- 

g* ■ 4 \ fr'zv^
—■—7—7’ J ' ' 1 V "

KVITU Knygele Draugystėm^/del 
ant 
60c,

į

Mamute geroji. » . A 
paug tau reikej iszkenteti, 
Kol reikėjo mus auklėti, 1

'i. '' ■

M eldžiu Diėva.’Geradeja

'4'
K

, Mamute geroji 
i .Meldžiu llieva,
Titu maloniu ateityje,

t i r

1 1

MamUte geroji 
' l Lf\ * ‘ ’ f <7 ‘ . t

KVITU «M ma/ I' 60c. 310 Paveikslu.

KaBlerlaiia nos sudėtu pintai 
, l ; - - - M -

t u boczkauskas-co., 
lUiaANOY CITT. I

i n1.. *■ * ' '' f ■*'

BiiBlrinkinju

*k
f < J t

W. D. BOCZKCW8KI-QO.
MAHAW0Y OITY, PA.

h. , ■ . i'!’*.-'..
' 'S ' ■ 1 *

,11
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kodėl 
tavo motina vadinasi St,rum-> 
binskiene, o tu Maliauskas.
' Jonukas.—u

no mamė apsivedė,’i o asz dar 
»e.”ne.”
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Ant. J. Sakalauskas
LIKT V V ISZ KAS G K A HO KIU8 

IR 4iAI.MAMro rO.JAS

automobilius

I
I

ijUdoJa kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada, pigi preke. Telpgl pri- Į 
etato automobilius visokioms reika
lam*.

į

f
S

I
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\ /

SAULE t
*T F1»111 | "t ■ "—MM     I {|

Žinios Vietines
— Labor Day!
— Ojsteriu menesis.

Mainieriai neužganėdin
ti, nepasiduos kompanijoms.
t Praeita subata Ariilando+ Praeita subata Ariilando i • 1 iligonbuti mirė Antanas Jelin- 

skas 21 m. .senumo, gyvenantis* H f 
po No. 415 W. Centre St. kuris 

i keletą dienu sirgo uždegimu 
Iplaueziu ir tik praeita ketver- 
ir, __ _ i in ligonbuti.

lua ir mažiuli už olglaunla preke, todėl y i*i v __ v., i:___
dalgu mirkalu POMNINKA tai kreip- ^18 Pa]iko dideliam nubudime 
klt>« pa* mane, noa &az gniiu jumis tėvus ir keturias seseres. Lai-

T —
parduotu viiokiui pamink lūs, dkici-įga likos nuvežtas 
M Ir mAlhiM TAlorlnunln nrnko tmlrd

Lai-
seresdos ryta

gniiu jumis | tėvus ir keturias seseres. 
.pigiau terlauh parduot! negu kiti.
I 691 E* Pine NU Mnhanny City. P*.

I.letorlaakst Graborlua

K RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius 

naujausia mada ir mokai a.
Turi pagalbininke motore.

Prieinamos prekes.

pttRAl

6111-West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

Tilrcslagala LietavlNika 
BA N K A

Dldela kaucija sudėta V&lsti- 
joa Banko Departamento.
Eatu po prt0iura Vaistuos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bapkoje' negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. ' Slnncau pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor- 

^/tės kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas >o gausite teisinga 
ataaklma. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
- 601 W. Mahanoy Avė. 
MAHANOY CITY, 

................... .. . . -.i.i—.^i- i i i—iiiiAmi n

M

PA.

I

W. TRĄSKAUSKAS
PtlUtUTIXTS LIF.TUVI8ZKAS 

QRAIIOUIUS MAHANOY CITY, PA

L

dotuves atsibus
misziom Szv. Juozapo 

bus palaidotas
su szv.I

į bažnyczioje ir
.ant nauju Lietuviu kapiniu. A.
I

A • T • A _ • 1____ A

Sakalauckas graborius.
— Pacztine valdže pranesza 

1 visiems gyventojams ne tik szo 
I miesto bet po visa Suv. Valst.
idant 
dežukos prie 
pjauti, plyszi durysia in kurios 
gromatueszis 
matas ir laikraszczlus.
duoda ketwris menesius ant in- 
sitaisiriio dežukes, po tam lai- 

I kui jeigu kas neiszpildys palie- 
I pimo tai gromatueszis nepaliks 
paūžta ir turėsit ejti patis ant 

; paczto atsiimt gromatas ir 
' iaikraszczius. Dede Samas ne- 
i szposuoje, todėl iszpildykit ko 
jus praszo.

— Visi

insitaisytu'*’1 pdcztines 
duriu arba isz-

inmesti, ta gro- 
Valdže

—iii

Musu valscziujo 
pirmąją vieta 

visuomenes veikimo.

Girtybe: — 
girtybe, užima 
visame
Turime ketures traktiernos, o 
antra tiek slaptu vietų, kur 
gere, dainuoje ir mUszasi, nėra, 
tos dienos, kad ne butu matyt 
girtu* ’ >

Derliuj >—pavasaris buvo 
,ląj)ai 8{nįeaS,1bet už tai Birželio 
ipąnesijo, gerokai palijo ir vis
kas puikoi sukilo. Laukai da
bartiniu laiku,
Rugiai jau baigėsi valyti. Szie- 
no ir dobilu nedaug ir labai 
brangus, už 10 pudu mrikasi 
12Q0 auksinu.

, —Levas Tauru lis.

. < / pt -Pavasaris buvo

• i

grąžei atrodo.

■ ■— - - . ■ r - ■ . - - ~ ~ ~— "' *»-» i.—..►-M.    y

BAŽNYCZE ANT AUTOMOBILIAUS.
t

laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I-iddotuvlu Krik- 

n z tini u, VoselIJu, Pasivažinėjimo 
į ' ir t. t.
620 W. Centre SU

* •

• i n i ■ ..w—

?| JONAS M. CISARIKAS

Mahanoy City. Piu j

I
■
I

Fire Inhurunce Agent

Apdraudžlp (Inszuylniu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nup Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

t į 81A H', Mahanoy Avė* Mahanoy City 
jMfMeeMseeMseMMseftMmMUHfstitmuussMmaiHM'MemsMHiM

J* i• i

I
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CAPITAL'STOCK 1125,000.00
Surplus Ir Profits- $536,846.60

{Mokam* antri procentą ant sudėtu 
< ptntffu. Procentą prided a m prie jus 

ptnlgu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneazat parodyt knygute 
ar ne. Mee norim kad Ir jus turė
tumėt reikale eu musu banką, ne- 

i palaant ar maia* ar didelis.
Banka* adarka nuo 9 ryte Iki 3 

popiet Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL* Prezidentas
F. J. NOONAN, VIce-Proztdent. 
J. E. FERUUSDN. Kaslerlus

saluninkai buvo 
< notare nemokėti dauginus kaip 
! $14 už baczka alaus. Bravopnin 
kai tuojaus numažino j preke 

I ant $18 ir tuojaus nekurie sa
luninkai nedalaike’savo duoto 

į žodžio vėl pradėjo pirkai alų 
. ir mokėti po $18 už baczka. 
Jeigu saluninkai butu dą.Jcele- 
ta dienu “straikavo’4 trii gal 
sziandien nereikėtų jiems teip 

; brangiai už alų mokėti.
t Del daugeliu Lietuviu 

ipažinstamas James F. Delaney 
; nuo 535 W. Centre St. senas 
siuvamu maszinu agentas, mi
ro praeita subata. Jikai buvo 71 
m. senumo. Paliko paezia ir 
dvi (lukterės.

— Traukimas karabino del 
paszialpos Petro Kamaszaiczio, 
ka ketino atsibut 4 d. Sepjem- 
berio tai likos atidėta iki 26 
dienai Decemberio. (t.71)

straikavo

hzLietuviizku Kaimeliu, i
Du Bois, Pa. — Oras ęzio- I 

nais gražus ir sveikas ne durnu I 
nėra, mainos visos jau pilnai ■ 
dirba, angliakasėj džiaugėsi 
laimeja streiką, szapos dar vis 
streikuoja. Nesenei Lietuviai 
turėjo manifestacijos paroda 
ir labai dailei pasirodo kad ir 
svetimtaučiai stebėjosi. Czion- 
aitinius Lietuvius galima pa
girti už'juju taikaus sugyveni- _ 
mo; nasipesza, nesiprovOja, bet ’ 
politikoje 'tai ne ka turi gera 
susiklausima. Turi tik viena 
savo skvajeri kuri nesenei isz- 
rinkjo ant antro 6 metu termino 
bet jin kitus miesto offisus tai 
neatsiranda energiszku vyru 
kurie imtųsi prie to, gal už tail’ 
kad yra susiskaldę iii 2 kliubus 
ir i>er ypatiszika pavydu rinki
muose ne renka tokiu in valdy
ba kurie galėtu ka nors jiems 
gero nuveikt bet tokius kurie 
yra daugumui prieszingi.

; r — Giliuszes Muzikantas.

■
• .4 '* ’ir A

Z>■ -l

>>//■

JAetuvcl važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora) '■

Visa treczln klasn padalinta lu kam-
. n purus nnt 2, 4, C ir 8 lovų.

POLONIA .. 20 September™
ESTONIA .

o

‘ V r ki* 
I 

r 'rž - '•:

galima pa-

Chicago. — Du vyriukai pa-
» . 1 * • . • »-» m w w • a >sitikd litu vi T. K. ir pasiūlė 

jam ^’cigarą. Tatai ivyko ant 35 
gat.ur Halsted. Lietuvis ni^ko 
blogo nemanydamas sutiko pri 
imti j“dovana“. Gi pleszikai 
parinviote ji' elen, nes, girdi, tft 

ji radę gatvėj,

Gi pleszikai

O v*

Rev. Branford Clarke, New Yorko garsingas poetas, top-

I 

I

I

Trupinėlis Akyvu Žinucziu. isz 
Lietuvos, nuo Musu 

Skaitytoju.£

i
ii

! Gerbiami
Man pareina nuo 1922 me-

bet ne-

4 <

Židikhi Aug. 10-22 
Saules“ leidėjai:

RALTIJO&-AMERIKOCI
LB LINIJA 9Bi'oadwy, Neverk.N.Y<U |

TIESI „
KELIONE ILIETUVX

PER. HAMBURGA.pTi
k

PER HaMBUP_GĄ,P1UA\Ą. | 
/• ARM LIEPO ją, '

.1
... 4 Oktoberio

Inz New Yvrko nr Philadelphia In Hamburgu 
$103.50. In Pillava $10«J>0. In Liepoja |107.

Mes užmokame už tikieta Isz Now Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentą,

I

f

Banka ka Turi Baisa
4 r ' * j '

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 patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties.
r mm.* ... ’ •

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* 
Pagclbekit 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.

Ejkiteiszpilde paliepimu Cbristuso
J^ave jisai padirbti bažnytėlių ant au- 

tomobilians ir dabar važinėja po Broadway skelbdamas Die
vo žodi del susirinkusiu mynin ant ulieziu. Bažnytėlėje 

altorėlis. Bokszta sulankstė kada 
stato automobiliu garažuje.

lorius ir dvasiszkasis
ir mokykite žmonis. J,

dari maži vargonai oi ii

< 4

t

ra li
pa-

S f
JUOKAI

*f

įniks a cigaru ji radę gatvėj, 
tai bjja, kad policistup nepama-
Al • • • 1*1 Y • 1

vis shtiko eiti elen. Tup tarįp

cigaru

* e

D. M. Gralfam, Prca.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz 

P. C. Fenton

’ f

-—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlco-Pren.

A. Danleowlcz, M. GavuU
T. G. Hornsby

D. F. Gulnan, Treas.

Del Rudens
» 4*11. / * * -

$ tX
TXvi
J
I

i
tKapitalisto meile.

—“Brangi Onute, buk ma
no! Sakyk taip... Isztark bran
gu žodeli. Asz tave apdovano- 

, y

—“Bet ponas esi vedos, tu
ri paezia...“ 

4 4

I —
X del rudens.
X

4

Teisme*
Teisėjas—“O pirmiau ar ta-tytu pi’ isz ju neatimtu. Lietu

vis sjutiko eiti elen. Tuo tar^u 
pleszikai padare “holdpp|in ir 
ateniĮe isz jo 35 dol. pinigais |r 
laikiiodeli apie tiek pat Vpi’trik

' WėM Lynn, Maas. — Žmono- 
hi miilszei gyvena, darbai tru- 
putiJpradeda pas? gėry t, kaip 
kur/d>rba o kitur nedirba ir ma 
žiną mokesezius, pas mus dirb
tuves yra tiktai czeveryku fa-

nesJ
i

ateive isz jo 35 dol. pinigais p’

pusta reikalavai pagal szi I H*u ir tu busi laiminga.
vpksell skolos?“ ' >

Skundikas--“Taip, ręikala- 
vąu.“ , z

Teisėjas—“O ka jis sake?
Skundikas—“Jis Jiepe man

M

Ji
Q J ,

< K

>l» Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
X 5* X X x x ♦z*

Vyrams, vaikams, mote-
I
y rems ir merginoms.

Ka tamista tuo-

Tas nieko. Tu nebijok, 
asz jai apie tai nepasakysiu.

4 4

eįt iii pekla.
- Teisėjas— 
ipet darei?"

Skundikas— 
ežia.

»!♦

X Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimą X
I

• i * /

• i tu laikrasztis “Saule 
žinau per ka jisai yra man už-

1 prenumeravotas.
tydamas negaliu
atsimuszti,

I sykiu

r
> y

. DR. JUOZAM J. AUMTRA 
(tlitavin)

BnvnMs Daktaras Karlumen- 
, ėja. Gydo yraoklas Lygas. 
’’ Pritina' HgOntus llg 10 vai..

ryta. 12 lig 2 popiet.. 8 lig
9 vakarą. --;Bejl Tel.359-R.
III E. Cu>l40^ Shenandoah.

4

Gydę yraoklas Lyg*a.

ii ISZRADEJAI! 
r» , < Ufa ii X ■ II •

Prisiuskite man savo brai
žinius isžfaJrmo' iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mario 
iszradimu'knygutes “Pata
rimai Iszradojams ’1 kuria 
duodama dykai. Raezykite 
lietūviszkai sąvo advokatui.

MARTIN LABINER ;
Reg. Patent Atty. ;
Park- Pnw Naw Vnrk. i

Perskai-

tamstoms 
jo siuntfme- 

Dar labjaus 
gyvenančius

Bet ji skai- 
klausytoju 

turiu net po du 
perskaityti.

Į ežius visi skirstosi užganatTin-
Į ti ir pilni visokiu nanjeny’niu 
į prisipildo. Ačziu 
j szinitus sykiu už 
i jiina Lietuvon, 
i mus Lietuvoje
; palinksmintumėte kad galkdu- 
mem kokiu nors knygų ypacz 
kaip “Saulėje 
122 ir 124.

Czion prisiuneziu keletą ži- 
nueziu isz musu aplinkinės:

‘Židikai (Mažeikiu apskr.) — 
Kas meta per szv. Onos atlai
das, vietines szv. Vinco a Pau- 

pavargeliu su- 
i lioteri- 

I jos isz kuriu draugijos iždan 
I I_  _ _ ___
Į palaikomas prieglaudos

y > garsinama No.

bril| ai, garbarines

Mnnszaine
visi ir yra', geri artistai tam dar 
be, o norirlts žmonelei dirba ir 
jaja gere, [bet nesipesza ir nq- 
girtuoklia pje, nes bijo. Katra 
suima nipinšzainiaujant, tai 
pirma karta) nubnudže po $75, 
antra ir tretiniu kartu po 100 ir 
200 dpleriiĘ k

— Cz/bn raudosi ' gana 
turtingu/žmoniu, kurie nusipir
ko namii s ir gy>r.ena po 6 ir 1

ir eletriki-
%

varo kon i a

ko namd s ir gyypna po 6 ir 12 
szeimyn/a. Turime teipgi užte
ktinai Huezeru, drapanų, grose- 

i ir barbenu Į . ...... žodžiu

la draugijos
szelpimui surengiama

I jos isz kuriu <’
! inplauke tiek leszu kad isz ju 
' palaikomas prieglaudos na
mus, ambulansija ir kas savai
te po viena diena gydytojas
i i • ve • n• * e ♦

vaistus. Szintfet £jrino
dykai apžiūri ligonius, ir su
teikia

rsztoriu 
pusėtini^skaitlį, biznierių,

d 1— Sui'nėrstvistis. 
y ’ ,/ ) <» ---------

New {Britain, Conn. — Wal
nut yra viena isz puikiau
si viotu| czionais, kur gyvena 
vieni tu ftingi žmonis. ,Asz bu- 
i----- prastas lieįpiyiszkas

tas turiu cziortais už- 
! Nuo devintos \valan-

— Siu nerstvi stis.

atėjauAsz

/
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Tarp vaiku.
Jonas—VSžiadion pas

V 
T 
f 
T 
T 
T T Y 
t t 
T 
T 
Y 
'X 
❖ 
❖ ♦♦♦

X Y 
T 
Y 
Y 
Y 
Y

X 
Y 
f 

%*

X MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir

padaryti pagal naujausios mados ir
V >kf materijolo.

š ....»?♦' Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes

t
Puiki liudininke.

kūmute kur gi taip 
skubiniesi?“

—“Nugi in teismą.
—“O ka tu ten veiksi?
—“In liudininkus.
—“Kam?“
—“Ir asz pati nežinau. Kai 

nueisi, tai pamatysiu, kam 
prireiks. ’ ’

y t.
y y i GUINAN’S

) >mus

Q pas mus dar
ateis svecziu, turėsimo balių.

c 
'gėriau. Maną pape numirė, tai - 
daugiau negausiu muszt.

Juozukas
« t

’♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦Z********************Z**<***********Z***********Z*^*****<**Z**a*
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‘ ^?einiyąiszkam gyvenime.

Szirdiite, juk mu-

I

f'2

- ? ■ •’ j V 
i<lama« 
'darbiniu 
siemina.
dos isz r yto fnrezei net aieda- 
pij ka(y^ jikti prarieda skambyt 
ant pi jai. Ju, ir. suptis subynečia 

namo' ka j d* ro jui. Turcziu pato^ 
gioč d1 Ikre les iszsitiesift ant 
siubyn'iu o t’arnaites siubineja 
panai'/ofM kaip\kūdiki. Asz tu-

.prastas lieįppyiszkas
ISZD1RBEJAS VISOKIU .

PŪMNIKU IR KRYŽIŲ
’ b ’ >

Pirkdami nuo pat iszdirbejo 
suezedinat agento uždarbi. Mes

ViUBlUB. KJ4.14X4VU 4 111IA IfJ * ^71*71? f ** pt? * • V ~ .r -----
pelno buvo arti 15,000 ankstinu (haiUpk) L O fdiedai prie kožno

Ugnis: — Paežiam miesteli- 
sudege vienos 

szeimynos gyvenimą, vos 
spėjo patis gyventojai savo 
gyvastį ižgialbeti, turtas din
go ugnije, bledes padaryta ant 
126,000 auk.

Žudinrta: — Czion likos 
durtuviu subadytas Lietuvos 
kareivis sargybinis ant Latvin 
rubežiaus, kuri surasta nogy- £© 
vu. Daroma sliectva, bet žii-lra ...a * * X* a

in1f

je griaustinis 
gyvenimą siubyn’/u o t’arnaites siubineja 

panai^4 kaip’' kūdiki. Asz tu- 
redajiy is. jau 4*U metu ir da ne
vedei žmogus a kaip pažiurau 
_ L f tu gulint te’u siubynesią 
anioJ u tai man akysią pasiro
do s/ (vieša ir net A’ilta ant szir- 

. darosi ir sau* nekarta pa- 
mi^ linu, isztikruju ant szios

17^4 kaip\ kūdiki. Asz tu- 
-mGg. jau 4*<P metu ir da ne-

imt 
anioJ 
do s/
di

dintoiauA dn. npfliirasta. Gro> i

*8*

tu gulint tz? u siubynesią f * * • •

ies yra rojus, bof ir pekla 
idasi ant sziop žemes irgii žemes irgi 

Vtirin Rftvo laike apraszy-

> 1
'V yrąs—J ‘

du’ /labar gyvename taip, kaip 
AJorinjs su Jiova rojuje; Nie
ko mudviem netrūksta. ” * ;

Pati—uT/jip, kaip Adęmas
su Jievn. Bet.., kada rągjįusL

m > X

Pažino jo tęva.
sveikinasi dugatvesAnt

vyrai:
—“Sveikas gyvas,

Seniai' besimatem. ’,
—“Sveikas, tamstele—- (no 

visai pažindamas). Ar tamsta 
tik nebusite Stumbrausko su-i 
nūs?“

--“Taip.
—“0, labai 

tęva. Lietuvoj sykiu su juo pa- 
TrAH'nm A ZnlinnsL-io arklius.

r>

> >

pažinau

Jonai!

tavo

I į
I
iB

i

f
J

SIfe

suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje. Kreipkitės pas mus- 
ypatiszkai arba* per laiszka o
prisiunsime musu žmogtį in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Sheti&adUah. 
Laiszkus siuskite in mumi/rfi-
sa in MahanoyXJity^ ’t; * į 

’ ' ' -V--  p.
E. T. EVERETT” 

Mahanoy City ir Shenandoahf

t




