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ISZ AMERIKOS
168 užmuszta kasyklosia Ok- 

toberio menesije.
Washington, 1). C. — Okto- 

berio menesije visosia kasyk- 
losia Suv. Valst. užmuszta 168 
darbininku. Pennsylvanijoi už
muszta 26. Nuo Januario me
nesio lyg Oktoborio užmuszta 
1378, iszkasta augliu 352 mili
jonus tonu. Szimet kasyklosia 
buvo daugiau visokiu eksplo
zijų, ne kaip praejtuosia me
luosią.

Daktaras laike tarnaitia kai
po nevalninke. 

Cleveland, Ohio. Valdže
pradėjo vesti slioetva, kas ki-! Valst, IO/.1 I L te te te te te . te , . te^ te . te > 1 ... A . . I te . . . \

Munszaine užmusze du.
Scranton, Pa. — Kokis ta i 

nepažinstamas agentas atejas 
in salimui Povylo Visznievskio, 
siutindamas “
nes ant szventes,

prižadėdamas su-

geros”
paliko sem-

munszai-

poli iszejo, ' 
gryžti vėliau.

Už kokio tai laiko atėjo Juo
zas Szedenskis in saliuna 
Visznievsko. Saliuninkas norė
damas iszbandvti 
pripylė du stiklelius, viena sau 
ir Juozui. In deszimts minutu, 
abudu jau radosi lavonais. 
Sztopas buvo padarytas isz me
dinio alkoholimis.

Tokie szetonai 
aplinkines parduodami taja 
trucizna ateiviams, imdami 

nesirūpindami 
.astes bile

Geriau

9 9 sztopa, J 1

trankosi po

a tojviams 
gerus pinigus, 
visai apie juju 
ant to gerai uždirba, 
nopirkinot tosios truciznos nuo 
nopažinstamnju, 
vra miela.

r

nes gyvastis

Moteres nėsmofe 1,600,000 ma
dų czėveryku.

Cleveland, Ohio. — Moteres 
Amerike neszioje daugiau kaip 
1,600,000 visokiu madų czevo te 
ryku, teip kalbėjo Williamas 

sąnaris 
ant

czionais.
galėtu suezedyt szimtns tuks- 
tanezius doleriu ant czevervku 
jeigu moteres nesziotu daugiau 
vieno budo czovervkus.

Drugin, 
Draugavęs 
sziaucziu

Sziaucziu 
suvažiavimo 

Fabrikai

Amerikonai turi apdraudia 
savo gyvastes ant $9,300,- 

000,000.
New York. — Amerikonisz 

ki gyventojai turi apdraudė sa
vo gyva stos ant devynių bili
jonu, tris szimtns tukstnneziu 
milijonu doleriu arba ant G00 
milijonu daugiau ne kaip pra- 
ejtn meta.

Tik keturi žmonis ant svie
to turi iszemia didžiausius 
apdraudimus ant savo gyvas- 
cziu, daugiau kaip ant milijono 
doleriu, o tiojei yra: J. C. Pen
ney, prezidentas Penny kom
panijos ant $3,000,000 už ka 
moka ant moto puse milijono 
doleriu; R. Wanamekeris ant 
$4,500,000; Pierro duPont ant, 
$5,000,000 ir Jonas Waname- 
koris ant $3,000,000.

Pardavinėjo savo paezia kaip 
gyvuli.

Omaha, Nebr. — Jurgis Bart- 
sas, graikiszkas dirbėjas sal
dumynu, norėdamas pralobti 
greitu budu, pardavinėjo savo 
paezia kaip koki gyvuli. Tasai 
rakalis buvo pardavės paezia 
szeszis kartus del svetiniu vy
ru už ka surinko 600 doleriu. 
Parduodavo jisai moterių už 
paženklinta preke vienam ant 
keliu dienu, po tam, kada toji 
nubodo vienam, parduodavo 
kitam ant keliu dienu ir teip 
bnvo padaręs net szeszis kar-

- tns, pakol palicije apie tai da- 
Žinojo. Dabar taji kupeziu gy- 
voj^.tavoro iizsiuns adgal in 
Gaikije o jojo motoria teipgi 
iaasiuns adgal už nomoraliszka 
pasielgimą, •
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szasi jaunos merginos. ‘21 metu i 3g s°6 195 iialoiiu z te ♦ . ... 9 —• 9 *Onos Palakintos, ’ 
gos daktaras laiko 
kaipo nevalninke,

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. 

PRENUMERATA KA8ZTOOJA:
AMERIKE: Ant viso meto $3.04. Ant puaee meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viuo meto $4.00.
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Valdžios magazinuos!a randasi Vaisei tamsybes; vaikas miroj Dvaso parode jiems kur buvo 
da 38,826,195 galonu arielkos.

Washington, D. ('.
, magaziiinosia

nuo baimes.
< 'hieagos.

randasi į Rajmnndas Navickui is,
-- Drszimts mein

sirgo '■ szimtsi
i

W. D. nOCZKOWKKI, I'r«K. 4 M<r 
F. W. BUCZKOWHKI, KBltor

kuria Chiea-!|
rūmo 384,01 I, 

h'^ivyiin 1,073,

<os: A rielkos
savo namo;

neiszleisda-1
mus merginos niekur ir su nie-l.^įy.
kuom negalėjo matytis. Ant' Argi nebūtumat vt is. Ant '

geros ariel-2 nuo kokio tai laiko, per ka ne-: Menib 
)G7, galėjo lankytis in mokslainia\’ra

džiiies 987,8K4,| ir siausti su kitais vaikais.
alkoholimis 54

galo Ona pasiėmė 500 dolm-in J Valdžo paleistu

26.5SS.5

geriau
t uosius

proga iszbegti isz namo1 inns (|(q žinoniu, tai tiek 
, adbegdama in ežio- j spjųicintu nuo 

kitu trueiznu.

gavo ] 
nelaisvos, 
nais, kur nuėjus in palicijc ap-i 
sako anie viską. •

Pavogė paeze nuo savo gera- ! 
dejaus.

• Steelton, Pa. — Keli 
adgal Petras Zingeris 
te laivakorte

i .Juozui 
pribūtu iii

Juozas po kokiam tai laikui už
raitosi 

Bet vol
uos nomiego o ir nokurie bur- 
dingieriai. .Juozas prikalbino 
savo misiuko idant “runytu” 
su juom in svietą. Gaspadinelo 
sutiko ant Juozo praszymo, 

300 doleriu ir 
iždume iii 

Wostus. Palieije porele 
ir dabar Juozas turės 
szeszis menesius Atlanta kalė
jimo užperlaužima Manno lie- į 

kurios uždraudže vvriti isz- 
moterių iii kita 

nomoraliszku-

draugui 
idant i

nusinn- 
ir pinigus savo 

(lolesikui 
A meri ka.

si dėjo barberszapi ir 
ant bardo pas Petra.

idant

ant
pasienio vyro 

k u dikijauniausia

sas 
vežt svetima 
valstijų 
mo.

tikslo

• > i

< (
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paslėptas skarbas.
Menifee, M o. — Trisde- 

( 
‘p

M o. — Trisde- 
bi metai adgal Silasas 
, paskui kuri likos szi- 

tas miestelis užvardylas mirė, 
Iiiredamas 92 metus. Senukas

1
Tėvai geisdami idant vaikas gyveno vienas ii’ buvo žinomas 
pasitaisytu” isz savo tingi-j kaipo didelis skupuoliu . ■ i • i ■» • i
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ISZ VISU SZALIU

aplai-

34 METAS

Isz Lietuvos
Ifiifi
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Drūtas drebėjimas žemos 
Japonijoi.

London. — Isz Tokio 
kyta žine, Imk drūtas drebėji
mas žemes davėsi jaust Hako
date, kuris tęsęsi per asztnonos 
minutes. Kiek bledes padary
ta, tai da nežino.

'iminės Motere 62 metu pagimdė pen
kis vaikus ant syk.

Venezuela. — Daktaras Išr
uoštas Lovy, prezidentas dak- 

apgarsiuo

visus savo
In

pa-

tai niekas
O’ rs

S,

idant nystos, gazdino ji, jog jeigu ne likdamas novos dideli skarbalunni i n;
g('ry-l<‘js in mokslainia, tai alejs pa-i bet kur ji paslėpė, 

licijantas ji paimti in pataisos nežinojone liz ir likusiojo
inu nsza i nes ir) narna ir uždarys in tamsu kam-’jojo nesurado. Norints <

I

I szeimynu gyveno tain

Graborius krito negyvas ant 
lavono.

(rraborius
Kranki v n 

kurni 
panos Esteros Runyan ant pa

sta i ga i mirė

Dixon, III* 
Bra n t onmetai* A. Branlon isz

i

! Grove, parengiiiedamas

sueine
- būti

New Yorkas turi 1400 bažny- 
cziu.

Now Yftrk. — Czionaitiniain
mieste randasi 1400 bažnveziu

Ter|i
bažnyeziu

1 Pro-
213;

vi-su tiek dvasiszkais.
šokiu
vra: Rymo Kataliku .’

Episkopo]) niu
Metodistu 157,

iszpažinimu
») • > 
• )• >

testonu 
Luteronn 170;
Presbiteri jonu x14G, Baptistu 
125, Reformatorių 105, '.......
97.

Sukaktuves 104 metines se
nukes.

Oshkosh, Wis. — 
Lockieho, apvaiksztinejo 
diena savo 104 metines sukak
tuves gimimo diena, 
vra drūta ir sveika ir užsiimi
nėja naminiu darbu. Pergyve
no jiji visa savo amži czionais 
nuo laiko prezidento Washing- 
tono.
Parakine iszneszta in padan

ges — szeszi užmuszti.
Pittston, Pa. - 

isznosze in 
Diamond Powder Co., 
ne. Szeszi darbininkai likos nž- 
muzsti o kelis sužeido. Eksplo- 
zije buvo girdėti po visa aplin
kine.

Žvdu

A ra be 11a
ana

Eksplozija 
padangos Black

Susco-

1 ’

i bari kuriame bus piln i žiurkių 
ir piktu dvasiu. Mažas vaikas bet ne ilgai suszilde padus pi 
teip sau inkale iii galvele tuos; taja pastoge. Konia kožna nak-gi

langeli I 
namo,

i

. lv i tarų susivienijimo
visus bnngiiinnusi, .|o^ ka.ln kas b pasirodydavo tam name ko- j ||Ppaprnffla atHitikiinH tllp(lik

Keturi’ kartus žadintojai norė
jo paslėpti savo auka.

Lyguma* (Sziaulin apskr.) 
— Degucziu kaime Lygumu 
vai. vienas ūkininkas pasida
ręs alaus, sukvietė
kaimynus ahiczio ragauti, 
ta pokili pakvietė nesenai ve
dusi isz to kaimo naszle ir ma
žažemi pil. L., kurio kaimynai 
nekente, kaipo kairesniu pažiū
ru žmogų. Gerai inkausze ru
dojo aluczio piliecziai iszsivede 
K. už klojimo užmusze ir in- 
mete in szale tekanti upeli. 
Apylinkėj paleido gando, kad 
pil. K. iszbegp*’ in Bosija.

Neilgai trukus upely lavonas 
iszkilo virszun, iszxyde tai 
žmogžudžiai isztrauke isz upes 
nuvežė in šmuliu kalneli ir už
kasė. Už kiek laiko isz kalno 
kasdami žmones kelio taisy
mui smėliu-,
K. lavona apie

žmonai velionio. Ne
spėjo pati nubėgti prie at raš

kai p užmuszeja i at- 
o lavona, nuvožė in

rugiais apsėta lauka ir užkaso, 
bot žmona pamate kame ir kas 
tokie užkaso jos vyro lavona.

Praneszo

”1*,M|i

' I1

•įpj
mH

<

. . . t nepaprasta atsitiKiina medika-
. . . nffn',nP,’°liszkammoksle,buklulamoto-dieiia, o mot mos tame laiko ne-' pasilsiu gyventojams. I .... z..> , . .

si rado namie, vaikas su riksmu I 
nubėgo 
slopo po lova

II. tokis pabarszkinp in duris ana'kia tai dvaso kuri

Ant gulo atsikraustė in taji Į 
in miegkambari, pusi- narna kokia tai szeimyna var- 

rokdamas kiek du Robinsonai isz Obojaus, bet 
prie stalo valgydama vakarie-j t ik pajėgė. Motina ant. riksmo 
no, pats krito m'gyvii ant kimo adbego nuo kaimynu, bego pas-!

kui vaiko, bet jau buvo už

laidojimo, kuri

jaunos merginos.
Miniszka pamėtė zokona, apsi

vedė; naszle, vela likosi mi- 
niszka.

ve
la i, nes Rajmnndeli rado po lo
va negyva — mirė nuo baimes, 
nes mane,

Syraeuse, N. Y. — Kone per Sztai 
20 metu miniszka sesuo Anto-i 
uolia, radosi zokone < 
eiszkaus, kuri buvo pametus ir 
apsivedė su biznierium Jurgiu 
llessloriu. Pagyvenus drauge 
penkis metus llessloris įniro.

Poni Hessler įiasilikus tur
tinga naszle, užsigeidė vela pu-Į 

visa ■ 
savo turtą del zokono Domiei-1 
jonku (’levelande, priėmė tojo Į 
zokono abitu ir dabar jau (lan
giau neapleis zokono.

ri ’. E ra n-

jog tai paliemonas 
i su savim, 

vaisiai bauginimo vaiku. 
Perskyrė sunu nuo paezios, 
ucszvei turėjo užmokėt mo

teriai 465,000 dolerius.
Burlington, \’t. — Ana diena 

sudus pripažino del Mrs. Dor- 
! rifai Woodhouse, 465 tukstan- 
1 ežius doleriu, už tai, kad josios 

1 .oranžo Woodhouse 
; i perskyrė ja,ja nuo josios vyro. 

■' I Jaunas 
su pana

i atėjo jin pasiimt i

uoszvei

Woodhouse
Cln ’en s

priosz iszkeliavima

a psivede 
19.18 mete 
in karo, o 

kada sugryžo uoszvei pradėjo
šuneliui visaip paniekinot jojo 
paezia, inkalbedami, 
yra netinkama del .jo motore, 

. - > . . .. * . - I nes paeinašio lyg szmi dienai czionais Ii- . 1 .
uos užmuszti 2G5 vpatos o su- .... ... ...• 1 • • siskirtu. \\ oodhoiisui teip nu-

1 11 1 V I

pamoto ir

265 užmuszti o 7618 sužeisti 
per automobilius.

.Philadelphia. — Nuo \Sau-
U.

i

.■I1'

buk ji ji

nuo praszeziokeliu
Į ir geriau butu kad su jaja per-

moterių n
Tik praėjiu menesi No-

žeista 7618 vyru, 
vaiku.
vombori užmuszta . 36 y pa tos o 
915 sužeista.

Jeigu teip tolinus automobi
le! žudys ir sužeidinos žmonis 
tai bus aisziau kaip karos. 
Žmonis turės apsiginkluoti in 
blokinius paneiorins kokius ne- 
sziojo senoviszki
Chicago automobilei 
736 žmonis szimet. J
Kunigužis gavosi in kalėjimą. I ”nan2

kareiviai.
užmnszf'

nieko nežinojo apie 
atsilankymus dvasios. Iii kolos 
dienas po užėmimui tojo namo, 
viena isz morgaieziu pabudo 
iszgirdiis sunkius žingsnius 
kambaryje, regėdama koki tai 
seni su ilga barzda, ejdamas 
tiesiog prie joisos lovos. Mer
gaites kliksmas pabudino isz 
miego motina, kuri labai buvo 
persigandus isz tojo regėjimo.

(I|U;U

naktinius

turinti 6’2 motus, 
1 lenki 
asztuoniu valandų. Motina tu
ri G pėdas

• re,
i
I

pagimdo 
vaikus ant svk in laika

ir 4 colius augsz- 
ezio ir dirbo kasvklosia dvi va- e
landas priesz
ku. Vaikai mirė tuojaus.
Milijonai žmonių iszmire nuo 

bado. 
«

Moskva. — Veldžios tvrine- 
praejtuosia

pagimdlma vai-

atrado užkasta
k n iszsigande

'"M
1 
11

•i'

lis Bosijus iszmire 
konia t is 
Yra tai tiktai

panc-ze

to vyro, 
bego paga\

iii
4

Į

jimai parode buk 
keliuosia metuosia po visas da- 

nuo bado 
milijonai žmonių.

spėjimai, bet
daug daugiaji žmonių iszmire 
ne kaip valdže gali suskaityt. 
O kiek da iszmirs ?

Milžiniszka Biblije.
Londonas. — /

Bibliszka Drauguve 
paprasto didumo biblije, kuri 
likos paaszyta su ranka. Toji 
milžlniszta knyga yra 1 metro 
ir 75 cm. dydžiai mete b cm. 
ploczio ir 25 cm. storio.

Ant josios apdarymo sunau
dota 42 ožkiniu kailiu, 
tūlas dvasiszkas 
szimts metu be paliovė
Liepe save nužudyti užmokė

damas už tai isz kalno.
Berlinas. — Ana diena czio

nais atsitiko negirdėtas ir ne
paprastas atsitikimas:

Palicijc aresztavojo koki tai 
Mnellera, varginga sodininką, 
pas kuri surado puiku auksini 
ziegoreli ir maszna su tūkstan
tinėms bumaszkoms.

Ant užklausymo isz kur ga
vo pinigus ir ziegoreli, Muelle-

vietos milicijai. 
Milicija atvykus jau neberado 
toj vietoj lavono.

Atrado pėdsaku, iszmatavo 
ratu vėžės, nuseko
kame rado žmogų bekraunant 
malkas in vežimą.

I

i •

I 
I

. ;A I i
I1 . I

• 11
;liį
i ‘I1 !l

\ngliszka
turi ne

in miszka,

Pradėjo milicija klausinėti 
kur padėjo lavona, isz pradžių 
ž mo ge 1 is. gAino i.vJie t s»na r k ia ii

I

*'

užėmus barti', tuoj pasisuko ■ - 
vėžės ir parode kurioj vietoj 
užkasės. Dabar eina tardvmas.
Ne nori mokėti 5 litus už 'pietį-, 

ta; pesztynes ir musziai.
Utena. — Nuo Utenos 11

1 *fIRaszc 
per trisde- 

s. ,O! tb.l 
.’•n 
7 u i

bodo pati, jog jaja 
ketino apsipaeziuot su turtinga 
mergina isz Chicagos. Motore 
negalėdama ilginus nukensti 
szandinimu ir paniekinimu, už
vedė skunda ant milijono dole
riu, bot sūdąs pripažino jiai 
augszcziau minėta suma.
Keturi vaikai sudeginti degan- 

cziam name.
Chicago. — Keturi vaikai tu- 

J rintj nuo 1 lyg 13 motu sudege 
Juozapo 

Budako. Mikolas, 16 motu, pa
budo ir suriko ant tėvo kad na
mas dega. 'Povas 
Įauga duodamas 
siams, kurie pribuvo kada vi
sas namas buvo apimtas lieps
na. Keli, ugnagosiai inszoko in 
vidų, isztraukdami guliuozia

, ...v..., J. C.
Trotter, kunigužis protosto- 
niszkos bažnyczios, likos užda
rytas in kalėjimu ant 60 dienu- 
už apleidimu savo prisiegoles, 
teipgi už prisisavinima pinigu 
isz labdaringos draugoves, ku
rioje buvo sekretorium.

Kitas kunigužis teipgi likos, 
aresztavotas vardu C. T. Col
lier, už pavogimu deimmitinio 
žiedo nuo tūlos 
jonkos.

McAllister 
Protter,

Okla.

savo parapi-

iszszoko per 
žine ugnage-

isztraukdami l
motina su kūdikio laukan kai
po ir tris vaikus. Kūdikis mirė 
ligonbutije o motina pasveiks. 
Tris
basei apdeginti.

ižgialbeti vaikai likos

xs ai q g n

><•

I
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’KARISZKA MATERIJOLA SUNAUDOJĘ ANT GERESNIO TIKSLO.
Amunicijos dirbtuvėje Washingtone, D. C., darbininkai pradėjo dirbti isz atlikusio 

nes valdže turi užtekti-
• V O 7 ' T ' ~ ' tete » JL

kftriszko mfttėrijolo dėžutės del gromatu ir kitus naudingus daigius __ •_ • . 1 • . 1 1 » .te « wnai visokio’ matėrijolo kurio nenorėjo parduoti spekulantams
J

už pamestus pinigus.
t

Dvase seno žmogaus, parode su 
pirsztu ant i 
no, rodos kalbėdamas: 
bijokit manes, 
czionais,” 
tu ant vienos plitqs, — po tam 
dingo.

Ant

sonoviszko kami^ras apsako, buk kelios sauvai-
“nesi-i 

nes jeszkokite 
rodydamas su pirsz-

rytojaus Robinsonieno 
apsako savo vyni apie regėji
mą. Peržiurėjo visa kam i na ir 
judino visas pi i tas, pakol ne
užtiko ant vienos liuobos, ku
ria iszeme, surasdami skyle ka
mine. Robinsonas inkiszes ran
ka in skylia, pajuto koki ten 
punguleli kuri isztrauke. Buvo 
tai skurinis maiszelis kuriame 

1,568 {tuksineis pini
gais. Szeiinyna labai nudžiugo 
isz savo ardinio, o kad giminiu 
isz savo radinio, o kad giminiu 
sūdąs pripažino jiems surasta 
skarba. Dv$se nuo tos dienos 
daugiau jau nepasirodo.
15 blokai iždege, du užmuszti, 

ugnis padare bledes ant 
$15,000,000.

radosi

Astoria, . Oregon. — Szis 
miestas konia visas iždege pra- 
ejt,a ketvergi!. Ugnis kilo -isz 
nežinomos priežasties ir žaibi- 
niu staigumu prasiplatino po 
visa miestą, iždegihdama pen
kiolika bloku vidurmiesezio 
kur radosi visoki biznei. Ble
des padaryta ant penkiolikos 
milijonu doleriu. Du ugnage- 
siai likos užmusztais. Kitaip^ 
negalėjo apmalszys liepsnos 
kaip dinamitavimu kitu na
mu idant užbėgti prasiplatini
mui ugnies,

ejdamas ulyczaite 
kuris ji 
“Noriu 

gyvaste, bet no 
turiu drąsos tai padaryti, 
nenorėtum tomistą 
gialbeti tam darbe?...
sztai ta dideli akmeni ir mesk 
man smarkoi iii galva.,. Už tai 
duodu tau mano ziegoreli ir 
tuos pinigus. Te imkie...

Muelleris paoųie dovana ir 
pabėgo, bet žodi n stos neturėjo 
drąsos iszpildyt. Kas tai buvo 
per žmogus tai lyg 
kui uedažinota, 
girna pinigu ir auksinio ziego- 
oliaus nedanesze palicijei.

Bulgarijoi kilo revojiucije.
Sofie, Bulgarije. —- Daug 

ženklyVu ypatų likos nužudy
tos laike kylimo revoliucijos 
czionais*'Visi teatrai, restaura
cijos ir kitos publieznos vietos 
likos uždarytos. Pasikeleliai 
užėmė miestą Kustendila be jo
kio pasiprieszinimo. Buvusioje 
aficioriai įr karevei dulibavo 
sukylme kuri inkure Aleksan
drovas, Mikailov ir Antanaso- 
vas.

tos adgal,
sutiko turtinga poną, 
sulaiko kalbėdamas: 
užbaigti savo

Ar 
man pri- 

Paimki

sziam lai- 
o ir apie din-

Kaipgi yra meilus, gar
dus ir skanus vanduo — o bet 
naikina Idecziausia akmeni.

Kas kyla ant pirsztu, tas

*

*
tvirtai nepastovi.

Ne kelkite už daug isz-

lom. iri Ežerenus yra Radeikiu 
“kaszarka,” 
“darožnas meistras.” 
užtvara (szlagbaumas) ir isz ' 
vežiku ir nuo sunkiu vežimu 
imdavo mokesni už plentą. Bet 
kotvirtadienv 
gaus dienoje, minėtas 
nas” rcuulamasis kokiais tai 
insakymai, uždare užtvarkn ir 
neleido pavieniu 
žinoti Utenos turgum

didele partija ir

kurioje gyvena 
Czia vra >•

sp.diu 19 d., tur- 
“darož-

remdamasis

vežimu va- 
bet SU-

darvda \ o < . ..
jiems paskelbdavo pienu Val
dybos insakymns, t. y., kad 
kiekvienas grižtantis isz Ute
nos, vis vien kuo ir kas va
žiuoja, turi sumokėti 
tus nuo vežimo 
gaus kvitą.
šaulio sutvėrimo Lietuvos pi-”5 
liecziai. tokio instatymo nėra 
girdoje, tai szltuo ne visi pa
tikėjo. Bet atsargesni ”del vi- 
sako” namo grižo 
Sudeikius, kiti

)o 5 li- 
už plentą ir 

Kadangi nuo pa-

vieni per 
per Spitrenus 

'prastais keliai^ ir davė po 5—- 
10 kilometru lanksto. Likusieji 
grižo tiesiog plentu ir pamate, 

” Už- 
ir tuntu^ja 

kaszaminku,

kad “žodis stojosi kunti.
tvara uždaryta
daugybe ' “kaszaminku,” kai 
kurie turi szautuvus^uDorož- 
nas” su “kasza m inkais” isz 
kiekvieno grižtunezio reikais

‘kasza m inkais

vo po 5 litus mokesnio. Sodie- 
cziai daugumoje litu visai He
ra mate ir ju neturi. Todėl kilo ' 
ginezai. Prasidėjo baiilai, kO- 
liojimai, kurie užsibaigė pesz- 
tynemi^?. v ,

Dabar klausimas, kam tokio 
szposai reikaingi, ir ar ilgai 
dar Plentu Valdvba kamanti
nes Lietuvos arto ja panaszio- 
mis užtvaromis ir ginkluotais 
“kaszaminkais?” —Individas 

‘ ų • th!
* Kas skaito “Saule” 

czędina pinigu, ir nesiduoda

&

su<

mintingus priosztyis kitusyJoi save rtpgauti bile kokiam p 
kvailiu nenužeminkite. jszlemekui. Vi J J

i otl 9 <* '

j szlemekui.
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KAS GIRDĖT
f Najorkas } 
clel ubagu, 
dykaduoniu 
tukstanezei isz kuriu deszimtas 
procentas yra moterių ir vaiku.

tikru rojum 
Ten randasi tuju 

deszimts

yra
H’

apie

Tuo laiku, kada Amerikoje 
lietuviai buvo susi upine Lietu
vos atstatymu isz kares griu
vėsiu, kunigas J. Žilinskas ar
ba Žilius buvo sumanęs insteig- 
ti Lietuvoje Žemes Banka ir 
tam tikslui rinko isz amerikie- 
cziu lietuviu pinigus, — raszo’ turėti 
C (

turtas terp juju visai ne buvo
- gere

O

Kongresmonas Ryan isz Na- 
5orko innesza bila ant pa vėl in i- 
mo dirbti bravorams penkta 
Vrocentini alų ir 14 procontini 
v v na. Tikslas naujo bilo yra 
1.I-, idant apmalszyti visokius 
darbininkiszkus 
i i
diszku ir vaistiniu nesutikimu 
terp virszininku.

Nau jenos. ” 
Kiek žinia,

nerimą sezius
nuolatini ergeli terp val-
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kunigui Žilini 
pasiseko surinkti virsz$100,- 
000. Žemes Bankui net jau ir 
direktoriai buvo nužymėti ar 
nusiirti. T’arp direktorių buvo 
taipgi ir kunigo Petklius var
das.

Dabar jau ilgas laikas nebe
girdėti nei apie ta banka, nei 
apie kun. J. Žiliu,

Prohibicijos virszininkai 
praszys valdžios ant paaky ri- 

mili.jonu doleriu 
ant

juo devynių 
atejnanti meta 
prieszais alkoholiu, 
vert imo proh i b i e i jos, 
turi sziadien arti keturis szim
tus visokiu sznipu,’ kurie 
nre^ztavojo 
kuriu 544 gavosi in kalėjimus.

kovojimo
Ant pri

vate Iže

szmpu,’ 
szimet 44,483 isz

Tikro prieteliaus sunku su
rasti, kuris yra kaip brangus 
žeincziugas kuri sunku ingyti. 
fTikras prietelis lankei buna 
padirbtas kaip ir žomeziugas o 
kuriu randasi daugybe. Tokio 
įtiktai pasirodo novos prieteloi, 
kada žmogus turi laimia, kada 
juju nereikalaujeme, tai jieje 
mus myli, bot kada žmogus pa
puola in varga, tai tavos nepa
žysta. Kada žmogui isztikia- 
jnas prietelis daugiausia butu 
reikalingas, tada nuo mus sza- 
linasi kanuotoliause. Todėl bu
kime saugus iszrinkirne musu 
prieteliu, nes kaipo netikras 
žeincziugas, žmogus gali juos 
jszsirinkti.

kaip brangus

rn

Kuom žmogus yra daugiau 
iszlavintas moksle, kuom dau
giau žino, tuom yra malszesniu 
apreiszkime apie savo mokslą 

‘ ‘ Ta kakalbėdamas kožnam:
asz žinau yra tik trupinėliu, 
prilyginant su tuom ka asz ne
žinau.”

Tiktai uoiszManelei
•kieczei tvirtina, jog viską žino 
ir turi visame tiesa.

vra

ir Vo-

7000 savžu- 
priežas- 

san gyvas-

Tūlas franeuziszkas profeso- 
Fis surasze apie 
jdinstas ir del kokios 
ties žmones atome 
įtes.

Kaip visur ant svieto, teip 
5r Francijoi svarbiause prie
žastis savžudinscziu vra stokas 

Isz vargo atėmė sau 
^wastes 905 vvru ir 521 mote-

Naminei nesupratimai bu- 
priežastim savžudinscziu 

ir 524 moterių, kas 
vyrai daugiau 

isz tos priežastes ne

pinigu.

*. o 
>28 vyru 
}>arodo, jog 
Geneze 
Juiip moteres.

Netekimas turto buvo prid- 
&aste 382 vvru ir 223 moteres. 
Kaziminku buvo 300 konia 
puse isz tu moteres,
ino 208, isz meiles buvo 97 vy- 

ka parodo, 
greieziau 
Kiek pa- 
nuo ligų 

pons pro-

nuo gery-

Tai ir 157 moteres, 
įog moterių szirdis 
.trūksta nuo meiles, 
pildo savžudinscziu 
ir nepasisekimu to 
fesoris nepaduoda.

Tula dukrele gyrėsi priesz 
kitus, buk josios mirusia tėve
lis buvo geras vyras, 
v o ponu 
•‘bosu.” 1
.velionio, negalėdamas ilginus 

- klausyti lepszejimo tosios duk
reles atsiliepė in jaja:

Tavo tėvas buvo “ponu” na
mie’/ tik juokas mane ima gir- 
Įdint tavo apsakyma, o nors tai 
negražu juoktis isz mirusio, 
bet pati gana gerai žinai, jog 
tavo motina buvo “bosu” na
mie. Kam oze meluot ir girtis t 
'Jau tokiu ponu namie nęnore- 
tau būti, nors turetau da dvi- 
deszimts metu gyvent ant szio 
svieto.
numirti, pakol gavosi in 
3ori,” 
punesze.

i Dukrele susimaisze 
jgiau nelepszavo apie poną na- 
Jnd.

jisai bu- 
namio žodžiu tikru 

Tszgirdes tai prietelis

bosu

Juk jisai turėjo pirma 
‘ ‘ par

kui* ji pats graborius

ir dau-

o ypaez nie
ko negirdėt apie tuos pinigus, 

Žiliui sn-kurie buvo kunigui 
mokėti.

Isz patikėtiniu 
mums teko patirti, 
gas

szaltiniu 
jog kuni-

J. Žilius iszeikvojo visai 
kitiems tikslams tuos pinigus.

sudėjo 
raszymui Žemes Banko akcijų. 
Ta padare visai

kuriuos žmones užsi-

neat si klausės 
nei vieno i n vest oria us.

Isz surinktu $100,060, kaip 
mums praneszta, 
liūs dideli dali
tu vos Laivyno kompanijai ant

Tie pinigai, 
ne tik dėlto, 

kompanijos nieko 
ir dėlto, kad pa

tio pinigai

kunigas Ži- 
paskolino Lie-

mažo nuoszimezio. 
žinoma, yra žuvo 
kad isz tos 
neiszejo, bet 
versti in markes
pavirto in nieką.

Pats kunigas J. Žilius, kiek 
tenka girdėti, sziandien Lietu
voje labai gražiai gyvenas.

Kaikurie sako, kad milijar
das ir bilijonas yra

Szita

tas pats 
skaiezius. Milijardas yra tūks
tantis milijonu (1,000,000,000.) 

skaieziu franeuzai ir 
amerikioeziai vadina bilijonu.
Bet anglai ir vokiecziai bilijo
nu vadina kita 
nant ju skaieziavimo budu bi
lijonas yra tūkstantis milijar
du ir yra raszomas szitaip: 
1,000,000,000,000. Yra ir dides
niu skaieziu: trilijonas, kva- 
dralijonas, ir 1.1. Trilijonas yra 
tūkstanti bilijonu, o kvadrali- 
jonas yra tūkstantis trilijonu 
ir 1.1. Bilijonas yra lengva isz- 
tarti, bet ne kiekvienas 
tikra supratimu apie
ma. Paaiszkinimui duosiu se
kunda gali suskaityti ligi tri- 
toki pavyzdi. Žmogus in viena 
ju. Kad suskaitytu ligi bilijo
no, tai skaitant

s k a i ežiu. Ei-

t uri 
jo didii-

be sustojimo 
diena ir nakti, reikėtų skaityti 

A ka jau bekal
bėti apie trilijonus ir kvadra- 

Pamegink pats skal

10,000 metu.

lijonus. 
tvti.

Ana diena susitiko du Lietu- 
vietoi, 

< i
kur da 

tikros ra- 
” Vienas isz jn buvo 

gana, turtingas žmogelis, o ki- 
“duok

vei slapi ingoi 
galima buvo gauti 
mybes. Vienas

tas gyvena tiktai isz 
mums duonos sziadien. * *

skirtingas — $ere ir valgė ta 
pati ir mokėjo lygiai už viską. 
Sėdėjau szale juju ir girdėjau 
kaip vargszas pradėjo rugot, 
jog sziadien Amerike, tai tikri 
szunc laikai, ir žmogus negali 

ne cento prie duszios. 
to turezius atsiliepė:

Prietel, rugbji ant padėjimo, 
kurie tave nedaleidže dasidirbt 
sziokio tokio turtelio. O kodėl 
tu geru ir moki teip brangoi ' 
už stikleli tosios “ 
kuria tik gali pirkti žmonis su 
didesniu uždarbiu! Asz galiu, 
nes turiu pinigu, kuriu dasidir- 
bau czionais, nes dirbau isz 
pradžių sunkei ir czedinan ska
tiku. Sziadien, acziu Dievui, 
turiu gana puiku turteli, 

ant kojų

Ant
i k

ramvbes” e

acziu

kai ir stovi gerai

k ir

ezedvt be

vai
’ ° man ant senatvės užteks ka tu

riu. Bet tu, žmogau, dirbi die
na ir nakti, nieko nesiidejai ant 
juodos valandas, o kad ir galė
tum kiek suezedyt, tai praleidi 
ant brangios guzutes, tvirtin
damas, buk užlieji kirmėlių ku
ri tave oda.

Prietel, vietoje užlieti
moliu — dekie savo sunkei už
dirbta skatiko in banka. Ir ne 
nepajusi kaip trumpam laike 
užaugs tavo czmlinimai ant 
keliolikos szimtu doleriu. No 
užilgio galėsi pirkti sau name
li, po tam paprasi
jokios sunkenybes. Kada kar
ta užejsi aut kelio geroves, tai 
niekas tave nuo jojo nenu
stums.

Kas kaltas, jog žmogus.dir
bantis sunkei yra vargszu ir be 
cento? Pats sau. Tinto isz ran
ku darbo nesunku dasidirbt, 
nes per savo paezeduma, gali 
d a stot i tokio pat turtelio kaip 
ir kiti ant juodos valandos.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomoes, jog neužsimoka 
dyt po maža suma, jau kad 
dyt, tai szimtus

nuo

eze- 
eze- 

tai szimtus ir tukstan- 
Yra tai neiszmintingas 

Isz mažos sumos
ezius.
manstvmas.
užauga, didesnes, o mažai yra 
tokiu žmonių ka gali czodyt po 
tukstanczins — ezedvk centus,

ru-
ezedvk centus 4

o doleriai palis apie save 
pinsis.

Pradeki! czedvt sziadien, o 
nusistebesit po metui kaip jusu 
pinigai augs!
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GU0D0T1M SKAITYTOM!!

Laike bedarbes po visa Ameri
ka, teikraszczel ir nemažai su-

s

S

kentejo. nes skaitytojai negalėjo 1 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti laukti 
geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir ka- 
siklos pradėjo dirbt, mcldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me
to ir turime žinot kiek juju at- 

Todel paskubinkite 
su prisiuntimu prenumeratos 
jeigu nenorite pasilikt be pui
kinus kalendoriaus ant Kalėdų.

Kalendori jau

spaudyt.
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Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

I H ■ ■ ..... ........

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

k1'

KODEĮ. ?EME DREBA?
1 ... .» m, i n - v c#

Chili respublikoj, pietų Ame
rikoj, buvo anądien smarkus 
žemes drebėjimas, per kuri su
griuvo daugybe namu ir žuvo 
apie 1,000 žmonių. Pradėjus 

vanduo jurese 
staiga nuslūgo, paskui pakilo 
ir baisi banga užliejo sausže- 
mi, nnszlįlodama daug triobu.

In vykus tokiai katastrofai, 
žmones vėl pradėjo statyt sau 
klausymą: kodėl žeme dreba?

Santa Claros observatorijos 
(Cali forui joj) profesorius J. 
S. Ricard sako, kad žemes dre

x’ra juodos

žemei drebėti,

150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

• ---------------------------.

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemaste Tamlstąl:— 
Sulaukiau nuo 

mano 
Naktų ir Viena” 
szirdinga acziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
gia! praeina. Asz visiems .linkCcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rupeseziai nors 
ant valandėlės atsltraukte.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
38 d. Gegužio 1921m, 
Dv. Palazduonys, 
CzekiszKes. vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
Toipgi galima

lakstantisNakta uau siuneziamoą 
“Tukstaritlavardu knyga 

už kuria tariu

Tūkstantis

t

l k ir da-

bejiinu priežastis 
demos ant saules.

“Savo observatorijoj Santa 
(Taroj mes visuomet laikėmės 
tos nuomones, kad dideles sau
les doruos, pasirodžiusios ties 
jos skritulio viduriu, beveik 
visuomet iszszaukia žemos dre
bėjimą”, sako Ricard.
bar, kuomet Chili respublikoj 
invyko žemes drebejimaš, ant 
saules buvo pasidariusi didele 
tamsi dome. Szitoks supuoli
mas tarp žemos drebejimo ir 
saules domiu pasirodymo kar
tojasi jau per 20 metu su vir- 
szurn.

Isz kitos vėl puses, daug 
intakus in žemes drebejima tu- 

Jis pakelia m* 
jurose, bot ir 

žemes pluta iszkelia 
juriu dugne atsiveria plysziai 

vandens 
žemes vidurius,

Szitoks snpuoli-

i.

r i ir menulis, 
tiktai vandeni

Puo bilduFp

7

parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2<50: 
W. D. B00ZKAUSKA8 ■ 00. MAHANOY OITY, PA.

VAIKAMS UŽKANDŽIAI.
, | ‘ 11 ■ i,. O ' • 1 i i. .

Turint vaiku ar vaikus lan
kant mokykjas ir jeigu toli 
nuo mokyklos gyvena, motinos 
vertėtu pripmtint juos neszti 
vidurdieniui valgi su savim ir 
ne pareiti namon valgyti.

Jeigu motinos gera valgi pa
gamins ir gražiai suvynios 
vaikai su noru nežais, bet jeigu 
bile kaip paduoda, jau vaikai 

kiti matytu kaip

APSZVIETIMO SAVAITE.
4

ir

v ra

nenori jog 
valgo.

Pirmiausia reikia induti to
ki valgi koki vaikas mėgsta, ir 
paežiu laiku maitinami.

T’urime atsiminti, jog
penkios maisto k Ii a sos ir vi
durdieniais valgis turi susidėti 
nors isz vieno, l’žkandis turi 
susidėti isz daržovių ar vai
siu, isz pieno arba 
mėsos, ar žuvies, ar visztos ar 
pupu; isz duonos, isz mažai

vieno.
isz

šiurio, ar
ar žuvies, 
isz duonos

saldainiu; isz 
tinio sviesto 
riebumu.

Se kaneziai,
gali būti pagaminta del pilnos 
savaites.

Panedelyje:

ar

t
sviesto, rieszu-

kitoj formoj

su lyg suraszo,

per kuriuos daugybe 
i nsi veržia in !
kur nuo didelio karszezio jis 
pavirsta in garus 
duoja. Szita ekspliozija 
dina žemes pluta, ir taip pasi
daro žemes drebėjimas.”

Kai kam gal bus neaiszku, 
isz kur žemes viduriuose 
but karsztis. Ant to reikia pa
sakyti, jog žemes viduriai da 
nėra atausze nuo tu laiku, kuo
met ji visa buvo ugningam 

Kaip saule dabar yra 
kamuoyls, tai ir žemo 

seiliaus buvo deganeziam pavi
dale. Per milijonus 
pax irszins atauszo, 
duriai tebėra vis- dar inkaito, 
kaip su t i i’| riti tai geležis .arba 
stiklas. Kad tai tiesa, tai paro
do vulkanai, per kuriuos, Iv 

kaminus", kartas nuo 
kario szauja isz žemos viduriu 
durnai ir liepsnos.

Taigi nedyvai, kad patekės 
in toki milžiniszka peeziu van
duo pavirsta iu garus 
gimdo žemes drebejima.

Kuomet dabar drebėjo žeme 
pietų • Amerikoj, 
Stuart (’ampbell 
plaukti prie savo laivo 

♦Jis sako, kad 
plaukiant žeme pradėjo smar
kiai drebėti ir tuo paežiu lai
ku vanduo jurose pasidarė toks 
karsztas, kad vos 
buvo pakęsti. Aiszku, kad jis 
inkaito nuo garu, kurio veržėki 
isz po žemes per sutrukusi ju
riu dugną. Tas ir vėl parodo, 
kad žemes 
didelio karszezio.

ji visa 
stovyje, 
ugnies I

ir per

ta. t J

KVITU

ir eksplio-
sujn-

<r a Ii

motu jos 
bet jos vi-

g

ir pa

kapitonas 
norėjo pri- 

“Mar- 
jam be-

tik galima

viduriuose esama 
Keleivis.

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligcnia- 
ma - - - - 6Ho.

KVITU Knygele Draugyšteine.
Kaalerlaus nog sudėtu pinigu »»»V. 
susirinkimu ------- 60 c

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY,, .PA.
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PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Yra geriausios; patariamos ir
M * ' ’ A ’ M . * J 1 1 ♦ ‘ '

naudojamos geriausiu koncer-

Mes taip gi turime geriausi
. a >4.....  i > - J > < i < ' ' . . Ja. • ‘ '

tinu Grojiku ir Mokytoju.

pasirinkimu ir kitu muįiikO
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai.
GE0RGI&V1TAKMUMCC0
4639 S. Ashland Ave, Chicago.

■i ......... M*....... .a linu —

Nebraska ir 
yra ii .8 i r 1 owa 1.4. 

........ .„s ne vien
v ra • r

Louisianos 24.9 
Oregon 

■Bet nei
į

J V 1 C1 Į JI .o1 
.j‘j'Ik JtmoRsnmiwri

problemas. New Yorke
(langiaus nemok i ntu» negu bile 
kitoj valstijoj ir trys sziauri- 
nes valstijos turi daugiaus ne
mokintu negu bile kitos trys 

Supras-i valstijos. Buvo 911,708 nemo-
> Pennsylva-

Apsipažinti su mokyklų 
reikalavimais ir juos iszpildy- 
ti yra Amerikos Apszvietimo 
Savaites tikslas. 
Ii amerikioeziai 

apvaikszcziojo 
—9, 1922. “I 

darni apszvietimo uuveikimus, kinti New Yorke, 
jos truku- nijoj, ir Illinois sulyginta su 

mus kuomet sulyginame kitu 836,654 Georgijoj, Alabamoj ir 
•11 v • . • I Ik *4

Savaite 
Gruodžio .3

Bonkute pieno, 
plonai atpjautos korninos duo
nos su sviestu, szviožiu vaisiu 
ir saldaus szokolado.

Rozinkines ar 
rieszutines duonos, vaisiu, ar 
obuolinio dažnio 
duonos zsmoteliu, šiurio.

Seredoj: Iszkeptu popu taqi 
dvieju duonos szmoteliu, salo
tu tarp duonos, 
žai saldainiu.

Ketverge: 
ant duonos, 
blyneliu, arba mėsos 
uos, 
ar rozi n k u.

Petnyczioj: Kiaiisziniu, juo
dos duonos su sviestu, py ragai- 
ežiu ir obuolį.

szmotelius reikia 
vaszknota 

popiera, kas pigiai nuperkama. 
\ aisius reikia szvaria nupjau
ti. Pienas yra Imtinai reikalin
gas anganuziam 
dion. Todėl, 
reikia nors piispante pieno in
deli. Bet jeigu vaikas gali ne
toli mokyklos pieno nusipirk
ti tai neužsimoka

Jeigu motina 
baksnka del užkandžiu, gali už 
mažai pinigu nupirkti ir jeigu 
vaikui užsakyta gražiai pri- 
žiureti, per kelius metus ga
lias vartoti.
- Foreign Language Infor. Service.

[■tarninke:
vaisiu, 

tarp dvieju

vaisiu ir ma-

Riesziitu sviost 
vaisiu ir saldžiu 

ant duo- 
pyragaiti, džiovintu lygu

Duonos 
gražiai apvynioti

kas-vaikui 
kuomet galima,

jam neszti. 
neturi gražu

Ka rasto apie knyga “Tūkstantiu 
Naktų Ir Viena”

SU

! J Per visa sza- 
Apszvietimo 

nuo

turime irgi matyti

veiklumu 
m y n,”

nužengimus

i
*

n

i

*•pir- Mississippi.
Tautiszkos Ap-|

s/,vietinio Organizacijos pro- kalbame netik apie svetimtau- 
organizacija su ežius bet ir paežius amerikie- 

Apszvietimo

sako Kalbant apie nemokintus,

tls Naktų ir Viena »»

nok aplaikiau kaipo dovana,

Gerbiami Tamstom:—- Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aptei
kęs puikia knyga po vardu “Tukstan- 

kuria man pri
siuntė!. norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie- 

už tai 
asz prislunczlu tamstoms mano pade-
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik- 
tai gali skaityti lietuvtezkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny- 

jk: „
ga su grąžais apraszymais. * Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymųs senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
vupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo
namuosia su savo mllema Bzelmina.
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 

, • * r ; * »1 .

gramas, kuri
Valstijų 
siinianc

Ypat ingai

I 
I 

Apszvietimo 
dome

i i

jiegas, in ateiviu 
reikalavimus, 
isznaikint i

ir

paskutinis gy- 
ir karei-

&ve-

Suv. 
Biuru 
Savaite. ” 
kreipta in lygybe apszvietimo 
progų, in tautos fiziszkas pa- 

apszviet imo 
pirmiausia

nemokshima, kuri 
baisiai parodo 
vontoju nuskaitymas 
viu prie armijos priraszymas.

Europos didesnes szalys nei 
nežino kas nemokslmnas. t
d i joj, Norvegijoj, Danijoj, Fin- 
landijoj, Szveicarijoj, Vokie- 

ir Holandijoj tik tie su 
protiszkais ar fiziszkais truku
mais nemoka skaityti. Angli
joj ir Szkotijoj tik mažai sene
liu nemoa skaityti, nes jn lai
kais juos nepriverte eiti in mo- 

Suv. Valstijos truputi 
pasaulio tautas

czion beveik pen- 
vyrn ir moterių 

negali pasira-

ti.joj

kyklas.
užpakali seka 
moksle, nes 
k i mi i joną i
prisipažino jog
r

gyventoju
szyti vardus. ,

Paskutinis gyventoju su- 
skaiymas, 1920 metu, rodo, jog 
6r< žmonių suvirsz deszimts 
metu amžiaus nemoka raszyti 
ir skaityti. Isz 82,739315 žmo
nių snvirsz 10 metu, 4,931,905 
nemokėjo skaityti ar raszyti.

5,516,163 Tie- 
Valstijose, ir

snvirsz

1910 m. buvo 
mokinti Suv. 
tarp 1910 ir J920 m, kasmet

ir 3,084,733
1,242,572 isz jn

to.

ji kai- 
jokio moks-

ežius. Nes isz 4,931,905 suskai
tytu nemokintu, 1,847,172 bu
vo svetimtaueziai 
czion gimė;
balti.

Kad nors tos skaitlynes bai
sios, bet visa teisybe neiszdes-

Pederale Cenzą tik sulyg 
žmogaus prirodymo jog nemo 
k in tas, tegali užraszyti 
po nemokinta. Ne
liszko egzamino sulyg kurio 
Cenzo raszytojas gali spręsti 
ar žmogus mokintas ar nemo
kintas. Jeigu žmogus nors ma
žai gali raszyti, jau neskaity
tas kaipo nemokintas, 
reiszkia, jog yra czion Suv. 
Valstijų penki milijonai žmo- 
niu suskaityme paskaityti kai
po nemokinti, be jokio mokslo 
ir sulyg paežiu pripažinimo.

Apart tu penkių milijonu 
kitu, kurie

v ra
Tas

4 *

vra neaiszkus

yra dar milijonai 
negali gana gerai raszyti ar
ba skaityti idant tlikti savo 
pareigas kaipo szios tautos pi
liecziai.

“Nemoksiąs”
žodis. Priguli nuo paežiu žmo
nių ka mokslas ir nemoksiąs 
reiszkia. Sulyg armijos karei
viu rinkimo 1917 ir 1918 me
tais, nemoksiąs reiszke “nega- 
lejima skaityti ir suprasti laik
raszczius ir raszyti laiszkus,” 
vartojant anglu kalba. Isz vi

nemoksiąs reiszke

buvo po 58,426 mažiaus. Sulyg so 1,552,256 vyrai cine egzami-
tos ratos nemoks,lumas 
pranyks dar per 84 metus.

Nemokslumo procentas dar 
nugsztesnis kuomet žiūrime in 
suaugusius, L!Į$0 nu cenzas ro
do, jog 
tu žpioniu suvirsz 21 metu am
žiaus, 4,333,11 I buvo nemokin
ti. Tokiu budu jeigu dabartines 

j, lie
tau tiszkas

t;

«

4

ratos ne-

isz 60,886,520 sunka it y-

a p 1 i n k y be s n i • pc rs i i na i 11 y s 
mokslumas 
problemas per 
szimtmet i.

Keliose valstijose, Massa
chusetts, (’onnect icut, New 
Yorke, New Jersey, Ohio, Uli- 

Tesas, Colora- 
doj, Arizonoj, Washingtone ir 
Californijoj nemokytu skai
ezius padidėjo nuo 1910 iki 
1920 m. nepaisant jog kare sii- 

skaiezius ineistu 
ateiviu.

bus
mažiausia, kita

valstijose,
(’onnect icut,

nois, Michigan,

mažino 
Su v. Valstijas

m 
Tose 

dvylika valstijose buvo 117',- 
nemokinti 1920344 dauginus 

mete.
Teisybe, jog szesztas ar sep

tintas procentas riolieczia ti
sas valstijas. Procentas aitgsz- 
tesnis pietuose ir mažesnis 
sziauruose. Nemokslumė pro
centas Mississippi Valstijos yra

ir

20.8, Pietų Carol irios 
b — — — ei —

VYRU

23.0. ir

na perkareiviu rinkimą ir pa
sekmes rode, jog 
tas vyru tarp

tas reisž- 
skaityti anglisz-

24.9 procen- 
21 ir 31 metu 

amžiaus nemokinti, 
kia negalėjo 
kas. laikraszczius ir nemokėjo
raszyti laiszkus. Tas procentas 
rodo, jog yra apie penkiolika 
milijonu nemokntu suaugusiu 
szioje szalyje.

Nepaisant teisinimu, teisybe’ 
stovi, jog nomokslumas tarp 

džia. Visi geri piliecziai turė
tu dėti visas pastangas pagel
bėti isznaikinti nemokslumo 
pavoju.

—Foreign Language Infor. Service.

suaugusiu

H 
P 

gresia tauta ir vab

Valgiu Gaminimas 
jss--------m--

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . ... $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS CO. 
MAHANOY CITY, PA.

i".

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras LIGOS Plttaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 82

•J.

metus invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas pa- 
elnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atsiazauklte ypatiss- 

• kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusteikai 
ir LenkiszkaL

jx DR. KOLER .
—---------------

Ofisoa valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedcliomis 9 Iki 2 popiet.
•38 PBNN AVEh - PITTSBURGH, PA.

puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgl deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 

u ■ 4 P ’•* S' ■ ■ "k . <-. ,■ ; i
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi
lieku "l
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate

Saules** skaitytojas, S. P. isz

virsz-nMnetos knygos tai prlsiusklto |2 
in “Saules* iszleistuves o gausite^ tuo-

• - ’ h * 1 ■’ 1 ’ i1 * ?* •*1aus nėr naczta.
. u
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v
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FltltĖTimižSc.
W. D. \ BoaakowakLCo. 

Mahanor City, Pa.Mahanoy City, Pa.

Į Sveikata
4

GYVENIMAS, 
Sz. Marijos Panos ■

I

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata—

; Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu >v
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 5 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kunoc^ 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-J 
goti nuo. visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu J;'

4

kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei J j 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais.!' 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus j ’ 
jumis iszsiusta per paežta. Adresą vokite: 

ii; ... ... i* •
>W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa. 
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I I SAULE £

I Gera Galva
*

- o tarri'dta, kaip'

szvogcriui... gal
♦

Si:

4i

Drukteniene apskalbusi, ap
lopiusi vaikus, trejetą mažųjų 
vežasi prie senuezio per Sz-ta 
Roką. Važiuoja ir patspi, sma
gus, nes tikisi, jog jam inkria 
in kiszene pluoksztas skatiku, 

•— lanke tiek metu paezios da
lies; vesdamas, puse tegavo, 
kitus pTižadejo uoszvis iszmo-i 
keti, kaip priims užkuri ant 
mažosios dukters. To užkurio 
laukia ir dar du žentai; nes se
nis Skinderis turėjo keturias 
dukteris; tris iszleido ir visoms 
nedamokejo pasogos, vis ati
dėjo ant užkurio galvos. Dabar 
tas užkurys parojęs turės pa
kratyti savo makszna, visas 
skolas szvogerianis iszmoketi. 
Tam tikslui Skinderio sukvies
ti žentai suvažiavo ant paskir-| 
tu Sz-to Roko atlaidų. I 
žiavo ir daugiau svecziu, 
mosuos gimines: 
nes, 
sa kupeta vaiku, kuriuos vo
žėsi Sz-tam Rokui parodyti, 
kaipo užtarytojui mažu kudi-

Priva- 
, toli- 

tetos, dedie- 
seseris, o kiekviena su vi-

kiu. Visu bobų vaikai, labinus 
mergiezkos, — iszredytos, isz- 
k vark Ii uolos, 
karoliuotos... vienos tik Druk
tenienes priesz kitus vaikus — 
kaip tik ubagiukai: naminiais 
storais, apdilusiais 
apvalkstyti,

k a spin i notos,

ko, Stasikės 
naminis, vis 
bliuzkeloję --

I

L

I

IH1

f

4|<

v i 
i?

1
lt

LKr

basi;

nors 
nieko, bet 
paskendn-

abi už ja 
vyresne,

matvti.

ant galvos, ir 
Lazdys, 

is.
po paezios

y n

mažas

ržerkasais 
Jonukas 

vienmarszkinis, bo balakoniu- 
si Joniukas 
dar 
visa

si: rankoves nžraitvtos, liemuo 
placziausias, poeziai nudribę, 
ilga, maž iki keliuku, mergai
tei bėgant skvernai plasnojasi 
— tarvtum drabužis ant kokio 
mažo gyvuliuko užmautas.

Druktenienes seseris tikro
sios, Lazdiene ir Varniene, abi 
diktas storos bobos, 
jaunesnes: ta nors
bet menkutele, sudžiovusi, tar
pe seserų prapuola, jos nebe- 

( ž tat žentai antraip 
pasirodo: Dru ktenis yirszį jo
abu szyogerius; ant stovy los ir 

ant iszkalbos...
nebejaunas, 
visiszkai pasidavęs

valdžia. Varnas, 
ant pažiūros, butu dar nieko 
stovyla, dar jaunas ir angsztas, 
bet kalbele, balselis ploniau
sias, tartum! koks piemenelis 
kalba. Nesenai vedos, savo pa
ezia matvti labai m v lis. Yra ir • •
daugiau gimines invairiu bobų 
ir vyru, bet Druktenis už visus 

pirmasis, prie
prie juoku, prie val- 

o kas svar- 
- už visus basiau szne-

vairesnis, v išni
kai bos, 
gio, prie gerymo, 
biausia 
ka.

Geria, valgo, svoeziai vieszi; 
alus pasisekęs — tvirtas ir 
gardus; nors be degtines poky
lis, dėlto smagus, visi inkaite. 
raudoni, sznokus, visu kaktos 
rasoja. Marijonos jaunikis, in- 
puoles tarpe tiek žmonių, kaip 
zuikis in banda: dairosi tik, 
stebisi in savodilisimaja gimi
nėlė. In jauniki vėl visu akis
atkreiptos, labiau bobos: paty
liukais, pasznibždomis, viena 
kitai savo pastebėjimus apie ji 
rokuoja.

Pavakare, apsidrąsinęs pir- 
szlys eme su tetusziu rokuoties 
delei jaunikio inneszirno. Skin- 
deris iszrokavo, kiek kuriai 
dufcterei atidavęs ir po kiek 
dar prižadėjęs.

— Tat ir visa— Tat ir visa mano skola 
*—ant galo pridėjo — daugiau 
nei-szune kelio nerodys... ant 
RUjtnrtos ugneles atsisės... o 
jei fcnrs isz mano žentu sutiks 
mažiau teimti — bus jusu Jai-mažiau teimti — bus 
jne.

Mažiau teimti?! —su- 
ttzuko Druktenis užstalėj: — 
asz be trijų szimtu nei isz už- 
gtątes... kaip kas nori... man 
tiek prižadėta, tiek metu be 
palūkanų laukiau — rnuszda-
tiek prižadėta,

tnas kumszezia in stala — tris
/■........................................

|pa*
i

jHzyntai, kad man tyutų ant sta-

La’zdien^i iievolirities *bepign
kaip pumpuszkai .....„„„ov, 
kad jos vyras kaip szilta vil- 

visa valia pagavo, a

laukuose
u. h.b

' \ > A. ‘“r • ' i ' * R ™

M y . i ’i ■ 4 •’ o nor Wras zi-
'■•i n.Lazdžio’’

mums užgiedosi ? Gyvenos pra
džiai naujam 
truputėli nusileisi

— Kiek tetuszio malone.., 
k i ('k žadės — tarė Lazdys 
szlnostydamas prakaitu 
kaktos 
Dievo
mažai teužstoja paezios paso
ga, jeigu...

— Ka ežia niekus pliausz- 1 • 1 • v • 1

nuo
— ne su pinigais, bet su 
padėjimu gyvename...

ki, lygu piemuo? — užsiszoko 
Lazdiene tratėti — mat in- 

neimtu... iszti-
tratėti — mat 

manytu, visai
Kodėl kitas užgrumojo, 

kad visi butu... mat jam tris 
szimtai, man tik du ir tuos pa
ežius bene manai dovanoti... 
Negausi nei skatiko, asz pati 
atsiimsiu... auga ir mano mer
gei kos, nepajusi, kaip kitas 
bus nuo laves bepraszas... — 
atsisukusi in kita boba — ne
duok Dieve, su tokiu kvailiu 
vyru... kad asz nežiurecziau — 
viską szalimis praleistu...

— O tamsta kaip? — krei
pėsi pirszlys in Varna. — V ie
nas — užgrumojo, kitas užtra- 
tejo... Kaip jau tretysis szvogo- 
ris?...

ža I...

manai

in ta puse, te-

— Man niekas nerupi... bi
le tik asz pa ežiu te gavau — 
prabilo Varnas tenvai, o dar 
tenviau susijuokė — bene asz 
su dalia in szliuba ėjau ? 
paklausiau nei
pasako mano Urszulele. Acziu 
tetusziui, o del dalies žinau 
tikrai, jog mus nenuskriaus.

— O tai nors vienas žmo
gus, nors vienas szvogeris, ne- 
koliojasi — apsikabinės Varna, 
pirszlys gyre — buvau nusi
minęs 
kuria puse sprukti...
mus pad rasi na i... parodei, jog 
tikrai artima m vi is...

— Už tai ir jums reikia ar
timas nivleti, o ne skriausti — 
užsiszoko Lazdiene. - 
tuszio pažadėta, 
priguli, visus ir 
duoti, o ne kokiu dovanu kan- 
]vti...

buvau
ausis beskliaudas, in 

tamsta

Kas to- 
kiek mums 
visiems ati

o
— karuliui —

ta prie

— Kas Dievo — Dievui, 
kas karaliaus 
suszuko Druktenis, besikelda
mas nuo stalo.

Vyrai iszslankiojo vieni lau
kan prasivesint i, kiti pypkes 
krapsztinejo, tabako kimszosi, 
o kur senieji— dairėsi in pavė
sius, kur galėtu atsigulti, pra
snausti. Bobos ir gi po kelias 
iszvaikszcziojo isz grinezios, 
jeszkodamos pavėsio;
tos, ta prie tos, maž visos susi
tūpė in kupeta ant lipiniu po 
klėties. V’aikai — žaidė, Inkste 
po kiemuka, motynos — stebė
josi, palyginimus dare.

— Mano Antanukas visais 
metais mažesnis už tavo Jonu
ką — tarė Lazdiene — o žiū
rėk, kur tai didesnis... maž per 
visa galva.

— Tavasis apautas, ba
ozi u ku augsztos kulnes, o jos 
basas, dėlto ir žemesnis — 
aiszkino teta isz szalies.

— Motyna sudžiovusi, 
dvesusi, tokie ir vaikai... pati 
rodos duonos kąsnio nemato... 
isz kur bus vaikai stambus? O 
szi — rode in Lazdiene — tai 
bent maszina... laszinius vos 
pavelka...

Ne del duonos, mergeles

maszina...

apautas.

pa-

nu-

> 
a girdi, ne del duonos — atsi
liepė kita — bet per darbus 
nusikamavusi... nubaigsi švei

sti dar-
atsilsi nieks

kata besipleszydama 
bais... nei amžin 
nepasakys, a girdi... f

— Kad nesipleszytn, taip 
nebūta... žiūrėk, jos vaikai ir 
palis visi naminiuose, ozerkasi-
niuose... ant tokio b.unip, ar ne- 

/ “ . su- 
ii e merga,

I

kad

reikia prikiszfi nagus?... 
verpti ir iszausti... 
ne kas...

— Nesulauktu, kad asz 
taip pleszycziaus — tdre Laz-
dieno — lygu neturėtu isz ko..,’ 
žeme už musu didesne ir ge* 
resne... bet jau tokia karszta- 
kosze ant to darbo isz predku... 
atmenu, kaip prie tetuszio te
bebuvome., 
pleszesi

— Mergeles! Nesakykite,

visuomet Barbora 
darbais... grobstė-

»4

na, pati 
girdi ?...

iria n pi rl/iiiiįbris, 
no, no i jam rupi...

—‘ Neduok Dieve, grūdos

— Už tai nereikia užsileis
ti vyro sau ant sprando — juo
kėsi Lazdiene — ne jo, bet ma
no turi būti virszus... taip pas 
mane.

ti vyro sau ant sprando

visa valia,— Ne būtinai 
bet sziek tiek ir paežiai neduo
tis vyrui užurbti... rodos, ežia, 
isz jusu nei viena nenutekejote 1*1 • 1 '1 I • » •

szinkuoti — tarė Drukteniene 
— kaip gyva gorcziaus neesu 

d a. g i beinpylusi... 
nios...

vvro zi-

Doi to ir

darbininkai(iclezkclip 
nUt St. Paul, **nutare nžbiiigti 
slraika ir siigryžti prie darbo.

I’1 vnioutli, Pa., 
sei da nesngryžo 
pakol kompanije
juju pa reikalu vi mo.

Lokomoti vii

r
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lauktu, kalci mano boba, už no
sies vadžiotu... jai be mano 
žinios nei siūlo galo ne valia...

— Varnas, pmnatės savo 
žmona su dukryte skreite, pri
sėdės grota, džiaugėsi, mylavo 
savo Zosyte, rankeles jos bu- 

Drri ktenis

į
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angleka- 
prie darbo 

nesutiks ant I

Lokomotivu inžinierių 
unije uždėjo savo banka New 
Yorke ir turi dideli pasiseki? 
ma.

'Ui*

apszvožusi 
vaikszezioji in vyro rankas žiū
rėdama — atszove Slkinderie- 
ne.

Atbėgo Marijona, 
neszina.

— Susimetete kaži-kur ir 
viesziate sausomis — 
dama alų in stiklines.
kito bent alaus...
liežuviai sudžiūvo... Acziu, kad 
susirinkote prie musu, bent 
man nebebus kelio-žygio...
80S, 
in vestuves;

» •

eziavo.
juokėsi:

— O gi, V a rn a s, n u re, a r no

pa ma tos £
h C

fll

uzbonu po paezios koniopliil sėdi?...
to kdnteplio? — 

—- .kas mano, tas 
ir paezios, o kas jos, tas ir ma
no... ir Zosyte maželyte mano... 
mano...

— Kaip man rodos asz vie
nas teturiu galva — juokėsi 
Druktenis artyn bobų priėjės 

visas nuo kraszto praszau — o kiti visi in pa'eziu padel- 
nedelioj užsakus Į kas insivele... paezios perka, 

viena turi protą, nenuskriaus jau paduosime, tete nori, kad 
Jonas priesz kūle jau pareitu, 
pats nebegali in dulkes... lai-gi 
senos, jaunos, didžios, mažos, 
visa mano giminėlė, neatsisa
kykite, mane paskutine isz tos

— kartos apszokti, apdainuoti....
— Apglomžuoti,

— pridėjo teta Vaicziene.
— Ko ežia

plikos... isz savo dalies gali ir 
pati naudot ies — rokavo sene. 
Urbszione, Skinderio sesuo — 
o jeigu vyras koks ginezas, 
uparoezius, neparkalbamas 
nesakvties tf jam visu nieku.a 
del pardavimo kokiu smulk
menų, ar del pirkimo... Kiek-

saves...
Te

spėjo - 
del szvento ramumo nesakyties 
visos teisybes, 
si sukti, 
Szveskies vardas Tavo; - 
klego visos juokt ies.

— O ne vereziau nedaryti 
nieko vyrui pricszingo 
reikes nei meluoti, nei sukine- 
tios — prabilo Drukteniene.

— Tu ne darai nieko prie- 
szingo... o vyras ar taip-pat ne
daro?...

— Barbora nedaro 
szingai..
sis; nenusilenkti priesz ji 
iszpažinti visos teisybes 
saugok Dieve, nuodėmė! — 
užsiszoko Lazdiene: — bever
gaudama vyrui, 
sveikatos nustojai, 
nos neiszmanai, iszrodai, kaip 
kacziu muka... sarmata pasi
žiūrėti: skarele ant galvos nu- 
siszorusi, nuo maru metu pri- 
kysztis — sulopytas, rodos, 
galu trukusi būtumei...

— Už tai jos gyvenimas vi- 
pertra.nk(‘ teta —

Tikra teisybe
- juokėsi kita bobele —

eioce ežia at-

pameluoti, isz- 
apmauti vyra.

su-

ne-

prie- 
jos vyras — szventa- 

, no

nų si kamavo i, 
geros dio-

rodos

so pilnas 
grudu aruodai lūžta, turbut ir 
kiszene sunki...

Ar ji mumis visas nuves 
parodyti savo aruodus, ar pa
skleis bumaszkas — tratėjo 
Laždiene — o kad apskurę vai
kai ir pati — visos matome... 
kad nebotu isz ko, tai ne dyvai, 
bet kad yra, o nenusiperku, ne- 

— paskutinis ap-

nei kojos niekur 
— karszcziavosi

pasitiekia 
maudas.

— Sakiau, a girdi, ne lygu 
vyras — atsiliepe teta Vaiczie- 
ne — nenori peklos kelti, per 
virszu eiti, a girdi, ir kenezia, 
ir skursta...

— Asz jam akis iszdrasky- 
cziau, arba 
nekelcziau
Lazdiene — kas .jis do per po
nas mano sprandu joti?

“tris szimtai 
man turi būti ”... dar kumsz- 
czia stalu daužo... ar jo užpel
nyti tie tris szimtai? Asz, tavi
mi dėta, nei pauostyti jam ne- 
duoeziau, bent apsiredyeziau, 
kaip žvake; manasis iki siūlo 
nuperka, ka tik pasakiau, ir 
tai neduosiu jam savo dalies... 
man tetulelis duoda, no jam, 
ir mano mergos auga... Zosike! 
Tęvi ko! eikszenat... — Atbėgo 
dvi mergelikes, aprėdytos kaip 
lėlytės. — Ar mano mergoms 
nereikia paredniu — rokavo, 
taisvdama

ežia pirmai —
Kaip

— Kam 
tarė Varnas

tarė pil- 
. —— Oer- 

beplepant ir

h

S S* te
II

farmeriaiDabar 
darbininkams 
29 dolerius ir burda.

moka
ant farmu po

j
1 ’ ''įll’ I11

susirinkote prie musu, galva
vi-

ll pvork t i

prisiverksime ir pas-
- K rai

verkti, ciocelo, 
iki nieko nematant — tarė Ma
rijona 
kui, jei bus verktina.
peši in Drukteniene.

— Barbora! Tu man Mare
le leisi už seserį; tikros sesers 
nebara, visos jau bobos... Ma
rele mano pirmoji krikszto 
duktė, pirmoji bus man ir prie
szliubo — apsikabinusi Druk
teniene melde. — Neatsisakyk 

Susimildama, ne-Barborele! 
atsisakvk!... t

— Nežinau... ne labai te
turiu paredniu... baeziukai ir
gi... inzge Drukteniene 
kės su tėvu... kad nupirktu ne
bent...

ne

rei-

— Pasispirsi tu su tėvu...
O gi czerkasiniuose
ko Lazdiene — dabar m' szal- 
ta, gales basa szokti... taip nu- 
sprens tas tėvas, lygu nemato- 

... — Visos eme juokt ies.
- .Jau neperdėk perdaug 
ginezijo Drukteniene - 

kalni nėra jis užsimerkęs 
bijok... !

pa praszysiu

UZSISZO-

imi

rei-
. Ho

paezios perka 
paezios parduoda...

— .Te, galva Druktenio! — 
pritarė dede Vaiczys - JIS

viską žino, viską, girdi, visur 
mato, neužsimerkes... jo galva! 
neapsileidžia boboms...

— Tia-ta tia-ta!
szliaužes prie t ėvo kojų Ju ro
lls szaukia, kabinasi imamas — 
Tia-ta! opa!

pri

Ko neimi vaiko? — pro
gai va,bilo Lazdiene: — 

paezios nosiklausia... sulygink 
tavo ar Varnienos 
Kurs

ar 
iszrodo

Kurs tęva turi 
va ?
Suszauke ji visus 
pe Dru k tonini sulyginti,

kur

t ra t ėjo

szankia svkiu
At-

vaikas? 
žmoniszkiau ?

su geresne gal- 
apmaudingai.

vaikus, lie
ka i p

iszrodo vaikai geros tėvo gal
vos ir blogos? Pasigedo Druk
tenienes .Joniuko. — Joniuk! 
pa. Joniuk!
ir motyna eme gedauti...
slenka patvoriu Joniukas ne
drąsiai; pasirodo, viena kelni
kes blauzdike skersai perply- 
szusi, visas keliukas jam pli
kas. Vaikas gėdisi in akis pa- 
sirodvti. Lazdiene 
tenio virszu 
ma kitus vaikus iszredytns, 
jo kaip u bagi n k u s.
tyti, spiginti, akis badyti: jog 
per jo virszu, per gera galva, 
per paezios paneikima, jo szei- 

už ma- 
Drnk-

mi t Druk- 
pagavo; rodyila- 

o 
Erne klos-

BALTRUVIENE
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Viena motorele

1
i
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atminusi tese

— Asz pati 
szvogcrio — tarė Marijona — 
nesirūpinkite, Ims gerai, tik 
jus visos cioceles, dedienelcs, 
seseles taisvkities... Je! — at-

— Mhrelei turiu
paredniu, savo vilnonike mo
linąją barva — iszaugau, tru
puti suplemijau, atiduosiu... 
pasitaisysite vestuvėms.

— Dar tokios geros medo- 
gos nei levas nenupirks -- pri
sidėjo Skinderiene — puspali, 
kur supletmytas, iszims, 
gaite mažesne, liūs mieroj pla
tumo.

Nebent panų

puspali 
mer-

vakarui, 
antrai dienai — užsikiszo 

Lazdiene — o szliubui vis tik 
turi nauja nupirkti...

— Tuotarpu priėjo Varnie
ne, mergiczka gal nuo puses 
metu neszina, atsisėdo prie bo
bų. Mergiczka jos iszredyta, 
iszkreizuota, 
perkeliuose, minimuose pa-

ar

balcziausiuose

skendusi; sklaidosi, krykszt.au- 
ži orėdama

merga i ežiu plau
kus, drabužiukus. Druktenie
nes Stasike vėl pribėgo, pasi- 
plasnodama skvernais.

— Druktenyczia. szit nepa
rodyta, o palauk kiek jai tėvas 
pasogos paklos, taip besku- 
paudamas, supelėjusiu bu
rna szku. — Szioje gadynėje to
kia mada virto, ne in parod
uos, bet in pinigus mergų ka- i 
valieriai žiuri... Ožkai pariszk 
po kaklu pinigu makszna, ir 
tai ims pirszties — juokėsi bo
bos.

— Tszgrauž visiems kava
lieriams — atszove Lazdiene
— duosiu mokslą mergaitėms
— geriausia bus pasoga ir be 
vvro.

ja, prisimerkusi 
juokiasi.

— Szit kokia ramule 
pirmoji in .pared ka... o kad ana 
szimts! Ko ežia juokies?... — 
.juokino mergiczka Skinderio- 
ne —

Ims

supelėjusiu

ne

susipink kasas, Zosyte! 
o! tia! o! tia! nesiseiliok! (

— Visos bobos omo Zosyte 
sznekinti, juokinti,>. —- Vyru 
būrelis 5 matyti parsvyruoja 
nuo kluono, girdeties Drukte-, 
nio balsas:/ 
i — Nebežinau, 
pavadinti,?

—- Vyru

iii p
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galo ay vfrtsįiu?‘ JPftti nęlei- 

tu do per' ' v
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su dukrele 
isz Laisvohmdo, 

Badai iri Brooklina nusibos
ti no, 

Pas savo dvi sesereh 
Doras mergeles.

Tas labai jai nepaliko, 
Ba pas gerus žmonis jais už

tilto, 
Tuojaus dideli lamina padare, 

Sesutes ir gaspadorius labai 
iszbare.

Butu motorėliu in kreiziu 
ma uždaro 

Bet josios dukrele
padaro 

Kad namo galėtu vela sugryžt, 
Insiutus įnamytia apqialszyt
Jeigu toji rnisiuto neapsimal- 

szys, 
Baltruviene joja atlankys, 

O tada gud na i t, 
Padarvs

mi-
1 

sutaiką

viską olrait!

myna iszrodo blogiau 
žiansio deszimtininko.
tenis vis dar ginezijasi, spiria
si, bet Ijizdiem* ant kiekvieno 
žodžio ji užvaro. Drukteniene 
kaip ugnyje dega; kol ja ake-
jo — puse bėdos, ji ne tiek nu- 
kenezia; bet vyra ji myli, jo 
klaidas ir blogus pasielgimus 
priesz žmones ir priesz gimine 
labai slepia, savo vargus ir 
skriaudas isz vyro puses su pa- 
siszventimu kenezia, niekam 
nesiguodžia; o ežia sesuo vis
ką in virszu iszkolč, priesz vi- 

gimine isz k los t e...
i ir i ’

*
Tula bobele savo vyra m 

džela insodin,
Kur malszci akmenis skaldino, 

Nusibodo vvrui ten sėdėti, 
Ir gražia gromata bobulei 

nusiuntė,
Melde kad isz ezvsoziaus isz- 

initi, 
Prižadėdamas geriau gyventi.

M ielaszi rd i nga 
t ei p ir padare,

Ir namo savo vvra atvaro, 
Bet tasai neiszpilde savo pri

žadėjimo,
Pasinio vol, kaip lik gavosi 

....  namo.
Molorele vela ji iri džela pa

davė, 
pasiutusi len ji 

uždare, 
Dabar ilginus ton pasėdės, 
Kol smegenis nuo munszai- 

nes ne atves.

Ir lyg koki

te

savo

moterele

sa gimine iszkloste... .Jai ap
maudas ir skausmas szirdi 
griaužia: kur ji pati iki sziol
šavo padėjimo dar dorai nesu
prato, dabar nuoga teisybe pa
mate.

'Poliaus bus.

. t

l..

TIKR1AUSES KABALAS

Vaiku ne vvru t

• # •

Jau tik tam Illinojuje, 
Bobos gyvena kaip rojuje, 
Per* dienas nieko nedaro, 
Kaip tik per dienas -nami- 

nia varo.
visai neap- 

žiuri,
Bile sau gerus laikus turi, 
Burdingieriai pas juos ne- 

pabuna, 
Ba gero užlaikymo negauna, 

Palis sau viską turi pagamyti, 
Todėl ne ilgai ten gali užsi

laikyti.
Ypatingai Subatos nakti ir 

Nedėlioję, 
Namon visai negali gryžti, 

PaĮicmonai vežime turi vežti. 
K j moterėles negerai darote, 

Jeigu szitoki gyvenimą varote.

*

I ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE

' Pargabenkit(* savo gimines 
I in Amerika per Royal Mail 
. Linija.

Spėt* i a I i szka s pa tarna v imas 
del lietuviu pasažieriu, geras 

! valgys :r czisti kambariai

h ^jlįilN
H
n,:'i
n

I

1
Ii yl ji 

' ■ iifi

Ii

:rS 
visiems.
Dideli parankus greiti laivai 

tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIOI , 

Laivakortes in visas dalis 
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute. 
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY 

26 Brondway. New York.
Arba pas vietinius agentus.

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 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijų

Turėdami

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

CŪNAPD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon

Mauretania
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarninka' 
Greitas persėdimas Southamptone.

Aquitania „

Lietuviai ypatiszkat lydėti 
fn PiliavH 2 klesa $150.00 Kares 
In Piliava .3 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greiczlausi laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes |r reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.
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S. JUOCNUKIS.
Lietuvlszkas Krlauczlns.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal Naujausia mada Ir isz 
geriausio rhaterijolio pagal noro 
kostumeriaus. Senus pataisau ir 
iszprosinu Ir padarau kaip naujus- 
Mano darbas gva rantuoja m as ir 
busite visame užganėdinti,
102 T. Centre St. SIIEN ANIKUM.
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Ten bobų
4

4 •>

veidai

# *

j:T Skulkrno nemažam plejįse, < 
Žinoma, Pensilvapijos st'eite, 

Sakysiu ir sakau,
Isz ten bobų dauginus fu-1 

niu matau.
pradėjo

raukszleti, <
Ba iliat nepaliauna' gužuti'

Bet ant to būda nauja jos
- atrado,

•, Su miltine koszo žandus lip
dyti pradėjo.

Ant to d a. užbarsto paudorio, 
Ir stebnldaH visai kitaip isz- 

rodo',
Ant nosies iižmrttma alculo-

Arba Atidengtoms Paslapęzlu Atei
ties. Su pažiba kazirora. Pagal 
Cbaldelszku, Porsiszku, Graikifizku, 

i ft- Clgoniszku burtiniku. ‘
Iszguldinejiinas to kabalo yra labai 
lengvas Ir įtlokvionam gali būti su
prastinu. i

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus i ateiti. Su 
Salamoho Nose. . , , , .

TIKRIAUSIABURYKLA

A^ublszku

■1

įduoti... ?’ Kas 
’ tavo 

galva?.., koLkumeles, 
mat, klausiasi paczjos!,.. *
t — O kam asz turiu per jos 
virszu eiti? -r- teisinosi Lazdys 
— kaip ji, nori parduoti, ar ka 

Asz jau nežiūriu in vyro pirkti, jos valia... mari vistiek...
Pas mane, brač, kitaip... 

mano pati niekur notiirii va
lios — gyreBLprukįęnis^ asz 
vienas pardriodu, vienas pinku

rankas — tarė jaunoji Skinde- 
rienc, senuolio brolio marti—■ 
prireikia, man ko nusipirkti,
riene, senuezio brolio marti

• .u'. ? i • 1' f i I • <. • i

r..... ~................... ■
U:tjo ne,.— atvežu paezia ir ai

Asodinu in žeme...
.Vienas jau užgėrė — ta- nuo vyro tai priguli, a girdi J pinigu kartais nėra, pasisemiii 

mirk irvrn ha tricii xriann Kiirlr^ I Jynlri ..mn.l..

"T .
v n

0 pirszlys, kreipdamas prie nuo vyro... no visi vieno budo

r

KflSfo lfiil K
anie tavo

kaip ji nori, parduoti, ar ka

— Pas mane, brač, kitaip...

Sudejb Cigpnka isz Egipto Rubiną 
Sulvg. Del vyru Ir moterų.
....................................... ......
vifoi Tris knygutfs or.
TIKTAI UŽ . ..... 4OC.-

t

.■ rodo'

rius,

gyrėsi.]^ 
pa tau odų, vienas pė

koki puspūri grudu, ir yra ar mainiau?./khrii Ašž bdriz Vy-

I

TIKTAI UŽ . .

prlsiusklte mumis 25& Gausite 
visas tris knygutės perpaczta, 

• Pinigus galite siusti stempomis.
vlsas tris knygutės per paczta,

> W. HOCZKOW0KI-CO.
' A' toj, k - ----- - - - auk. a* . ’ ■

W’
MAHANOY CITY PA. 

•• ■ -'j Ii ♦." t ♦ ■' j ► 1 • * 4 * , « » . . 

................. .. ..... '!
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r Kad vejas noinpustu in akis '
paudorio.

in szali
> > mesKiie,
; Tada Heroikos visokius pau- 

f 1 dorins pirkti,
O niio veido dings raukszles, • 
Ir busiįto patogios moterėles!’

1

f
Veluk rmmszaine 

meskite W; 'ifflli

■ Į «

!'iį

: ii-’N
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CAPITAL STOCK 1125.000.00 
Banius ir Profits |53«,344.50

Mokam* antri, procentą ant sudėtu 
pinigą. Procentą prldcdam prlo Jus 

* pinigu x Baualo ir 1 Liepos, ncpal- 
aant ar atąeezat parodyt knygute 

'ar n*. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą bu musu banka, no- 
palaant ar mažas ar dldella.

> Bankas sdaras nuo 9 ryte Iki 3 
C popiet. Sdbatomls 9 ryte Iki 12 vai.

I

■
I f 
i'W

Tl. BALT., Prezidentus.
Geo. W. BARLOW. Vice-Prcz.
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS C.IUBOniUS 

IR BALSAMCOTOJAS

J#'

5 

i

Ii
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokioms reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
MlfU pirkaite POMNINKA tai kreip
kite® pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
M! E. Pine BU Mahanoy City, Pa.

i JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Č

J7T---------------- - - e t-

Žinios Vietines
Kalėdos artinasi.

19 dienu turėsime 
Naujus Metus.

Port Carbone likos su
rasta nauja gysla anglies

— Juozas Juszkoviezius, 
1100 E. Pine nlyczios, aplaiko 
sužeidimą galvos 
kas v klosią.

— Naujas American Ban
kas iszpardave visas savo sze- 
ras už $200,000 ir da tiek butu 
įiardavia jeigu turėtu. Vienas 
biznieris norėjo pirkti szeru 
net už 50 tnkstaneziu, bet jam 
neparduota. Bankas atsidaryi* 
po Nauju Met n.

— Skulk i no 
tvėrė l’armoriu draugavo kuria 
užvardino Schuvlkill County 
Agricultural Association, kuri 
ketina laikvti ferns kas metas 
czionais. Jau nupirkta 150 ake- 
riu žemes terp Schuylkill Hav
en ir Cressona kur 
kalingus namus. Daug žmonių 
kas motas keliauna ant foru in 
Keadinga, Alletown ir Blooms- 
buga, bet musu pavietas dabar 
turės savo forus kas metas.

f Snbatoje atsibuvo laido
tuves a. a. Ada ma vieži ones 
(Karnlienes-Micutienes) kuri 
mirė Detroito. Kūnas likos at
vežtas Ketverge vakara. Gra- 
borins Rėklaitis užsiėmė* laido
tuvėms. Velione' paliko vyra 
suaugusios ir vedusius vaikus.

— Juozas Balanas, 
tu, 329 W. Pine* Str., 

su

Už

a.

SAULTS

Park Place

pavieto susi

statis rei-

J

Nauja Banką mokės 
3 proceta už su
taupytus pinigus.

r1.... *'—**-■««-■ f

Nauja banka po yirdu “The
American Banking Trust Com
pany” 
n io U tarn i n k e
Pannley namo pHo? kampo W 
Center ir CatawifiSa St. prn- 
nesza kad mokės 3 procentą ant; 
indetu pinigu arba (saving ac
counts).

Szita nauja panka suteikia 
del visu, visiszkn bankini patar 
navima ir užkvieczia visus pa
stoti kostumeriu szito Mahano- 
jaus naujo banko.

Kalėdinis Klubas 
pra.4ideda Panedeli 18 Gruo
džio.

Bankinis regulariszkas biznis 
prasidės 
1923m.

Dekite savo pinigus in Ame
rican Banking Trust Company 
Banka ir gaukite 3 procentą už 
sutaupytus pinigus.
lt. Mahanoy City, Pa. 
American Banking Trust Co.

kuri nlsidarvs del biz- 
įiiiusip 1923, 

r
o

dėt 3823
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PATI NAUJO SENATORIAUS ISZ MINNESOTOS.
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Kūdikis Suteikia 
linksmumą ' 
Kiekvięnai Motinai

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi būti rv< 
nevalite žindyti ravo kūdikio, tai -neduokite
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Mrs. Henrick ShipMead, pati 
riaus, nedaibanje turtingoje draugovėje 
ne, nes kaip pati prisipažino, g

iszrinkto senato- 
tureziu Washingto 

geriau būti gera k u karka namie 
ne kaip praleisti brangu laika ant tinginiavimo.

naujoi

ISZ LIETUVOS. DARBININKISZKOS ŽINU
TES ISZ VISU SZALIU.
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t
n
■-

i - ■

■

t

B

I| Apdraudžlu (Innzurlnlu) Namus, 
E Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose KompanijoseL815 TV. Mahnuoy Avė, Mnhanoy City
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JZW. TRASKAUSKA3
PIRMUT15LH I.1ETUVISZKAS 

URABORTUS MAHANOT CITY, PA.

>;;W' 
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Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krik
ai tini U, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir L L
r»20 TV. Centre SU Mahanoy City, Pa.
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IJetuifstkai GraborluM

K. RĖKLAITIS
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Laidoja Numirėlius pagal 
■sujausią mada Ir mokslą. 

Turi pagelblnlnka motere.
Prieinamos prekes.

&1< West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telcphonas No. 149

C II A S. S . P A R M L E Y
Real'Estate Agent
JelffU oorltg pirkti ar parduoti Šlubas, 

tnee galime jumis tarno patarnauti. 
Randavojame narnua, koletavojamo

' . randas Ir teip toliau*.
W8 W. Centre SU

Notary Public

Aljihnuoy Oily, Pa.

Tvlrcilsiisla Llctuvlfizka
0ANKA

»• .. •
Dldels kaucija sudėta Valsti
jai Banko 5 Departamento.
Kalu po ^priežiūra Valstijos, 
tslp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki* 
mul. Slunczu pinigus in vi
sa* dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grot 
tai Ir pigiai. Rnszyklte apie 
kalnas o 
atšokime.

V. LAPINSKAS
601 W, Mahanoy Aie, 

MAHANOY CITY,

gausite teisinga
Adresavoklte:

4

PA.

1 
4 ej*.

DEL JUOZAS J. AUSTE A 
(Lietuvis) 

BqvusIs Oak taras Karlum en- 
Gydo visokias Lygas.

Pfilma ligonius lig 10 vai., 
ryt®/ 12 lig 2 popiet, 8 lig 
9 vakare.
111 E. Coal SU Skenandoal u
i. j < . - - -   - 1 ■ -v

GERA PROGA PLIKUiMS!

Bell Tel. 359-R .
"t,

Arablazka Mostis yra t'Anai pasek
minga ir kas prisiims kelJmJJm stom- 
>q Ir savo adresą tai apValkyr. tuja 
arahlszku gyduolių dykai. R as zyki te 
ant szlo adreso Dr. Jmbco. ?23i» Broad* 
way, Box 9, Brooklyn, N. Y,. Fnnnudo* 
felt® Įsa salos progos visi kurio yra 
pua-pllkiai arba visai yra nppUkla,-{.f.

18 me- 
randasi 

ligonbuteje su skaudanezia 
ranka nuo mulaus inspirimo.

Ketnresdeszimts valan
dų pamaldos Sz 
tnviszkoje parapijoj. Daug ku
nigu pribuvo isz aplinkines in 
pagialba prabaszcziui Czesnni. 

' f Vincas Gudelis, 
tu, gyvenantis ant 
mirė Nedalios vakaro. Velioni 
sirgo nuo ilgo laiko, paliko di
deliam 
dvi dukreles, 
dvieju lenkiszka draugyseziu. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta su pamaldoms lenku bažny- 
uzioje. Graborius Sakalauckas 
užsiėmė laidol u veins.

Nedelioj priesz piet su
sidurt' du automobilci prie 
kampo B ir Pine St. 
automobilius prigulintis prie S 
Milan užvažiavo tint mažesnio 
autonaobiliaus kuriame važiavo 
A. (’zebatorius su savo szeimi- 
na isz Park Place. J u automo
bilius likos visizkai sunaikin
tas bot ant’giliukio niekas ne 
buvo sunkiai sužeistas, tiktai 
p. Czobatorionol likoK biski isz 
lauko sužeista.

— Pana Kranciszka Tras- 
kauckiute, aplaike užsiėmimą 
Timo 
k i biznieriai 
musu lietuvaicziu 
daugiau apsiejt kaip 
ejtejo darydavo.

Juozapo lie-

34 me- 
9-tos uli.

S

nuliudimia paežiu ir 
prigulėjo prie

antomobilci
Didesnis

aptiekoje. Amerikonisz- 
suprato, jog be 

neefidema 
tai pra-

fl Procentas už
. | Sutaupytus 

Piningus
Kirst National Banka, nnoll<a 3 

procentą; už padėtus pinigus j u 
banke pradedant nuo 1 dienos 
Gruodžio 1922rn.

rPhc Įširst National Ba.nk. 
lt. Al a ha no v Cit\

4
r f Pa.

•> 
o

Procentas už ft 
Sutaupytus

Pinigus ”
Union. National Banka molui 
procctnta už padėtim pinigus

7u bankui pradedant nuo 1 die
nos Gru uclžio 1922m.

Union National Bank, 
lt. Mahanoy City, Pa J

ft Procentas už f 1 
_i SutaupytusSutaupytus 

Pinigus
Mechitit# Banking Trust Co

Wilkes-Barre, Pa. — Praei
ta sekmadienio vakarti apie 
9:30 vai. pikttidariai . mėgino 
insilaužti in 
sznusko užeigos 
So. Baltimore'

Andriaus M i I i r 
narna ant 16 

gatves. Kokiu 
tikslu jie norėjo ineiti ir pada
ryti bledi nėra suprantama. 
Iszmusze Įauga ir kuomet jo 

kuris tojo vietoje* 
gyvena ir dirba nuėjo žemyn, 

du kartu sze>v<‘ in vidų. Laime, 
kad žmogus žinojo kaip apsi
saugoti, nes viena kulipka bu
vo rasta viduje.

szvogeris 
g

nora

vo motore
ne, kaltindamas už žiauru 
cziules

Juodu suriszo
Kingstono

Luzerne, Pa. — Juozas Ali- 
szauskas gyvenantis 309 Vine 
gatves praejta subata pradėjo 
persiskyrimo teismą priesz sa- 

Rože žVliszauskie- 
” pa

su juo pasielgimu.
motervsfes 

klebonas 
gyveno Du- 

kuomet pra
sidėjo nemalonus tarpe jųdvie
jų santikiai ir < kurie priveda 
prie reikalavimo divorso.

))

rysziu 
Kun. Kudirka ir, 
žemo iki 1922 m

O’ ,

Amerikieczio nelaime.
Vabalninkai. — Biržu-Pasv. 

apskr. Nesenai grižos isz Ame
rikos Lamokeliu kaime p-tis 
Varna nusipirko kuliamąja 
arkliais varoma maszina ir 
mane ja uždarbiauti, nes jis be
žemis. Pirma karta kult' Lamo- 
ku kaime ir antra diena ežia 
atsitiko nelaime' — maszina su
laužo ir isz peties iszplosze 
jam ranka. Nugabenus 
kini, in Biržų ligonine greit pa
daryta operacija — nupjauta 
ranka, bet buvo pervehi — ir

Paliko žinomi 
8 metu.

gerokai buvęs 
ros.

nusipirko 
varoma

u ž 24

»>>

vargszas mirė, 
ir dukrele Priežastis 

alaus iszsige-

Pe n n s y 1 va n i j o i darbinin
kai neteko $9,900,000 isz prie
žasties visokiu nelaimiu.

Straikas Williamston, W.
kuris prasidėję) July l,

1920, likos atszauktas per nni- 
jo*

*
Va M

Dideli mokesezei kokius 
aplaiko darbininkai, yra ste
kas visokiu profesionaliszku
žmonių, kurie 

ne
priima visokius 

kaip dirbti su

kompanijos

Scranton, Pa. — Dvi mergai
tes, Margi reta ir Della Zu- 
brauskintes ant 804 Clearview 
Str. rado neatsargiai pamesta 
dinamito kepsmka, kuriais an- 
glekasiai plaiszo anglis, pradė
jo su juo bovytis ir daužyti. 
Staiga dinamitas sprogo ir 
mergytes apdriuske. Margareta 
11. metu gavo s'iiman?<yti kaire 
ranka, kuria ligonbuty turėjo 
pjauti, o Della ii met it turi su- 
draskvta veidui a.

Kalti suaugę, kurie vaikams 
neaiszkina, kaip dinamitas yra 
puvojiĮigas, ir v« 1 gi kas labai 
neatsargiai ji 
vaikai n iže it i.

IJASRSERGR JIMAS
— /Mahanoy (Tity 

kompjhnijo prašeigsti 
jog vandens randas i labai ma-- 
žai, todėl bereikalo jielaistyki- 
to vandens, pataisykite began- 
czes paipas, guminleu paipos 
yra ■uždraudžemos naudoti aut 
laistymo vandens ir žollžiu, vi- 
sur.'kur tik vanduo bįcgit nerei
kalingai idant tuo pataisyt. —

Pleszikai užklupo ūkininką.
Szates (Kretingos ap.) Ple- 

szikni. Plesziku gauja suside
danti suvirszum isz deszimties 
žmonių, insivbrže prie ūkinin
ko Pocio, gyVcnanczio Derk i n- 
eziu sodžiuje ir gerokai apiple- 
sze: atėmė daug aukso ir dau
gybe kitokių visokiu turtu. 
Pleszikai buvo apsimaskave, 
kad nieas ju nepažintu, ir taip 
tūnoti, kad kits kita vadino 
ne pavardėmis, bet skaieziais. 
Iki sziol pleszikai nesuimti.

darbus 
plunksna.

Laivines
Bostone neustiko mokėti dar
bininkams $1 ant valandos, da
bar aplaiko tik 65 centus.
'* j

ka Southampton, Anglijoi, kur 
turės darbus apie 2000 darbi
ninku.-

t 4

Kordas stato dideli fabric,

moto, kur gali

T

Water 
visus

Mahanoy Ci ty WaterCo. (t.f
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Banka moka 3 procentą už pa-d
dėtus* pinigus ju banke, prade J
dnnt nuo 1 dienos Gruodžio, 
1927 m.
Ttorchnnts Banking Trust Cc J 
lt, Mahanoy CityrP.7:
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PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

Stebėtina mostis kuri sulai
ko slenkima plauku, iszczystl- 
na pleiskanas ir sulaiko nieže- 
jima, pražylimiij 
szaknis plauku.

ir atgaivina 
FREE SAM- 

PELI visi aplaikys an't iszme- 
o ingy s i te drūtus ir 

puikius plaukus. Raszykil tuo-
jans lietuviszkai pas:

Free “Specialties
236 Broadway, Box 9 W.

, Brooklyn, N. V.

ginimo,

(t.104
> >

Z“

TEISYBES.

Kas pažysta kitus, yra 
iszmintingas, kas pažysta savo 
yra labai apszviestas.

Jeigu ppts sau netiki, tai 
ir tau niekas netikės.

Teisingi žodžoi yra ne
smagus, 
yra teisingi.

Užrakyk duris ant rakto,
M**

*

*

»x<

o meilingi žodžoi ne
*

b kaimynai ne bus va geis.
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UŽMOKĖJO $50,000 Už\ KRŪMĄ ŽEMUOGE.

S $
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i.iotinai.

eiki 5r augti stiprus. Jeigu jūs 

tokio maisto, ku”io jis negali suvirškinti. 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

jJtrrtLz/iii
EAGLE BRAND 

, (CO/vlsa’X'J 
1 
per lri.4 gojitkiirtel; kiekvienai

Kkirpkiic hj paj*arsininma 
ir prihhiHkitc j The Borden 
Co,, New York ir gausite 
pilnus paturimu* ir nurody
mui, limp jf vartoli lietu
viu kalboj visai veltui iv 
puikių ktidiklų knygų.
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Tui maistan, Tigris buvo pirmutinė paprclba

-r

•"" i, :_______

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! *nvo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartnmct luupinimo ar Czekiu 

sĮsyriu. Ji gali jumis suteikti pagolba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti prnperie.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST* CO.
J—8----

DIREKTORIAI:
' D. M. GRAHAM, Prez.

' LEON ECKERT, Vlco-Prcz.
J. H. GARRARAN, W. F. RYNKIEXICZI^ P. C. ę’ENTON,* 

T. G. HORNSBY, A. DAKISZEViČZIjU M. GAVpEA. $

ir szita

i

D. F. GUINAN, Sek. Kasijerius *

T. G. HORNSBY, A. DAMSZEViGZI^' M. GAV0EA
===== ■ r:1. 4- ,-nr.rT
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Geras Tavoras
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Negalima rašte
Buckwalter pecziu.

geresnio peeziaus už

E name his netruks nei nesilups.

Mažiau kasztuos pataisymai, už tai 
, kad yra padirbti isz geriausio ir dru-

♦ A •• • * 1T « '• . g . .. M
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eziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peczius 
turi but geras.
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Moterems Pluszinei, Kailinei 

ir Kitoki Kotai
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'■ Atrasite/ kad Guinano kotai ilgiausia nesziojasi. 
Gera tavora visada apsimoka pirkti.■ ■ .*■’ ; 1 1 ' * ■ * t ų

I Gal ir (langiaus pinigo mokėsite bet ilgiaus 
nesziosite musu kotus
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Gaunate naujausias mados kotus. , f e 0*1'9 t * *
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201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Krank Beatty ana diena uįžinokejo 50,000 doleriu už km-.^S 
ma’ žemuogių (strawberry). Tp.sai’krūmas žemuogių turi di-. v „ . .... / ..x.. . X r.O - -

durno Įniszelinio gurbo o uogos \yra Ebai didolios ir skanios
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