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A

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

PRENUMERATA KAfiZTUOJA:’
AMERIKE: Ant viso meto f 3.M. Ant poee* meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto <4.00.
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Asztuoni žmonis sudege d 
ganeziam name.

Lawrence, Mass. — Asztuo-I 
ui žmonis sudege deganeziam 
namo o keli smarkei apdege. 
udegusie yni Mrs. Angelina 
De Gloria ir josios keturi vai
kai, Komaro Reysh, Mrs. Mare 
Kalid. Vyras Do Gloria isz- 
szoko per langu ir užsimuszo. 
Name gyveno apie 50 žmonių 
kurio vos iszsigialbejo.
Penki vaikai pražuvo degan

eziam name.
Ginghampton, N. V. — Po 

kilo name Juozo 
penkis vai

kui’ pasi
slėpė idant apsisaugot 
liepsnos. Vaikai turėjo nuo I.' 
lyg 3 metu. Vaikai užtroszko 
nuo durnu, o tėvai likos apdo- 
gyti ir sužeisti. Badai namas 
užsidegė nuo trūkimo lampos.
Dede Samas turi daugiausia 

darbininku.
Washington, D. C. — Suvie

nyti Valstijei turi daugiausia 
darbininku ant 
000 žmonių kurioms moka imt i 
meto 750 miljonus doleriu al
goms. Prie to nesiskaito dar
bininkai po visus miestus, kai
melius, pavietus ir tt. kuriu 
skaitlis daejna lyg trijų milijo
nu žmonių.

Praejta mota 
$2,514,435,467

nguei, kuri 
Kūkalio, surasta 
kus kamaraitėje in

0.

nuo
- o 

I >

Į Laibam, neteko rankos, kuria 
jam nutraukė pjūklas fabrike 
penkes dienas ailgal, likos nu
vežtas in ligonbute, kur 
nupjovė ranka nuo pecziu 
kabojo tiktai ant skuros. Dak
tarai ranka užkasė in žeme. 
Kada Latham po operacijai at- 
sikvotėjo, pajuto skausmą 
koje kurios neturėjo, 
mas, jog jojo ranka yra ueisz- 
tiesta ir jam labai nesmagu, 

| nuo ko jaueze dideli skausmp.
” ’ ts;: i i ~ ’ 1
isz Latliamo,

melsti daktaru, jog 
jam nupjauta ranka neduoda 
ramvbes daktarai iszkase ran
ka, kuri buvo labai sulenkta, 
atnesze in ligonbute, isztiese ir 
vėl paguldė in dežia, tik tada 
Lathamas apsiinalsizno, saky
damas, jog dabar nejnucze 
skausmą ir turi palengvinimą.’ 

Daugeli kartu atsitinka, jog 
žmogui nupjauna koja, 

gali k Ii by t i pirsz- 
turi pajau!ima,

i Daktarai
I

pradėjo

jam
nes

rau
so k vda-

isz pradžių juokėsi
bot kada tasai

o bot
jaueze kad
tais, vis

svieto —560,-1 jr sąnaris nupjautas.
i

kad

gen ma n persky rė 
rvstes

n- hi I

BOLSZEVIKAI. AP VAIKSZCZIOJE UŽĖMIMĄ VLADYVOSTOKO.

Lenkai apleido Klaipėda.
London. — 

riszkas laivas, 
su kitais laivais 
a pledo ana diena.

Lenkai apszauko
■je lenkiszka kalba kaipo ol'i- 
cialiszka,kuria naudos visuosia 
bjuruosia.

Vilkai arti Rymo.
Rvma.s — Iszalkia 

vilku pradėjo draskyti 
liūs nplinkiniuosia kaimeliuo-

szaltn

Lenkiszkas ku
kulis atplaukė 

__j in Klnpeiln,

Szložinge-

kaimenes 
gvvn-

Du Bois, Pa. — Mikas Bo- 
nikoviezius isz Osceolos, 
dasi ligonbuteje, kur gydosi 
ant akiu, nes likos baise! lipdo-* 
gintas per eksplozije dinami
to Stines kasyklosia.

ran-

— Ant Cherrv ui vežios ser
ga 29 žmonis ant tipuso. Val
džios daktarai stengėsi užbėgti

Kada Japonai apleido Priamuro aplinkine, ir pristova
II   '' ~ ; ---------* ----- #

metiniu sukaktiiviii nuo bolszoviku valdžios,'apvaiksztinojo taja diena iszkilmingai kaipo 
ir diena užėmimo Vladyvostoko. Paveikslas parodo kariumonia prie rotužes.

Pa I i rijant n.s 
kuris

je užklupo ant baltosios ir po trumpam inusziui užėmė taisi s
Vladyvostoko, raudonoji armi- 

viotas. Isz priežasties penk-

Hoy
likos nusiunstas

ligai.
— .Jonas DnBois padova

nojo miestui forma 10 skėriu, 
kuria perdirbs ant pas i links- ‘ 
minimo vietos. Ferma randasi 
prie Liberty būti vardo.šia Rymo. Nepaprasta 

žiema, prispyrė taisos bestijos 
apleiti Apcninos girros jrszko- 
ti maisto piie kaimu. Vaiskus 
daug nnszove vilku, nes val
džia moka po 50 centu už kož- 
na nogvva vilką.

Milžiniszka kirmėlė,
London. — Vienoje anglisz- 

koje kolonijoj A f rike, pasirodė 
vadinama 

pridarė ne- 
jyventojamS/

Wilmington, Del. — Szioj 
apylinkėj daug žmonių serga 
“flu” liga ir daug nuo tos li
gos mirszta. Szimct žiemos be
veik kaip ir nebuvo, orml visai 
neszatlas.

t Pradžioje szio

k k

menesio 
mire Jurgis Putins sirgdamas 
7 dienas “flu” liga. Nabasz- 
ninkas jokiu 
neturėjo.
mo žmogus ir senas 
skaitytojas.

giminiu czionais 
Buvo gero pasivedi- 

“Saules”

milžiniszka kirmėlė 
"i'“*• ” kuri

I
* *

Isz Lietuvos mamber, 
baimes g '

Toji kirmėlė atslenka naktimis 
be jokio balso, 

laikui nurijo du 
160 aviu, apie

Nežinojo kad apsivedė su mili- rogojmus. 
jonierium kuris save perstate Jones

kaipo prastas darbininkas, j per kapitonu ant isztyrinejimu 
Saranac Lako, N. V. — Kai

nuosią Adirondacks, kur 
važinėja visokį turtingi žino-1 
uis ant praleidimo koki tai lai
ka ant szvii'žio , 
viena dieha pribuvo 

jaunikaitis, 
prausės ne nesiskutęs, 
damas darbo vienam 
mutiniu hoteliu. Hotelije susi
pažino su 
O’Bfion/ patogia

su-
tujų vaidijimu, sako po prisie- 
ga, buk 

j lekta valanda linktij
mato apie pusi ni (Įvi

jo prisftir- 
tinante prie jojo balta szeszeli. 

bet toji
Juda i<‘mti

Vis kankina Lietuvius.
E k. Mock a va.

nas ramiausiu Punsko
veutoju
T ra kiszkiu

važiavo

I
mažai 
T 7 ' 
prie grineziu, 
Lyg sziani 
szi nitus ožkų, 
200 szunu, bezdžionku ir kelis 
tukstHiiczius visztu. Gvvonto- 
jai jau nekarta susirinko uį- 
nniszt taja krmelia, 
jaja pamato bėga

\’aldžo iszsi imt e in te- 
kareivillS i<lnnt <rvv?(tn 

nuszauti.

John
ku-

21-XII vio- 
ap. gy- 

Konst. Cibulskas isz 
kaimo, pradėjus 

su miltais isz 
namo (malūnas arti 
o Cibulsko namai tik 

nuo szio malūno).
” pasie- 
Pek'liu 

Cibulską, 
doktinwu- 

savo asmens 
liudyma, lenku laikinai, kaip ir 
visiems,’ jam iszduota. Szi pa
žiūroje, meta ir reikalauja mo
bilizacijos kortos (karta povo- 
lania): mat, Cibulskas dar jau- 

. vyras. Szios 
| jum neturint, gerokai sumusza 
ji, liepia palikti ant kelio ark- 

varosi ji su

tlK’), 
už sznndv-

p ra dejųPaliepė dvasei sustot,
OS.
bet dvaso 

ne nekrustelėjo isz vietos, tik- 
minutas, 

in kita dali 
palieijantns 
stovėjo prie 

generolo Gor-

. Springfield, Ill 
Badwities (Budv 
ris laikinai dirbo 
tojo Springfield Co-operative
anglių kasykloje, tapo pagau
tas netikusiai iszsiszovusio sro
vinio ir užmusztas ant vietos. 
Jis paliko naszle ir trejetą vai
ku.

girrinio oro, Ine nesijudini* isz viet 
kokis tai i szove kelis kartus

nekarta
malūno 
Punsko, 
už I kini, nuo szio 
Sztai ji paveja du raiti 
nininkai, 
dvare.
prikimba klausti

Szis parodo

bet kada 
su dideliu

Ne ji mylėjo, tiktai jojo 
pinigus.

Detroit, Mich. — Sudže Din- 
rvszi mote-

Frano Kogalskiui 
Hamtramcko nuo jojo pacziįl
ies Helenos, kuri ji ji pamėto 
]>raejta meta. Franas apsivedė 
1919 mete, dirbo Fordo fabri
ko, bet paeziule^HKižai rūpino
si savo vyru. Vietoje sėdėt na
mie ir užsiimti naminiu darbu 
kaip visos geros gaspadinelos, 
tai žolino po miestą diena ir 
nakti, bet kada Franas ketino

vargingas

valdže iždu ve 
ant viddiszku

namu, pacztu ir kitu namu 164 
rn iost uosi a: ’
Jau szitai porelei tikrai rei

kėjo botago.
Detroit, Mieli. — (’zionaiti-! 

niam sude atsibuvo perklausi- 
ma« ant pemskyrimo Jameso atneszti pede, tai taja diena se- 
Albert Chadwick su savo pa 
czinle T -----
vedė.praejta . Mojaus menesi, ! in miestą jeszkodama linksmu 
bet nuo keliu menesiu su savim draugu ir draugiu.
negyveno, nes Jamesas aplei
do savo Mariute.

Vyras turi penkiolika metui 
o pati devyniolika, 
rado tokia kvailys, 
sius vaikus suriszo mazgu mo- 
tervstes ? m1
Vedusieji papildo daugiau sav- 
žudinseziu ne kaip nevedu

sieji.
Kas

I

kada pinigusdėjo namie, liet 
Marijona. Porele apsi-1 gaudavo in ranka, tai vela duj 

menesi,!

— Ir atsi
kuria tno-

i

nesi- 
praszy- 

isz ezio-

Katrotarnaite
mergaite ir 

a u su.

New York, — Kas metas 
daugiau vedusiųjų žmonių ati
ma sau gyva stos ne kaip nove- 
dusiejo, teip Apgarsino mios- 
tiszkas daktaras Morris. Isz 
S7!) žmonių, 
gyvenimas praejta 
buvo vyrai, 253 moteres, 315 
buv’O vedusio vyrai ir 141 ve- 
dusios moteres, 151 senbernei 
56 merginos Ir 
Daugiauso atome sau gyva stos 
su pagialba gazo, 132 nusiszo-

kurioms nubodo 
meta, 568

> 
senmerges.

(ve, o keli susidegino.
Geriau mirti ne kaip apsivesti.

. Milwaukee, tVis. — Tankei 
girdime, jog vyrai laksto pas
kui merginas idant sojoms 

- apsivesti, bet szitam atsitiki
mo, vyras puolė auka, kuris 

• prispaustas prie muro per mer
gina, negalėdamas atsikratyti 
nito josios meiles, atėmė sau 
gyvaste ne kaip apsivesti su 
mergina kurios visai nemylėjo.

Taja auka yrft Augustas Bit- 
teris, 37 metu, kuris atome sau 
gyvaste per ižgorima truciznos,

Bitteris ketino apsivesti

<

nittens Ketino apsivesti su 
Elsie Zeiwaukee, bet ne isz sa
vo linoso noro, tiktai ant pris- 

/pyrimo merginos, kuri jam 
kerszino teismu,* jeigu su jaja 
neapsivestu. Dabar Augustas 
randasi ten, kur nėra tokiu 
merginu kurios vyra priversti-
nai spirtu ant nuvedimo josios 
prie altoriaus. — Laimingas 
Žmogus!

tai pastovėjus kėlės 
nuėjo sau malszei 
kapiniu, 
sako, buk 
kapiniu, stovyla 
don jam pašildomojo 
damas garbe su ranka.

Argi tai butu pasekme iiiiin- 
szaines, kuria tennitinei palici- 
jantai labai myli ?

Anti as 
kada

S

” ka 
Susistabdė

stovi

bai mi a. 
nais idant gyvate

Kingston, Po. — Sausio 9 d., 
10 vaL Auk.. < n?-»ji 
szeimininka Z. Šzinulkszti in- 
vvko musztynHs. Szeimininkas 
yra geras žmogus ir niekam nė
ra padaręs jokios nuoskaudos. 
Pas ji buvo ir daugiaus vyru 
tame laiko ir visi tarpe saves 
ramiai sziv*kueziavosi. Tik isz 

insibelde pasigėrės 
kuris pradėjo 
ir užgaudibeti

Biskupas ir palotas lauke 
mirties.

Petrogradas. — Czionais at
sibuvo teismas . prieszais bis- 
kupa Cieplaka ir pralota But- 
kevieziu, apkaitytu 
prieszi n i ma priesza i s
Badai abudu likos pripažyti 
kaltais ir kaip rodos bus su- 
szaudvti.

t.4 4
generolo (jur

at (duo
Z. Šzmulkszti in-1 *tu.insimylejo lyg ausu. Na ir 30 

Gruodžio kun. Juozas Crecdon, 
prabaszczius Szv
bažnyczios suriszo jauna pore
le mazgu moterystes.

Po keliu sanvaieziu saldaus 
pagyvenimo vyras Katrės, ap- 
roiszko savo paežiulei, jog turi 
jai pasakyti dideliu slnptybia, 
melsdamas 'savo Katriutės 
idant ji mylėtu kaip mylėjo isz 
pradžios, po tam, ka iszgii s isz 
jojo lupu. Atsiklaupęs ant ke
liu iszpažino savo paeziulei sė- 

Zinokio miela Kat- 
esmiu turtingu 

žmogum — milijonierių. Mano

Bernardo

Anglekasiai apjeido gyvenimą uas’ vos metu

uz pasi
voki ži a.

Franas mane, jog su laiku 
apsimalszys jauna paeziule ir 
gaus daugiau proto, bot kur 
tau, apsiriko vargszas. Nepa- 
gialbejp praszymai ir malda
vimai. Helena tik jojo pinigus 
mylejp o ne Franuka ir neno
rėjo būti jojo pati kaip priva
lo būti. Ant galo paeziule su--pravarde' yra Gastonas Bois

sonault, mano tėvas

.]Og

kanezei: i k

rinte, jog asz

gvvenasipažino su kokiu tai Golows
kiu ir iszleko su juom in svietą. Hewlett, L. I. Norėdamas sau 
Sudže iszklauses Fra no var

gai lojusi labai ir davėgus, 
jam persiskyrimą.

ir davė
iszsirinkti pAczia 
turto tiktai

r*»

Lietuvys turėjo tris inkstus.
Brook 1 vn, N. Y. 

pelnysią 12 
Kazimieras

numire 
li- 

gatves.

žinau, jog bus 
Dabar važiuoki- 

J>

budykesia.
Uniontown, Pa. —- 

paviete straikuojenti angleka- 
sei pradėjo pameti net i savo 
gyvenimą budykesia ir jeszko 
dabar vietos kumpanieznosia 
stubosia, nes ant susirinkimo 
anglekasiu likos nutarta su- 
gryžti prie darbo, uos negiliojo 
ilginus kovoti prieszais kompa-

Pa votį e t'

ve rezia

nijes. Viso straikavo apie 20,- ai.|.Į,u jr
000 darbininku isz kuriu dail

iu tėvynės, ogelis iszkeliavo 
kiti rado darbus kitur.

— Pereita 
sausio, 

Simanaviczius 
gonbūtyje .ant E. 16 
Velionis sirgo vėžio liga. An
tru kartu iszgulejo ligonbutyje 
apie septynias menesius. Daug 
operacijų daryta buvo per dak
tarus, kone visas supjaustytas, 
bet negelbėjo... Kada pasimirė, 
ligonbutis prasze giminiu, kad 
da leist u padaryt i revidavimu. 
Mat, daktarai spėjo, kad velio
nis turis 3 inkstus. Giminaitis, 
velionio pusbrolis, pil. Gribau- 
skas suteikė ligonbuęzio dakta
rams pavelijimu. Pgdare miru- 

revidavima atrado, kad 
velionis turėjo tikrai 3

inkstus. Daktarai pareiszke, 
kad vyras buvęs drūto sudėji
mo žmogus ir butu galėjos gy
venti ilga amžių, kaęi ne vėžio 
liga. ’ Liga vėžio buvo ant pūs
les. Daktarai paręiszke, tai is- 
toriszkas žmogus su trimi inks
tais.

Velionis
priklauso szvento Jurgio ap- 
draudos draugijoje ir dar ap- 
draudos kompanijoje. Paliko 
moteli ir (lukteri Lietuvoje. 
Paėjo isz Szauliu apskriezio. 
Amžiaus 35 metu.

no del mano 
isz meiles, nuta

riau pasirėdyti kaipo prastas 
darbininkas, nes jeigu mergina 
noringai isztoketn už mane tik 
isz meiles, tai 
gera motoro.
ine pas savo tėvus.

Kada jaunavedžiai pribuvo 
pas tėvus, mergina arba moto
re jauno Boissonault, labai pa
tiko ir yra labai užganadyti isz 
savo marezios,
palaiminima jaunavedžiams.

duodami savo

Aplaike milijoną, bet vis tiek 
yra vargszu.

Uniontown, Pa. — Vokieti
joj mirė turtingas dode, pnlik-

šiam 
teisu

dainas Lenojui Meyn milijoną 
ma rkiu.
■dotko ir permainimui 
ant amerikoniszku
Meyn aplaiko tiktai 3 dolerius 
ir 75 cpntus. Kasztaj aplaiky- 
mo tojo milijono markiu kasz- 
tavo 35 doleriai. — Žmogelis 
daugiau iždą ve ant aplaikymo 
tojo milijono, no kaip buvo 
vertas.

Po atitraukimui pa
niurk i u 
pinigu

— Žmogelis

Narsi mergina apdovanotas

&

as

Paveikslas pa-Now York* 
rodo pana

liūs su vežimu ir 
savim in Pelelius. Joki malda
vimai negelbsti. Muszimu pri- 

palikti arklius ir eiti, 
kur liepia: raiti varosi pęsezia
ir jiems skubiai jojant jis turi 
pirma ju bėgti kiek gali. Taip 
pavarė apie puse klm. sumano 
gražinti prie paliktu laukuose 
....  varyti važiuota. Ir 

' dar smarkiau priverezia bėgti
atgal. Sugražinę pas arklius, 
liepia važiuoti sykiu 
kuoskubiausia. i 
Cibulsko namais
in namus ir patys neat leisdami 
užeina ir, radę ten atvijusi kai
myną (Joną Staskekevicziu), 
nuo jo reikalauja “karta povo- 
lania.” Kadangi ir szis ne turų 
tai ir ji suima ir abudu sykiu 
varosi. Prie ju neprileidžia sa
vųjų ir insako visiems kalbėti 
tik lenlciszkai. ^aip pakankinę 
apie valanda, pagalios ima rei
kalauti pas Cibulską, kad duo
tu jiems mėsai avi, tai paleisią 
juos...' Szis <sutinka duoti ir 
nueje iszsironka 
Szis geriausios
žesniu reikalauja dvieju. Pa
galios paima dvi avi, in vežimą 
insikinko savo arklius ir taip 

pasiėmė už vyrus

pas arklius 
su jais 

Dasivare ties
leidžia užeiti

geriausia avi. 
gailisi, tai jna-

nuvažiuoja, 
po avi.

Isz minėtu ežia Cibulsko 
kankintųjų vienas buvęs sto- 
vinezio Peleliuose būrio vadas.

ežia

K. Simanaviczius Argi tai priežaste munszaines?
Atlanta, Ga. — Dvasios ne

duoda ramybes czionaitiniams 
palicijnntams, o ypatingai prie 
Oakland kapiniu. Palicijantai 
kurie vaikszcziojb tojo aplin- 
Ir i ii oi n n na n ■*'» xv***%r* —

Teresa Anderson 
kuri iszgialbojo septynis žmo
nis isz deganozio namo Arver- 
ne, Long Island. Pana Teresa 
aplaiko auksini medali kaipo 
narsiauso mergina yisnm Now Tr 1 1 i •♦

ANT PARDAVIMO.
Namas su groserno. Kampi

nis namas 2 lubu augszczio, 8 
ruimai, teipgi .garadžius. Sza- 
le namo randasi tris lotai del 
pardavimo. Biznis gerai eina. 
Parduodu už tai kad važiuoju 
in Lietuva. Atsiszaukite 
ląiszlpi ant adreso

J. Valėnczius
v Throckmorton and C Str.

per 
(t9)

Užsimanė Brazilijos sosto.

Kunigai ksztis Pedro d’Or
leans et Bragance, kurio prie-

4.

$
Ji

s
Is

vaM M M

tolei daro visokius stongimus 
idant ji pasodyt ant karnliszko 
sosto, prie kurio Bragance tu
ri pirmybia, Karaliszka parti- 
je Pietitiam Amerike stengėsi 
sugrąžyti Brazilijos monarkije 
kur dabar randasi prezidentas. 
Jeigu pasisektu 
ralyste, tai butu
del dykaduoniu kurie laižvtu 
ezobatus naujam karaliui.

sugrąžyti ka- 
geru džiabu

Bolszovikai uždare visas 
bažnyczes Petrograde ir nopa- 
velino laikyti jokiu pamaldų. 
Tikslas bolszoviku ant uždary
mo visu bažnycziu yra, idant 
priversti dvasiszkus ant pasi- 
raszyino po sutaiką su valdžia, 
idant parapijonui dabar randa- 
votu taisos hnJnvMAc tm/-.

uždare

nejucziu 
Petras Agurkis 
kelti triitkszma 
pati szeimininka ir kitus pas ji 
esanezius vyrus. Tuom tarpu 
inejo vidun Agurkio moteris 
jieszkodama savo vyro, pradė
jo pikžodžiauti ant szeimininko 
ir tenai esaneziu ir pradėjo pa
sakoti savo vargus ir peikti sa
vo vyra. Kuomet jos kalba ir 
pasiskundimai pabodo klau
santiems, szeimininkas Z.

• 7 * 4 *

Szmulksztys eme Agurki ir jo 
moterį varyti laukan. Kitomet 
jiedu pasiprieszino apleisti 
kaimyno stuba p. Szmulksz- 
cziai stvėrėsi varu iszmesti gir
ta Agulki ir jo besiskundžian- 
ezia moteri. Szmulkszcziams > 
pribuvo pagialbon p. Vitkaus
kas ir kitu du ' vyill, J^Vit-* 
kauskas ir .L Pangonis. Agnr- 
kis visa jėga prieszinosi ir kk

szeimininkas

du ' vyrti,

bo musztis. Susikibus visiems 
in manduli Agurkis stvėrėsi 
už peilio, kuriudnp suleido 
Pangoniui peti. Tai kęVav už
sibaigus pasirodė, kad Vit- , 
kauskas ir Pangonis likosi be 
marszkiniu, 
Szmulkszczio 
Jangu, glszmctus 
Agurki ii 
ežio namiuke vėl užstojo ramy- 

Apgaletasis gavės kumsz- 
cziu ir paniekos žodžiu gal pa
simokys ir ateityje geriaus pa
sielgs kaimynuose.

o szeimininko ;—
— stubn bo duru 

girtuokli 
jo žmona Szmulksz-

Iii

I

be.

KUR BŪNA?
Paicszkau broli Jonrt Kėi- 

rukszti pirmiau gyveno BaL
t i more dabar nežinau kur. Pa
eina isz Suvalkų Ked., 
jampoles Apskr., Panemunes 
Valscz. ir Para, isz Pažaistu. 
Turiu svarbu reikalu, jeigu kaa 
apie ji žino meldžiu pranešėt

Anf hrmv Tv n i rn Vagile * *

Ma?i-

Anthony Kairuksztis, - ni n _
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Jau susiprato valdže, jog ( 
a metike ženybos ir persiskyri
mai nuėjo ant szunc uodegos. 
Dabar ketina pageryt tiesas 
apsivedimo ir persiskyrimo, 
kurios bus daug sunkesnes no 
kaip dabar.

Amerikoniszkosia kolegija- . 
šia ir iiiiiversitetuosia prasipla-k 
tino girtuoklyste terp studen
tu, kurie vietoje mokytis kele 
naktines orgijos su merginoms. 
Ka darvs 
tėvu, kurie snmczia savo šu
nelius in mokslą, juk tai nubu
dus darbas ir turi norints kuom 
pasilinksmyt ir praleist nuo
bodu laika. Juk levai šuneliui 
pinigu duoda, kiek pareikalau- 
na. Geriau tokie studentai pa
darytu, jeigu apleistu mokslą 
i> imtųsi ]>rie špato arba kito- 
! io naudingo darbo, 
-dudentu kurie . yra užbaigia 
mokslus, yra pilni kampai ku
rie maitinasi isz žmonių kruvi
no prakaito.

William Jones, protestonisz- 
kas pastoris turi 46 paezes, gy
vena jisai Dayton. Ohio, bet 
tobyris jojo gy venimas yra ka
lėjime. Paslydo nebagelis ir ga
vosi in pnlicijos nagus. Ameri- 
ke su tokiu pasielgimu nėra 
bai k u, palicije aresztavojo guo- 
dotina past orei i, kuris buvo la
bai guodotas Daytone. 
je iszsznipinejo buk 
važinėjo

studentai turtingu 
siunezia

Tokiurn

leidimą 
Jis tuomet da nebuvo 

dakta ras, (i k
leidimą, jis jai iszaiszkines, jog, ka; “'Tikėk man Agotėlė, jeigu 1 11 ne * Z - J -w t 11 .a d t •. . . L-. « I? v* l j k • . • «
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mokinosi. Gavės

PILIOZOPIJE RAULO.

Peliksas sako in savo

dabar jiedu jau apsivedė ir gali | žinotam mano pirmutinia pa
ezia, tai pasidalytum su savo 

Agota jam ant lo 
Tikėk man Peliksai, 

jog asz josios mirti daugiai] 
apgailestauju karsztom asziv 
rom, ba jeigu ne josios mirtis, 
tai ne butau gavės tokio ra ka
lio, kuris man iižtrncina mano 
gyvenimą.-O teipgi gaila man 
tos tavo pirmos moteres, ba ji- 
ji už gyvasezio turėjo turėt 
friubelio, pakol mielaszi rd i nga' 
mirtis jaja nopaonie.

# # *
Nosonei atėjo pas kunigą

gyventi.
Tumosiute sakosi patikėjusi | gailesezi

jo žodžiams, 
tuomet nemokėjusi ir ka tasai 
popieris reiszke, nežinojusi. .Ii 
padavusi savo Kranui ranka ir 
jiedu gyveno kaip vyra su pa
ežiu visa laika Chieagojo, pn- 
'kol jis lanke mokykla, o paskiri 
ilgokai gyveno W’orcester}’, 
Massachusetts valstijoj, kur jis 
pabaigęs mokykla buvo insitai- 
ses daktaro ofisą.

Pa kol Puskunigis mokinosi, 
mergina sakosi 
atiduodavusi 
mokslo ir pragyvenimo.

Jisai vede kita paezia, far- 
merio F. Pranaiczio dukterį isz 
G ra n b v, Mass., 
bažnyezioj pas 
ska (dabar 
si).

Pažinstame

nes angliszkai ji atkirto:

uvveno

ėjusi dirbti ir 
visa uždarbi ant

tai szliuha ome 
kun. Valsiliau- 

Vasiliuin vadina-

daugiau pana- 
sziu studentu kurie gyveno isz 
uždarbio nelaimingu merginu, 
o kada mokslus užbaigė, paro
de savo ge radę joms szpiga. 
Jau laikas idant merginos su
siprastu ir nesiduotu tokiems 
szpieliams prisigaut.

stovi žemai bolszevi- 
kiszki pinigai, galima isz to da- 

Moskvojc vienas 
kasztuoje milijoną

Kaip

* t 1>rZHL

SAULE
——^——*—*—****^—i Ifcn »■ iii     •• -i.*, n į ii nu W j ,į||
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tiejoi bimbazai žruonims užvy7 
», <)ba juju 

bobel- kirkes yra tuszęzios kada žmo- 
aiit szv i ežio 

oro. 'Tegul tiejei bimbažai at- 
vertinejo savo draugus idant 
su svetimom bobom po pakam- 

tai t iek jujii 
——Kaulas.

di pusi 1 in ksnriri imo

nes iszvažiupje

r

Mik juju

.pos nesi vai k iot u, 
nežudyt u, dets ra it.
£ ■, *;■4*J.. ■ •———•• — -—
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Aminu juu imu man skambėti
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TARADAIKA

SVEIKAI UŽLAIKYK 
PROTĄ.

kad terp sveti.m*- 
ka Įlieti

....  \ ,

is vyyukus kalbant lietuvisz- 
kai. Broleli net nudžiugau, š i
kau sau, na ezc vyrai tikri Lie-, 
tu vos sūnus,
taiicziu nVsisarmatina
lietuvi'szkai. Priėjau prie joju [ant visu' 
(Įrašei užklausdamas: 
czei, o jus isz kurt ‘ 
man atsake 

isz

4 4

V ienas• 
“Mes 

esame jsz Girardvilles, o ta
rn i st a isz kur?” Asz pasakiau 
kuom esmių ir prasitraukiau in

mandagoi:

"■' 4
4

X

n

Kuomet draugas ar pažysta
mas isz prpto iszeina, girdime 

p i i 
’V

Bnfu
V'vru- gerinus miyti!

b

W'«į

I

ltfl. ■ >į

I

I

i
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Palici- 
Jonesas 

po miestus, susipa
žindamas su turtingoms per- 
siskynisioms moterimis, nasz- 
lems ir senmergėms, apsives
damas ir gyvendamas isz juju 
pinigu, na ir ant galo pasilikp 
vvru 46 moterėliu. ’*

si prast, jog 
paperosas I 
rubliu.

Pagal musu nuomonia, tai 
geriau bolszevikai padarytu, 
idant vietoje paperosu, degin
tu pinigus.

Ip?

,City, Kaus.,

musu 
bolszevikai

"'I

i

Daktaras BudeUsen isz Chi- 
cagos sako, buk didžiausiu isz; 
tvirkimu merginu 
dinamas “fundinimas’' jauni
kiu, kurie užmoka už merginas 
inejga in teatrus, 
visokius

yra t ei p va 
fundinimas 1 )
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“(te-
rimt

valgius ir 
pasilinksminimus. 

Daktaras Budenscn sako:
Marft merginos mokėtu 

už save, tėvai privalo uždraus
ti savo dukrelėms ejti ant vi
sokiu pasilinksminimu jeigu 
ne turi pinigu, užmokėti už sa
ve. nes vyrai niokodami už 
merginas, tikisi, jog merginos 
turi už tokia geradejyste kuom 
norints at si lygy t.

Septyniolikos metu 
szius La using,

prezidento National 
Bank Chicago, atlosze role 
plesziko tame mieste kaip pats 
prisipažino, jog tai padare del 
“szposo.” 'Tasai vaikas in- 
silauže su savo draugu in ap- 
tieka isz kur pavogė penkesde- 

Kada likos

Tamo-
sunolis milijo-

nieriaus

t v

tai pribuvo in 
pagialba augsztesniu 
muku miesto,

maža

szimts doleriu.
aresztavotas ir pranesze aĮ>ie 
tai jojo tėvui kuris tame laike 
radosi New Yorke, tėvas grei- 

Chieaga ir su 
virszi-

permaine užme
ti ne j ima insilaužimo ir vagys
tę ant nepadoraus pasielgimo, 
o už toki prasikaltimu kalti
ninkas užmoka tiktai 
bausmių.

Ir tai teisingysta! Ir tai ame- 
rikoniszkos lygios tiesos del 

Tas atsitikimas 
parodo, jog tiesos ne yra vi
siems lygios. Kur tau! Ameri- 
ke yra dvigubos tiesos — del 
turtingu ir praszcziokeliu. Tur- 
czei gali iszsikivinkliot nuo vi
sokiu prasikaltimu, o vargszas 
tur kentėti už 
žengimu tiesu.

Lietuviszkas daktaras Fra- 
. nąs Puskunigis, kuris dabar 

daktarauje. Holyoke, Mass., o 
pirmiaus gyveno Worcesteri

visu žmonių!

mažiausia per

pakliuvo iii beda.
?oThe- Sprngfield Union0 

pranesza, kad Jozefina Tuom- 
siute isz Woreesterio apskundė 
<i-ra Puskunigi in augsztesni 
teismą (Superior Court) reika
laudama $20,000 at liginimo už 
apgavima ir suviliojimą jos.

Kaltintoja sako, kad Kovo 
meneay, 1908 metais, Chicagos 
mieste Puskunigis nusivedęs ja

Liotuviszka parapijo Kansas 
pajoszko kunigo 

kpris apimtu parapijo Szv. Ka
zimiero. Jeigu kur randasi ku
nigas be vietos tegul raszo pas 

930 Lyon Avė..B. Strumillo,
Kansas City, l\ans.

Aplaikeme ka tik puikiu 
importavotu sieniniu kalendo
rių ant 1924 nieto. KalendoVei 
yra labai puikus, su makszti- 
mis in kurią galima indeti szu-
kas, n’rb'rt’ teip’ kokius 
mažus daigtus. Guodoti biz
nieriai lai isz laiko užkalbina 
kalendorius. Parduodame pi
giau no kaip gausi te pas agen
tus.

Kalendorei ant 1923 labai 
patiko musu kostnnieriains už 
ka. mums prisiuntė padekavo- 
nes, jog da tokiu puikiu kalen
dorių ne vra mate kokius mes 
padirbome.

l’žkalbydami 
ant 1924 meto, 
rinkti puikiausius 
bus atliktas in laika.

NEGALI APSIEJTI BE
“SAULEI” LIETUVOJE.

Asz Franas Pajanauskas, su
maniau paraszyt keletą žode
liu, dokavodamas szirdingai už 
prisiuntima laikraszczio ir pub 
kaus kalendoriaus afit 1923 
meto, kuri aplaikiau priesz Ka
lėdas. Buvo tai del mus labai 
naudinga, nes turėjome daug 
linksmumo skaitydami teip 
puiku laikraszti ir 
riu. Susimildami, 
ant sziu metu 
josios musu

ant

kalendorius 
galesite pasi- 

o ir darbas 
(t.f.)

Kalendo- 
siunskite ir 

nes be“Saule” 
gyvtmimas butu 

labai liūdnas, nes tai yra laik-

I # 
a t ėjo 

jauna porele praszydami idant 
atrisztu jiems motoriszka ryszi 
kuri suriszo kelis menesius 
adgal. Kunigas pažinodamas 
juos nuo jaunu dienu stengėsi 
juos sulaikyt. Ant galo užklan- 

“Na, ir kas do priežastis, 
kad norite persiskirt, juk su
ėjote in pora isz meiles?” 
“rTci]) jegamnsteli, atsake jau
navede, bet laikai persimaino: 
priesz szliuba jojo szirdis p la

po szliubni plaka jojo 
11 
# #

Pot t svilins slide 
lankei

'k '>4

Nįirties varpelis in ausis, 
Gal reiks vėl vienaiszlydeti 
Ir miiudyt 'nszarosii'ji.k’is.
Dar nosonei akZdnįtinele 
KapUrts bo in i (‘gan ežia |>alikau 
O vakar mylema sctsOle 
Automobilio užrriusžta radau.
Kam man sviotisfckd linksmybe 
Kad ryto busiu vargo •

akzY^(j,rfjH‘le

O vakar mylenui sdselo 
a a i • i • 4 Ja » įnB .

sė:

k e, o. 
kmnszte!

teismai

vis atsitinka už

iždirbimas viskes 
Pa

mano 
k a apie tai

po au-
Tiejei ka privereze žmo-

raszau

*

atsibuna 
už musztynes, 

girtuoklystes ir varymu muli
ažai nes. Ir tai 
prohibiszion taims. Dabar sa
koma, jog 
Ims pavėlinta per jirova. 
bar isztikruju susimaisze 
protas ir nežinau
manyti. Novos bus probiszin ir 
ne bus. Argi ne butu rajt, kad 
tikri fabrikai dirbtu gera \iS- 
ki iii vieta mimszliines 
žus ?
uis daryti mnnszaine isztikru- 
ju yra kreizes, jn bet!

# >«
Jeigu teip tolinus bus, tai 

visai nustosiu raszinet in laik- 
raszczius, ba žmonis nieko apie 
tai nesuprahta. .Jeigu
teisybe apidžmonis, tai tnojaus 
ejna pas lojorį kad mane skus- 

/ o kai]) į)a- 
raszau teisvbhrir užduodu kal
tininkams per uosi, tai sako, 
jog 
žmogus gali 
jeigu teip negerai ir teip nege
rai.

tlt tii? rtĮVit1ii<liuibiii

UOSI, 
tai neteisybe. Kaip cze 

visiems patikt,

# # #

Visokie evangel isz k i p ri eže
rai ir pasiute reformatoriai rė
kė, jog iszvažinej’imas in par
kus ir nedeliomis pasilinksmi
nimas, tai velnio iszradimas 
kurie veda žmogų in prapulti. 
/ V u A • 1 • A • IO asz tnojaus dasipratau, jog

'■■ ' "■■ "> ", ■'.-1 ■ "T
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a,
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1

t- i 
b

į szali, ba nenorėjau pertrauki
5 o*..: i«....... «:i..a

Mano kuinai' iszvažiavus in 1

jiems kalba. Tai buvo tikri 
džentelmopįįį isz Girardvilles 
ir labai nudžiugau, jog juosius 

įsai isz

JI Vi

Florida ant kąkio ten bobiszko sutikau, ne tokie kaip tasai

Kokia naszlaitos bus ramvbe
- 11 1 t,' i; ■ v r r "•

pe ?
’ r- " •.» 11" >. |'k,i f r' ' ■

Nėr svieto man ko tikėtis
Vilties nustojau po visam;
Tik vien fcaViszkiu reik ilgėtis

Gal meilės rasiu tik ka| 
. ' '■ i!’ n'b :' i' i *.< i t ,

Ir iszsiverkti kape sza Itnm.
Nėr mah jau linksmu dieneliu 
Nors veidė vąizdiniis grėže. 
Oi gausios, snltis aszareliu 
Ar no užakę jū veik gelme!
Ar nors vienas man galėtu 
Padėt iszbridus isz vargu, 
Nors viena žodeli iszkalbotu 
Indiogta- užjautos jausmu ?!
Ar jis kada man padavėjas 
Kur vadu mano but uores? 
Greicziau jis Ims mano sėdžia 
Gal meiles žodžio užvydos!
Bet kam szirdele tiek raudinti 
Baisiu svajonių su koreis. 
Žinau, manės nieks nenor ap

gint i 
Lai paežiai gintis prisieis.
Koikes man gintis nuo berneliu 
Ir žodžiu milemu saldžiu...
Daug bjauriu girdei žodeliu 
Klausvt nuo visu žmonių.
Asz kaip avele paklaidinta 
Jeszkosiii. kaimenes savos, 
Ir mirties varpo pavadinta 
Be baimes nuejsiu prie jos.
Ir sujoszkojus motinėlė 
Ja is'zlmcziuosiu karsztai, 
Kad neskaudeS man jau szir- ■ 

dole
Nudžius iraszarn laszai.
Kad karta man suskambėtu 
Mirtie\s varpelis iii ausis, 
Ant szaltu kapu iszlydetu 
Ir žirnienis užpiltu man akis.

•——A te iv i s.

1 gyvenimas
S z. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25 c.
W. D. Bowkowikl-Co. 

M*h«noy City. Pu.
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EXTRA I

Insigyk Lietuvos
Prezidento Paveiksią

/
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iszlėido 1923 .metams nepaprastai

sejmo ir da nesugryžo o mabo 
gerkle tpip užkimus, kad nega
liu jum'sziadien dainuoti, tai 
nors deklamacija 
apie mano kelione
burga,, nmsu sostapyle Penn- 
sylvanijos,' kur ana ' Utariiin- 
ka užėmė sostą, naujas guber
natorius Pi nezotns.

Atsisedins kampelijf

j

f t:

pasakysiu 
iii llarris-

At s i sect i as Kampouje 
ui apleidau Mnluinoju

va go- 
su ki-

a- 
in 1 sostapyle. Žmonelei 

linksminosi kelionėje, dainavo 
ir kaip kaitras szvilpi* isz bon- 
kutes, o udrlnts asz seile rijami 

niekas man

tais vyrais kiltie tėipgi keli
vo

nedavėbot
4 ‘ szvi Iptolėt ° gnrkszneli.

• Kada pervažiavom per Kol- 
deli, inlipo keli vyriikni, ejda- 
mi per musu vagonu. Viena isz 
juju užkalbinau ir prakalbėjau 
angliszkai: y“ 
IiitĮmaniau ?”

are von a I
Tas dirstelėjo 

ant numes atsiliepdamas: “No, 
mi no Litvisz!” Na pamisliniiii 
sau, jeigu tu ne Litvisz, tai tn- 

tikra litvisz žemlnpi ant
snukio. Kada nuėjo kelis žings
nius paszaukiau garsei po |>a- 
nosia: “Tai ritpeczkis, 
prisipažyt jog yra Lietuvy 
'Tnojaus

manes,

ri

t

aid

ne nori* s.
pažiurėjo
kad
, bet nie-

irmit inosi

jam

ba
jog jisai lit- 
s.
K*
sM,

vagonu musu
mat vti

apsidairė, 
rodos

liepsna isz akiu byra 
ko neat sake, 
jog nžsiginežino,
visz ir nuėjo toliau

Pribuvau ant 
garsinga Harrisbnrga 
pradėjo lipt isz 
delegatai, tai no buvo 
galo, o'Visi sztaut vyrukai. ICj- 
dami pro gubernatorių tasai 
dirstelėjo ant Sktilkiniec/Ju, 
nusiėmė skrybėlių sakydamas: 

bois fron di Sknlkill

įuIo in taji 
o kada

r*

“Pain 
kont i. ’ ’

Po parodai manau sau reike 
nuėji i pas l’inczota ir pasisvoi- 
kyt ir liuket jam gero pasive
dimo ir kad iszkikvtu visus 

Pasiklo- 
Pinczotas 
sake, kad

graftėrius isz džiabn.
žemes,

ba
jau ižbaigo.
“Mist(‘r Pin-

t**
<->

cigaru, 
visa

niojau ly 
i s žeme 
mnnszaine
Asz jam sakau:
ezot, ar nebūtu gerai, kad mu
su kolkrekeriams duotum 
resnib alaus, 
(lirba sunkei ir 
alaus sudrutintu juos ir duotu
geresniu pajėgu -prie darbo. 

:!Vol, gubernatorius atšakoj 
“ m.A o M ister' Tarailai-

ge
ba tieje vyrukai

stiklas gero

J >

Kold(‘les. ( >
Iszejome isz kliubo 

viaii ĮiasLvaikszcziot 
ta, kad sžtai prie didėlio Imte- 

grajinant kape- 
Buvo tai keliolik-i muzi

kantai isz lietiiviszkos kapeli- 
jos isz Szėniidorib kurie pa
linksmino muzike stovinezius, 
o musu 
“Walk ” 
ežiams tokiu
da ne buvo hiate. PpJiMn nusi
davęs ant ^tolios, 
vagonu ir atpiszkinau namo, o 
norints tie miego ir pasilsiu, 
bet turėjau jums nors trumpai 
praneszti apie mano kelione 
pns gubernatorių Pinczota.

'Taigi. Pi nezotns
. Užka sa vos,

Aluti pardaviiu'ti m* duos, 
Savo darysim, 

MtinMzaiue varvsim llb , •
'Tegul Pinczotaš visus pi nežiną. 

Iii kalėjimus sodina,
Bet Amerikos sausu ne bus, 

Jeieu vanduo ne iždžius.

Kaip baisu, 
Ir ta žmones 

:|)cr szimtmecziiiĄ,sake ir iki ne
labai senini’buvo teisybe. Bet 
laikai persimainė. Net ir pik- 
eziurna, kiirįs visiems pasako
jo. jog pasaulis vis ars/.yn ir ar- 
szyii eina, negali užginezyti di
deli progresą, kuri sveikata pa - 

aixvT
50 me

Beproty 
lykas,' kai1

'V a

1i

nusida- 
po mies*

yp^ingwi
' .u

lit ir djžlova

d J oriom i s l>0pr o t y s t e
1 '1 1 1 I • A

liaus ižgirdau 
liję.

Taigi.
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I ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE 

atgabenti
gimines in> Amerika per

i MAIL LINIJOS. Specialis patarna- 
j vilnas dol Liet n vin pasažieriu. Ge

ras valgis, czisti kamband clel visu.
ORUI NA ORBITA
Vienos kinsoK kabineto laivai.
ORCA omo

l’lrmn, antru, treezin klasos Įnirai.
Keliones aprūpinti isz visti daliu 
Europos, haszyktle o gausite kny- 

KYj?it)kl(es ant adreso:

I Pasirūpinkite dar savo
ROYAL

gut;c

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

StNDERSOX & SON, INC. Agentai 
29 Rromhviiy, New York 
117 tV. IVnshinu'ton St. Chicairo.

nr pus vietini Ininikorczin agenta.

]M‘r paskutinius 
•(i^Tąįvoikalos da- 

, ■ i j#' . .i. Sziomis 
netokia 

slaptybe kokia badaisi* buvo. 
Szadien nevertėtų mums kalbe
li apie beprotyste kaip bepro
tyste, bet kaipo proto liga. 
Žmogus, 
szioje valsti.įoje prižiūrėtas li 
gonbutyje su lavinta slaiigo ir 
gydytojo, tr daugeli sykiu isz- 
gy<lytas kaip ir bile sergantis.

proto liftą sergantis.

N('W York o valstijoj, beproty
stes namai su uždarytais kam- 

! bareliais ir staeziais žakietnis 
yra praeities dalykas, ir ju vie
tose 
gonbuezius. 
dalis 
priimti New Yerlco valstijos Ii- 
gonbucziuo.se kasmet del gydy
mo, 
lalis užtektinai pasveiksta, jo 
parsitrauki savo namuose.

Proto liga ne tragedija. Kar 
tais iszgydoma. Daug nukreip
iama. Yra suvirsz 40,000 žmo
nių New Yorko valstijos ligon- 
hucziuoso. Daugelis, jeigu kaip 
tik pasirodė .proto sumiszimas, 
su greitu iszgydymn hutu buvę 
iszgydyti. Mes sziadien turime 

gydyti proto li- 
kokias niekuomet neture-

turirne moderniszkus li
Beveik ketvirta

proto serganeziu, kurie

iszgvtytl iv kita ketvirta
tr 
n

tokias progas 
gas, 
jome.

New 
buožini 
turi

Yorke, valstijos ligon- 
|M*r in vairu* miestus 

protinius klinikas, kur 
žmones gali už dyka kreiptis ir 

gauti pa- 
^Ikl

su pasitikėjimu gali 
tarimu nuo gerai žinomo gydy
tojo. Tie klinikai netik tiems, 
kurie jiroto liga serga, 
tieiiTs, 
karnai atlikti savo darba ir ku- 

negali Uinksmai gyvenimą 
praleisti. Žmones dabar nosibi-

b<‘t
kurie prr nerviszki tin-

% r

i

'ii.

t

lie

5
v

praleisti. Žmones dabar nesibi
jo eiti in protinius klinikos. 
Sulaužytas protas nearszošnis 
už suhiužyta koja ir reikalauja 
kuogr(‘i(*ziausio gydymo. Pe
reitais metais suvirsz 14,004) 
žmonių lanke Id i nikus.'

Jeigu nori sužinoti kur ran
ki in ika i New Yorko val-

CUNARD
Lietuvos Valdžios rrivilegija

2,310 LIETUVIU
gal! atvažiuoti in Amerika prade
danti ateinanti Liepos menesi. 
Cunard patarnavimas yra grei- 
eziausias tavo giminėms atvažiuoti 
in Amerika. Žmones turėdami Cu
nard bilietus gali ant syk iszva- 
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
isz Europos beveik kasdiena. Isz- 
Cunard Linija lydi kompanijos 
Lietuvys atstovas, kuris palengvina 
važiuojanczlus . isz Lietuvos per 
visus iszeivio vargus.
l*ž pabiras v ima nerti ekstni kasztu,

Del tolesnio informacijų kreip
kitės prie laivu kompanijos agento 
savo mieste arba prie arczlausio. 
Cunard Money Orders . apmokami

ateinantl 
patarnavimas

I
<lasi

t i joje naraszykite:
The Mental Ilvgiene Com- 

’ 22nd Street,

s

hiitteo 105 East 
New York, N. Y.

Mums nereikia apleisti pro- i

tinia maszinerija. Kuomet rei
kalauja pęrtaisyiiio reikia eiti 
pas 
pataisyti, kitais 
specialistą r-

ta, kuris gerai žino kaip 
žmlžiais, pas ‘ 

ir greitai nueiti.gubernatorius
Kent elp it

IĮ ka, miltai mano boba man ne- 
■ pavėlins, tai turiu dabar visas 
karezemas iszkasuot, ba su bo
boms no noriu bartis, pasakyk 

I visiems, jog tai ne mano kalte. 
Labai man miela su tavim su- 
,ejti mister Taradaika, o už la

ivo gera .patarnavimu del Lie
tiniu Skulk i no pa viete, asz ta
ve apdovanoja szituom iriėda- 

Nn ir prisegė man ant 
savo medaliu su savo 

ko buvau pasi-

IK

t

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Lietuvoje, greit, saugus, parankus
(UN AR D LINE, -
25 Rroadway, a

New Yort. t ’i

S. L. K. K. A, i 
rąžius sieninius kalendorius su Lietuvos Prezidento A

S. L. K,1 K. A. nariam^ ir “ 
skaitytojams kalendoriai jau iszsiusti/ V1 . 
dorini begalo svarbus ir be to gražus; atspausdinome ju I 

norėdami kad ir Tamsi u 
i, bei pažinstami burbtu i^rogo's insigyti | 

. 1 ?' ' L , '■ I
gauna tik Susivienijimo nariai ir ('Garso

o* r*

Stulginsko paveikslu. (taiso*
Kadangi kalcn

i

i

'I

Iii j
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T ■ietuviazko!
11
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j ekstra koletą tukstaneziu, 
-.j gimines, draugai 

Susivienijimo kalendorių.
Kalendorių 

kaitytojai. 'Todėl, '

rasztis, kuris mus palinksmina 
visame. Meldžeme labai nmsu 
žentelio Antano Braiso isz 
Penn Station, Pa. idant mums 
vela iszraszytu “Saule,” o jei
gu ne, tai nežinome ka mos pa
darysime be jojo.

Da žiemos pas mus Miszki- 
niu kaime, Kucbnu va 1st i jo no 
buvo ir rogėms da nevažiavo
me (gromata iszsiunsta isz 
Lazdijų 3 diena Sausio.) Len
kinki partizanai užklupo ant 
musu kaimo, užmnszdami sze- 
szis žmonis ir sužeido tris, pa
ėmė daug drapanų 
arklius.

Daugiau neturime k a raszy- 
ti, tik meldžeme siunsti tuja 
m i lema. * * Saule M nes musu kai
me žmones negali susilaukti 
tosios dienės kada pas mus 
atejna laikraflztis.

Su pagarba visiem?
Frajias Pajanauokas;

ir devynis

‘f*

Į jimo savo pažinstamus ar 
r'

F »

'Tamsta tuoj pviraazyk prie Sfeiviem- 
mus arba užpreniiiniiertiok jiems “Gar-

1 1 ■ J « • A -i •
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k

v
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r-«
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M
iszsiinit’moHinio.

1 • '■f , 4 j ,+ ’■1

PASIUSK LIETUVOS PkEŽIDENTO 
PAVEIKSLA IN1 LIETUVA.

■i J ' ' , £ . ' ' ' ' i U ’ 1 ■ ' '! |l |f ■ .

lietuvio namuose turi but Lietuvos pre
zidento paveikslas. Begalo'svarbu, kad ir I Jetuvoję visur 

Todėl, TaftistoS, žinodami, kad Ijietuvbjo 
sunku žmonėms insigyti patiems ta, ko jie trokszta, 
būtent savo valstybes prezidento atvaizdu tiiret natmiose,

vieniems metams, o mes kalendorių jiems dovanai

Kiek vieno

jis rastųsi.

1 iPb !

1' t

insigyti’ patiems ta, ko jie trbkszla,

užprenumėruok giminėms ir draiugams liėtuvoje 
vieniems metams, o mes j 
Lietuvon prezidento paveikslu;

Gtaa”
jiems pasiusimo ktdėndoriu sui h

padaryk ta malonumą
saviemslėms, o jie Tamstai biiš labili dėkingi jr niekados

din.” 
krutinės 
paveikslu

| sziauszes kaip kokis galingas 
kareivis padekavojau puikėi, 

;pasakiau gud bai jnsu blagoro- 
Pinozbt ir nuėjau 

, ba no 
buvo kur kitur pasidėt, mat

ISZ

r

dije mister 
aut muving pikežeriu

i

>k
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•I *
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ygos
Del iszplatinimo sziu haudingu knygų 

> j mes pridėsime dovanas.
DAKTARAS KISZENH'JE, als/kus pRinokinlanil ir receptai. Knyga 

turi KJ7 pusi, audiuio npdaru
liyęiENA nrba mokshis apie sveikata. 182 pusi. ..........„ Jt.........
LYTIEM MOKSLAS, labui svarbi ir didžlause daklariszka knyga

I
4* ■S1

■'■i

I

. .40 «

i

>|h|

ij

lietuviu knlboje, daugeliu paveiksliu, 412 pusi, audimo apdaru $6.00 
’ lyties dalykus, sū 

daugeliu pavvlksiellii, 2MI pusi, audimo apdaru. ......................   $2.00
PATARUliA! VYRAMS, apie lyties dalykus, kaip nuo lytlsžkit liga 

‘ ‘ " ... ............ $2.75
piindelnose; 1 Klaipėdos mieto

Itarczemosia pardavinėjo tįk- 
;tai buiza, 
gerai ant
.pa rda v i nėjo k va i 1 iams 

jj-iis pinigus.
; O kad da buvo gana laiko pa
kol trūkis nuvežtu mano nainO,

_____ ; 4 A , 'I V /i • 1 ! \\
Lr

vos Moose klubruimi.
kelis vvrukns i...„_____ ,

I v , ■

j ikviecziau ojti draugė.> Ateja in 
Aloose kliuba, ižg,oriau kelisi! 
įiuodukus gero alaus, pradė
jom loszt holes. Nusibodo i r 
laH lonbnas. Sztai girdžiu ke- j

' . , V ;

o nigorci uždirbo 
munszitines kuria 

už go-

^uma 1i i'a n a tip i i k y t i d va u gu -

T APAKIMAI MOTERIMS IR MIRGINOMS, apie

1‘.

h ’Į|

i 1

V;|*»

1
■ 1

■ ifWn

1,1 ''-I

npHlstiilgėti k pasigydyti. gStl pnNi. audimo apdaru. .

ViikdelIaL antras Lietuvos vaizdeliai, viso 24 grąžei padirbti......

5 fepygos ir atvirutes isznesza $12.65 bet imant visas 
apt kgrt leidžiu už $10.00 iv priejedu dovanu gera 
britva arba fontanine faszoma plunksna vertos $2.50 
n^udęikįtęs sziaja proga kuri tik per 30 dienu bus

;■ L1 ET T V LSZKOtf AT V IR UT ES.

i
Į..p
ii

' uis 
!

’M
!ll«

Sutikės 
isz miesto, už- iszpildoma. Reikalaujame agentu pardavinėti knygasprenumbrata Ijiehivdje $3.00.

GARSAS”
222 S. 9 th St.

nopamirsz. “Garso?

«
« « "

Moosq kliuba ižg,oriau kelis! •I

F 1.4 ■

i r k itok ins daiktus. A d vėsuokite:
/ JUOZAS F. BUDRIlt,
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Eksplozije gesinės bombos.

4000 svaru.

gižvmes bombos. rZ K

Visos vipszpatystes.
yrn prieszingos A okietijai, už- kuri yra labai arti kaip

Ameri |<<

l.

I

kurios, ros, kuri ketina būti trumpa ir
bai«i. o

onorolas George Bell 
’’liszkos

mclineja jai. buk A'okietija pa- tvirtina 
isz

baisioms pasek- 
Amorikas teipgi turi 

guzai gali isz-
I

v

f

PASIRENGIMAI ANT
ATE1NANCZIOS KARES
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Dūmines bombos kurios paslėpė laivus nuo eroplanu 
užklupimu.

Visos vieszpatystes kaipo ir Amerikas 
pasirengineja ant naujos kares, su 
.baiseis iszradimais ant isznaiki- 

nimo gyvaseziu ir turto.

Musu amori- 
koniszki areoplanai galus isz- 
lėkti in ora neszdami bombas 
sveronezes po 4000 svaru ku
rias gali numesti ant laivu ar
ba miestu su 
moms,
bomba, kurios 
naikinti ant kart visa miestą, 

areoplanus, kurie

aareoplamii negi 
isz debesiu idant 
laivo

;ali juju matyti i milžinu. Kulka paleista isz lo
in i ėst e Havro d e 
nulėktu

numesti ant I sios anuotos I 
(|ra^kancziii bombii. To- Grace, 

kios bombos sveri* t'"*' ‘r 
100 hvi

nuo 2*>
M d • * net iii

lyg Alanliatten Island, New Yurka,
I

I tolumo 121 mvles. e
svietineje kare-1 Kilos vicszpatystes ir

i ru.
Paskui ineje 

je, vokieczini turėjo 
ka anuota, kuri Įeidinėjo kul
kas net 
70 mvliu *

K i tos ne
milžinisz- miega, nes dirba .diena ir linkti

ant iszradimo naujausiu iium- 
miesto. giu kokiu budri galeimi dau- 

bet tosios | ginusia nužudvt žmonių. Net
ant Paryžiau

tolumo,
ai motos allijentai nesurado

Virszutinis paveikslas parodo Amerikos geležkelio armotas.
karimne-isz 

bombas, guzus ir kitokius b!ii- m*s. 
vedimo Į

baisi, ne
klypai, ne-i moteres vaikai ir liejei, kurie 

iszskiriant Suvienytųjų A'alsli- joje nedalyl
teipgi pasi-j visiszkai iszljaikvti, o g\ vemto*

■ ■ - ; - ■ ■ Atej-
naiiczioje kareje daugiaaše at-' žiniszkas armotas (14 celines)

slaptai dirba visokius ginkim Teipgi turi

sms iszradimus 
naujos kares.

Bot visi 1iejei

ju daro ta pati 
rengi ne ja 
spėkom.

h

iii

A < 
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v

K it

ant

ant 
ant

prapal visom 
atejnanczios k i-

Teip, loji
s daugiaaše

kare

K’.H

ketina Imti 
nukentės

miestai bm

jai pi a žus t ūksi a nežeis.

Szimukas ir Magdute.

Tikras Atsitikimas.

s®? ■
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iszleke in padanges be pagini-! —
o yrn kio- kurios randasi

Žeminus parodo pritaisymas bombų po ercplanu. po baisu pamislyt,, ka nuima atej-

<».i’
I ‘ovv laieziu

pusėje kelio
namus

vylus, kai j 
vo
kfmel lm Vo įia lia i ge^
oyste, bet namo

pasiliko ant
• es. Pasibaigi* laikas 
lai nvstes,
1 Kirvuko

priesz 
gyveno

Laurynas Suskis, jo broli 
j ir Simanas,

karinmenej. 'IA*is\ be * s?
dar negryžo,i 

ant ros t arnys- 
ir antros1

l.aiirvno brolisir 
namon.

p ireikalanti savo 
jam prigulėjo 
f \ o »*.| Iv 
ta dienu 
sveczia. bet kaip I 
prasze

bos jokio žmogaus, 
ravojami per redio. pripildyti 
su bomboms, trūksta ore ir 
molą ant miestu.

Ant apsaugojimo mariu pn- 
kraszrzius Amerikos turi mil-

kia.
gerai eitu in t (’resni.

Tiktai reikia žiu reti, kad 
Ta i mano

l ir dirva!
I
I

ant geleži nke-
karei ir nežino kokio ji buvo i le gali atneszti su tais nanjeis 
iždirbimo, nes vokiecziai jaja pekliszkah
sunaikino po padarymui šutai t<*je kare bus kanuobaisiatise, 

ne turės jo
kios mielaszirdystes ant savo 
prioszu. Orines masziuos at- 
olsz svarbiauses roles atojnan- 
cziosia k arėsi a.

ie ...   . . r ;,, ■ I n t -ir- r r—ui~rir*.— —"■imi**

“Ugnines bombas“ ku
lia leidžiamos isz laivu 

in miestus arba kitus laivus, o
ka pagauna

Kitos i sigirt.
; bombos padaro tiek durnu ap-

a,

namas ugnines bombas nes iszradimais. Ate j-
lin vagonu, gali nuvažiuoti iszriosyra

j vietos i u vieta 
prisiart inanczin

ir szmidvt an i

nevidonu lai- kurios neužgesta', 
vu kurie geistu per arti prisi-lanf kelio tai sudegin u
art vt.

Amerikas iszrado (eip vadi-1 linkui lai v |Og

kos.
Bet Amerikas gali geriau pa- 

Kariszkas departamen
tas nesenei turėjo baudimus su 

nevidonu nauja armota, kuri vra tikru

nes v i eszpat y st es
r>

kuri

* w 

d ->v

£

mane Josku, 1 
Bet asz tariau 
savo 
g?

kad i mėžiau ja.
i sau: geriaus su 

gyventi irtą

isz karimnenes, 
pasirūpino su juo pasipažinti, 
nes jai Imtinai regėjos, kad 
Povylas turi žinoti apie Simu- 

jai daug-ka papa- 
laigi su gn i lesezia

pati Magdute

kaimynai.*
irbo in ju namus innoszti.
Povylaitiene juokėsi, verkė. 

Matyti buvo, kad saldžioji ge
rai darbu atliko.

Tokiu badu sutarė Magdute 
ji buvo toli nuo namu, —

A ilniuje.
Ant rytojaus Suskiu Povylas 

atėjo sutarti apie užsakus. Bot 
Povylai tik nusistebėjo, isztem- 
pe akis ir iszsižioje žiurėjo: 
mat vti 
jn Suskis, 
pirszlystcs.

Povylas, kuris Imdamas ka
sa vo p ra- 

ant Suskevi- 
apie tai, kad

į ' riumeneje. permniiip

pereinant p»*r miestą, atsistoti 
priesz kareziama,
peli popierlo ir paszeli ir pasa
kėt i balsiai:

Mendel is

varde isz Suskio 
cziaus, maste t i k 
mažiausia dirbti ir turėtu daug 
uždarbio.

Dalies nuo brolio gausiu tris

s Po-
tarna-
ji< jau

ivo tar- į valandos vakare szinkiaus
uždare, du rubliu

po

Ina ir galės 
sauoii. 'i 
klausosi jo apsakinėjimu, kad 
kariumenoje galima Imti szim- 
ta motu ir v i siszkai nopasi pa
žinti su viens kitu, 
tempus, klausė, 
kiliojo apie kareiviu 
ir jo sunl<en\ bes

.jis, kalbėjo apie marszus, kaip 
tekdavo kosti bada, szalti, nno- 

ilsetis nekiirintose kn- 
zarmose, arba, kas da bloginus,

tiek kartu j 
dūsavo, nu- j

sakot i. su v*'
H

i' <5 iSI 
ft f?r

f 11
9

nors
Akis isz-

iszsiimti la- szimtus, bet kas-gi isz t u trijų 
szimtu ! < > da kas labinus

I lis visu pinigu 
atiduot i.

■ miešti*
I

:, bro 
svkii

kaip jis apsu f

K ę-į
1

I 
$

gyveniniu 
Kiek kartu 

marszus.
nega les

gerai ..Imti 
sau namai 

;i žmogui ir už k va t i 
mokėti, ir

vis-g

akis ir
nesuprato, ko nori nuo 

n<‘s vakarvkszczios
vi-

„ <) i e.zia. 
nusipirkti

d<*szįmtos
no-

zt riuopos, I Ta vis 
tai tuojau žydas iszbegs: ! neroiketu

Siiskeviez,

- H'

B

Pane 
po deszimtos. da 

k<*ljudamas szimtos, da visos 
kuri; szimtos t rūksta.

isz teviszkes po keviez, <
Isz pradžių kele-1 pakalbėt.

ji laike por[ — Asz su žydais nesiisidi 
t vožia,

t >S.
naniir

(lalit

kurgi i labinus gerbt n. Nes 
le- miesezionis, 

puses iki de- nėr ka lygint

tamista nori 11 i tuos pini —

tik puse <
J

tai

l i! I»ane Sus

en 
žinom** 

f i km 
i mieszezionis 
prie sodieczio

vargi,

i Viskas gerai, tik isz kur paini
pinigus:

įminąs pa
eiti draugo su savim 

k uit u, susiprato Povylas, kad 
niekas duonos ii 
prisispausti prie durno jis ne 
benorėjo. Todėl nutarė nedras 

pirma buv 
keliuos, tik atsiimti 
dali pinigais ir persikelti 
veidu in mi(‘steli, kur 
gauti vieta per policijai)ta.

A’is gi kariumeii(*je žmo
gus pripranti prie kitoniszko 
gyvenimo, no kaip 
Palikes policijantii. 
siu niandiera, tai ir žinom 

maut* i m mum*: i 
visi manio

ant 
vagis

Ivkai neduoda, 
1 darbo ji

) -
f

Kad l(*ngviaus
” u r->11,

k vti žemes, 
tik

kaip

no

sai kitaip in 
Nieks 
4 <

du, pasakysiu 
biaus nusigąstu žydas.

Ii, dzyvuži, 
tuojau uždarysiu.

— < ) ne, jau 
i laiko! prakiszai! 
tols n. * 

Kai]) apeisiu 
miestą ir ]>agrysziu 

norėjo ten rasiu ir degtine.* 
it 1? L 4 ii J < 

j gal ir popiereli.
1 ’et uyczioj 

surėksiu ant žs’delkos:

< > 
sa vaja

sodžiuje.
nžsivilk-

VI-

žinres.
neb(*pasakis 

tu, Povylai, 
vadys 
Teisybe, iuikos

' gatvių tvarkos, gaudyti
juos in kalėjimu, 

, iszskir- 
tik gaila,

i 4 ponu 
reik e

bet 
Suske\iczia.

žiūrėt i

♦

alaus pora

j Duok 
I siu.

1 • kad la turtinga
I klausinėlis 

nežino
' panos su turtu.

„oi
eisi u sau > pa

; tvai! asz1 ar

vis tiek, 
Ir

(ai p-pa t

buteliu,

vel

I

ingyti pini 
Povylas iszsimane 

pacizia. 
Savo 
miestelyje

vest 
tad.*Erno 

pažinstamu 
kokios

Tai-gi 
s:

karta Joskis

visa i n t eres.
*

int pliko lauko,
M agdute 

leisdavo galva ir dažnai misi-! 
gryždavo 
ma ....... .........
aszaras. Mate ji 

nu vargusi,

vargsze I 
i

V-.

•>y ii’

I;? I * l > B 
I

i i s zs i mėgo jus,

i
prie 

nematant
sienos, iioroda-l

niisiszluost vt i !
■savo mint vso i

Simuku, 
ir troksztanti. 
jam paduoti laszeli vanden

DOVANA UŽ GERA ATSIŽYMEJIMA.
Mrs. Thelma Edwards ir kiti pasažieriai apdovanojo 

puikiu laikro-iszalkusi I lenriki Boigsona kapitonu laivo
pasažieriai
Savoie

Kaip ji norėtu I džiu ir dvieju sidabriniu liktorių, už pasekminga atplaukimu
s! Į in Xew Yoi ka laike baisios viešnios 

Kaip tiktai jai liūdna palik-i rins nuo mirties. I ž tai likos apdovanotas per pasažierius,
ižgialbedamas

siszkai jiems iszejo isz galvos.
vienok nepyko ant 

ju už tokia trumpa atminti, 
tiktai pasakė jiems, Imk jie pa
lis ji pa k v i<* t <* ir prasze, kad jis 

tokia garbe ir

Povvlas

suteiktu jiems
imtu ju Magdute. Ir jis, neno-c 

odos padaryti*
I

rodamas jiems 
ir sutikės.

Ant tu žodžiu nusiminęs szoh 
galva.(1

primini* jam, kati

<T

pasažie- 
o mininkas pakrapszte 

sz(‘imininki*
vakar tikrai bu vos Povylas pas 
juos, juk jie iszg(*re su juo du 
buteliu likierio, tiktai ji neat-< 
menanti gerai, kas pirkęs tuont 
butelius; už tat gerai atmenant 
t i, kas juos iszgere nes vakac 
vos paguldžiusi girta vyra, q| 
jai ir sziandiou sopa galva.

atsitikda-j pana. Edwards inteike dovana kapitonui.davo, kas jai dabar 
vo dažnai, kaip 
Manyti apie Si mana, 
be g< I; ivo pa s • k a i m y n a, 
uia ||mirti tokiu dalykti, kurio I 

'Nes se- 
matydamas ja

4.tik pradėdavo |viena
ike jam:

Asz turiu d(il pono “ fail 
Gyvena ežia ties ap 

naszle su se 
re. I’raszom pamėgint, gal ii 

ant

J )

namo, tai į tieka viena ponia....................

s buteli, ir se 
kartais pasis<*ks jiomii. u jeigu

tai .loškis ka už-
o ()

ant turgaus
gero iszei.s, 
dirbs?

Pasikliovęs savo did v st e.

tai tuoj j , Nnsiszypsojo 
nOredu-* sau:

I’oyyla^ ir tart* | kad jis* 1

Szita žuvis jau 
asz ju daktarui

žuvis sena! 
pa rody-

Ai, pane Suskevicz, tu
imista mėgsti lydekas. Asz tu- 

■ rhi toki graliu lydi. Norėjau ji

ir sodint juos m 
aresz.tuoti girtuoklius 
t i besiirmszanczius,

paežiam gal nu- 
Arba, i. ___

kas-norint, 
v i rožini akas 

gal ir kupra apdaužyti, kai]) 
tat atsitikdavo knrumeiioje. ar
ba pa varyti ir nuo \ ietos. Bot 
szito niekas nežinos, 
ne toks kvailys, kad 
(*ziaiisi. O kad kas ir patirtu 
tai didele ežia vieta! 
negi pasakys, nes 
neiižsitrauktu ant saves bėdos, 
kad iKMiikaitincziau kailio. Ne
reiks daug dirbti, o duonos tu
rėsiu, ir ne tik duonos, bet 
kaip policijantas, turėsiu ir 
mėsos, ir žuvies, 
snrio, ir degtines, 
džiu, ko tik panorėsiu, 
tai dykai ne už pinigus. Keikos

kad tada ir 
mnszti uosi. 
Dieve, neniisi<rnos 
kai o reikiant, tai 

ir
i

ne

Povylas isztikruju vylėsi, kad 
fali už jo teketi.

^iirathinųi jos szi rd i. ' 
n a s
nubudusią, 
ja nuraminti 
atsitikimu isz kareiviu

'Tai kvaila merga! No pa-lji

s labai megtu matyti žen- 
jta ant jo dubos, 
I ‘i 1 f V 41 l/YTll 't'l ii I .

pasilikt hiit “szabas.“
tamstai atsiusiu, tiktai, tams- 

rtnf. nieko nekalbėk prie dakta
ro. Didele vieta, kad žmones 
nusipirks truputi kvepiandzios 

JienCs nerodvs. Jie

Didele

4 4 szabas. Asz ji

toji mergina
A’ienok nežinodamas,

iii ponios-naszles 
namus, pasipažino su jos tar
naite ir pradėjo ja lankyti. Ke
letą sykiu panaite užtiko ji 

kad poli ei- 
jautas ateina pas Juliuke, ir to
dėl gražiai ji pakalbino. Tuo 

1 ’o v y la s,

si skverbti

o*

kaip in-

s v k i u 
virtuvėje; ji tarė,

į žuvi(»s.
neduok i ncs n(d’iri tokiu geru

uoslių, kaip tamsta, j 
ponui ]K*riai, 
dirbs... <

— Tie kepalėliai 
sveria, niekaip reikiant, - 
sakysiu vgl. ( ineidamas tenai, 
kur diKHia fepa, 
siu ant lentynų, pilnu nesenai 
prikeptos duonos.

— X’it, i|ti, sėskis liktai to
mistą? atsakys man diionke- 

buk pasisveikindamas, p 
rankoje

nes asz 
sakino-

!
Iii akis 

bijosis, kad

11 *5 
jo 
kas.

ne

X i u, kas 
kad Eaiga už

mažiaus
]>a-

ir apsidairy-

czinžes popiefiu-

Gertu, gerai! —- sakysiu,
szypsoilanihkt. Tiktai szitas ke

pa mėginsiu,I*

I Tokiu bildu galima ir valgylį
uJSw tiktai Apie deszimta valanda/ ir dirbti ngrei-j

ir sviesto, ir
— vienu žo 

ii’ vis
lelis tai man, 

ar gerai iszkeptas...

tarpu 
gražum

pasidrąsinęs 
apsiejimu, 

deldieni užklausė 
liuke, ar jo 
Jo ?

b

viena lie
ti esi og J li

pa nele toketu už

tamista 
atsake

Kad

isz galvos 
juokdamasi 
jau panele 

pakalbino, tai 
tamistos teketi! 

d a ar uore-

— A r 
iszeje ? 
mergina. - 
tamista gražiai 
jau ji turi už
Paklausk, ir asz 
cziau tamistos, kas-žin <Ja ka 
ant to atsakycziau.

Po tokio 
mažėjo Povylo didyste.
j(>szkojes paezios per žydą, ir 
pradėjo sukiotis po sodžius.

— Jeigu negaliu giluti isz

nepasisekimo su-
Mete

prie kurios jis 
galėtu pamokinti, iki pats 

gali. Okai]) 'dar 
reikiant, nemoka. A’edes ja, tu- ūkio ir pirkųna namu mieste 

daug

szneket
* kareivis, 

mėgdavo kartais rosiu

su ka valierinm,

darbo. Per koki

apie pardavime 
ne

apsakinėjimais I dvejetą menesiu turiu ja iszmo-
gvve-H

firdeti nenorėjo.
Bet Povylas eme 

tis, noris ingyvendinti Povylai- 
ežiu namuose laime 
nes policijautas ne bednas

O‘

jam saky- I
Ta i-gi jie nežinojo, ne ka (Ta

ryti. O kai]) Suskis vėl eme sa* 
voktiszkai inkalbineti, levai 
sutiko ant to, ka buvo vakar 
sukalbėjo, pradėjo dorotis apie 
dali ir ant galo nutarė taip, 
kad tėvas užmokėsiąs ir už už
sakus ir už szliuba.

Kadangi Povylas skubinosi, 
todėl kunigas sutiko užsakyti

su žmonėmis, nes 
mieslo žmonėms

'Tai jos laime, 
nes kitaip mmor-

kyti apsieit 
pai'zia Il ;... .......

i kad t urt inga,
! erzinu...

I ‘o .Ue< lel los

iii tu o. Magdutei beklausant nu- tokia
ii egi parodysi.sžvisdavo 

nusijuokdavo.
Povvlas

akis, ir ji gardžiai

man vte nemano, Į
• »* • Ikad Magdute tiktai del Simano,

ne

m ir garbe, 
i*sas, 

kad visi muz/kai kepures nusii
ma priesz ji; levams nusibodo 

s že- 
alesia apsigyventi mieste 

nerei košia jiems 
nieko dirbti, uos jis ir Alagdute 
tieduosias dirbti, tiktai jai pa
ra m (lysi as; ant

|ežele ir

atėjo pas Povylo vargti, tai-gi, kaip parduos ž 
pas juoVulK'giC Kvaiiiu’i'rod'ė”I<uiiuose buvo para-
si, kad tai jis pats taip pritrau
kiu kaimynaite. Argi galėjo 
jalu kada ateiti in galva, kad 

geriaus norėtu api- 
samdininko, nekaip

■ me, 
urna vieta už prie žento;

(>•

|iskad jis gi 
Kebliu iioliuijaiita.

Suskis nudžiugo 
dabar rinkėjo tuojau, apimant 
vieta, pasiskubinti su vestuvė
mis. d’ai viena vakaru pasiėmęs 
pleszka po pažasozia, nuėjo pas 
kaimynus ]>irszlem. Noužlaiko 

į paproezio, ne pnsi- , 
prasze pirszlio, bet nuėjo pats 

viena, kad girdėjo, jog 
ponai patys perszasi, antra, tu
rėjo savo iszrokavymus.

Nu, duokim, manes nepriinp 
tu. O visai]) gali atsitikti, da la
binus, jog žinoma, kai]) kiek
vienas mužikas godus ant že
mes, ir gyventi i negalima. Gal
būt senai nori turėt žentą toki, 
kuris turėtu ir savo tiki T 0 gal
būt ji savo ukyje norėtu turėti ? 
Tik mane prie žemes neprirjsz, 
ne! .Jeigu kai]) kartais atsaky
tu, tai niekas apie tai nepatirs 
nuo manės, o kam asz turiu im-

Kaip jis mane, taip ir atsiti
ko. Povylai!is iszsikalbinejo,

szta,

labai, tik
mergaite 
plysznsio 
jo, ūkininko sūnaus, busianezio 
polieijanto, vyro, kuris turės 
savo namus miestelyje! d’eisy- 
be, tie namai turėjo Imt pirkti jis sodžiaus 
už Magdutes 
nesumažino Povylo puikybes, vienas, 
Pasirengus bendrovei A^ilniuiii, 
Povylas apsitaisė naujais rū
bais, kuriuos jis buvo jau pasi
siuvęs, prisijuoso savo senoji 
karda ir pasipūtės, kai]) kala
kutas, nuėjo pas Magdute lydė
ti jit iki kryžiaus.

Teisybe, — 
kada vis giedojo: 
ba';” 
kitai]) iszrodaii, negu kiti vai-

pinigus, bet tai

kalbėjo jis, 
“Kas in glo- 

— teisybe! Ąsz visiszkai

kinai. Tuoj'mat y t isz drabužiu,
Įionu, tai tegul bus isz ūkini n- kad buvęs švietė.

-— Lyg (anista,. ny isz, niusu
A r* ■ ' .'J I i • ■ 4 .

kb, kad tik. butu turtinga.
—- Atsiminė tada saVo kei i

/.minaite. Ir pirma jau su ja bu- sviete, tiktai, karumen^jo, 
ko pasižinos. Khlp Jis siiffiyžo.latsakeanoi-gnm,

I

jog

krasztb? Juk tiiinsta nebuvai (i su savim liudininkus'?
* J » . • .• ' '• ■ b , r . <* ’ • X. l. * - - - 1

to pasižinę#. Kaip jis sugi'jžo<utSakefnwginu, 
I

galo pridūrė:
— Bovaikszcziositt* in bnžnv- 

gi..
laidus ir | 1
žinosite. O likimo

arbyslh* Dieva, in at- 
prekyjneezius beva-j 

• net tokio,į 
kai]) szitas, jus niekada nepri- 
baigsit, nes jo turėsiu dykai, 

visu labiau- 
; nusiszyp- 

džiaugsĮmo, o 
kas-žin kodėl, krT 
pusėn, tai kitom į

Brikaibimlamasj motina, Po

Seniui Povvhii . 
tsun likieras patiko; 
sojo isz. galva 

io tai vienon

vyltis sake, kad j<^s duktė atlo-j 
siniais 
skrybėlaitė 
kokiai nanvte.
- ravgi,

li ra bu žia i s dėvėsiant i, | 
nesziiisianli, kaip

kokiai
— rravgi, ar lAonoretmnet, 

justi duktė 'butu ponia 
musu 1

ar

pirma užsaką, tiktai kad juodu 
ateitu aut poteriu tuojau, kaip 
tik sugrisz Magdute. Taip-pąt
kunigas persergejo, kad, jeigu

nesutiktu, tai ka<l jos 
nespirtu, ir .liepe tuotarpu ne
daryti jokios iszrangos.

Toliaus bus.

mergina

I

< Tarp moterų:
— Akino vyras tai bent vy- 

Kai duos su kumsztimi, 
• su kuolu. O tavasis 

neleistuniet .Magdutes? Maldoj— skystgrohis.
ar-gi poiici jautas J inonkvsnisL ■ ~
Juk asz ne tokia biergiiui gale- Mano Vvras

kad
Ar-gi ir už

ras.
i raszt’minkoI tai kaip 
.L,... i \t ..4 f .a ' ,.1...^4

— Koks tau jis skystgrobis.
, . 1 Per

Į daugiau gali i 
* O a-k w v < v

cziau gauti. Tai-gi ir ta, sesuo i daugiau gan iszger 
Kuožiu ponios/ siulit inejo pits'vašia per savaite.

w '1

viena diena
i, negu ta*

J

1
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CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplus Ir Profits 1636,Ji6.50

Mokame antri, procentą ant audCtu 
pinigu. Procentą pridodam prlo jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneazat parodyt knygute 
ar no. Mes norim kad ir jua turė
tumėt reikalo su musu banka, ne- 
paiaant ar malas ar didelis.

Bankas įdaras nuo 9 ryte Iki ! 
popiet. Subatomis 9 ryto Iki 12 vai.

i

i H. BALL. Prezidentas.
' Geo. W. BARLOW, Vlco-Proz. 

Jos. E. FERGUSON. Kaslorius.

Žinios Vietines
užtektinai ir

» Oi
i

■ SAULE i

f

v

■HI

■f

5 Į szalta.
5 _
J I

%
Kasyklos dirba be jo-

kios peri raukos.

I matu del
Itegnl atsiima.

Redysteje randasi gro- 
. J Antano zknmiiczio,

.1 — Vandenio prnduosia ran
dasi užtektinai,

M .I ( go.
M "

pavojus din-

— Utnrninke
i pribus in miestą Bnžiiycze ant
! Katu tai vra

ir So vedoje

bažnycze kuri 
raudasi geležkelio vagonia, ko
kias naudoje ant vestu, kur ne
siranda parapijų. Vagomis su- 

I stos prie Readingo stoties.
—• Garnys paliko puiku su- 

I noli del p. Juozo Czeginsko 335 
Kriksztu tėvais

Bagd’ina-
.............

\V. So ui h nli.
bnvo p. Agnieszka 

Dngnanekas.
vardu Ed-

p. Jos. 
tipini ke

t

!c
K
■f

k
I

II-

f 
\ 
I
r ■ 
L

t

«

E
į;
F

k.
į

!F

PersisKirirpa?
I

■ 7

Anita viena s<*dojo prie lan-’gali sueiti ir gyventi su jomis
• 1 1 . 1 1 1 W 1 W- W . L

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

IR BALSAM UOTO J AS

Laidoja hunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems relka- 
lama.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriant parduoti negu kiti.
Ml E. Pi a e SU Mnhanoy City, Ps.

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

ApdiHiidžIn IInuzurlnlu) Namus 
Naminius Rakandus, 
uio f

* h r Ihiihicw KoiiipanijOHt*

I M V<>! U«■

Z
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S 
8

2 
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r

L815 H. Mahnnuy Avė, Mahanoj City

W. TRASKAUSKAS 
riRMUlINIS METUVISZKAS 

6RAB0RIUS MAHANOY CITY, PA.

Juszkevi-

viez ir 
Kūdikis 
vardas.

— Reimondas
ežius, 18 metu, gyvenantis ant 
East Pino ulvezios, tomis die
nomis aplaike 
high \ alley Coal kompanijos 
už netekimą ausies 1921 mete.

$1,800 nuo Le-
1

ISZ SHENANDOAH, PA.

--’ Bažnvtinis
Paneles J 
isz P niek v ill e 
koncertą ir

Subatojc
teatra,

Sausio, Subatoje, 
School svetainėje, 
da vakaro, 
l’žtikriname 
mat v

dideli 
diena

Apreiszkimo 
’. parapijos choras 

stat vs
27

New High 
7:30 valan- 

lužanga 50 centu, 
l’žtikriname visiems, kad pa- 
matysite ko da ne esate mato.

' Pasilinksminimo 
sis apie ketures

L^ldoja Kunus Numirusiu. Pasamdo [ 
Automobilius del Lablotuvlu Krlk- 

s sztlniu, Veseltju, Pasivažinėjimo 
Ir L t.

5*0 H. Centre SU Mabanoj City, Tn.

LlotavUzkan Grsborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblninke motore.

Prieinamos prekes.

518 West Spruce Street 
M AH ANO Y CITY, FA.

Bell Telepbonas No. 149

C HAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent

Į

i

i
i
I

Notary Public

go ir lauko kada Kleopas Ban
ga paVois. Laiike bnvo tamsuĮ 
apsiniaukė, staugė nemalonus 
rudens vejas ir szvoksztc par
ko byranti lapai. Pagaliau, už- 
initus lempa, ji atsigulė. Gule- 
dama ji dar ilgai girdėjo kai 
laikrodis musza t i k-ta k, tik- 
tak, ir kai, jai besivartant, isz- 
musze dvylikta ir pirma. “ 
jam pasidaro kad antra naktis 
nėra, jo namie?” — miglino ji.

Kai puse dvieju parėjo Kleo
pas ir krites iii krėslą pradėjo 
mislvti 
kuris rodės ja i n 
beprasmis. Doge jis papirosą 
paskui papirosą, 
kaip privalo 
kad nors kiek pasinaudojus isz 
gyveninio. Deganti kraujo sro
ve szliauke in jo galva; viso
kiose formose tavaravo jo atei
tis. Tr jis noiszmane ka prade-

Szitoks gyvenimas! Kam 
mislino jis.

Dideles ir mažos permainos 
gnaibo jo mintis. Kaip daug 
permainų isz jauno jo atsimini
mu. Kaip daug 
jau mirė, jo draugu vionmecziu 
vede, buvusiu mažu užaugę iii 
bernus ir morgas. Rysžkiai jis 
mate pakitoniszkejus vienme- 
cziu veidus, būda.

Kas

apie savo gyvenimą, 
tnszczins ir

Ii. “
jis vertas?5’ -

ir galvojo
žmogus gyventi

jo pažinstamn

vakarėlis te- 
valandas ant

kurio užpraszo szirdingai Cho
ras.

Neužmirszkite ejti m
jumsKazniio aptieka xjeigu 

prireiks kokiu i.orints gyduo
lių.

Priviso daug vilku.

Kaunas,— 
priviso daug vilku. Kurtuvenu

Dalia r Lietuvoje

apylinkėj ji

dar geriau negu vedos. Ju nie
kados nestigs.” .

Pradėjo auszti, pro įauga pa
sirodo t i ršztas ūkas, , ir ji dar 
labiau apemo nerimas: viskas 
jam rodės iszardyta, iszblasz- 
kyta, viskas griūva, jo gyveni
mas sudarkytas.

Dar tu miegi, Anita ?
žiūrėdamas in užmerktas jos 
akis balsu paklauso Kleopas.

Anita, nuliūdo ir nusistebėjo:
— Kur tu buvai szia nakti ?
— Namie, kresl6 persode-

jau.
Kodėl taip? Kada pare-

tj

M . I j

R;I

Hi
u

g |į

e
*

'W

jai? *
Studentas pasisakė ir pridū

rė: -- 
goti.

Tu taip ramiai gaJi mie-

asz tokio

DVASISZKA ŽYDU SEMINARUS CHICAGE.
Ana diena likos atidaryta nauja žydu dvnsiszka semi nuriji“ kuri

Douglas Boulevard, Chicago. Šeminarije kasztuojc 150 tukshujeziu doleriu
• t • • •• • V 1 • l "1 •pnikiausiu Suv. Valst. Joje mokinasi jauni žydai ant rabinu.

» K"

stovi ant 3448 
ir yra vicnjl isz

“ Du metai!
Tik du metai taip daug per
ina i n n padaro,”
Priesz ji szmiszuliavo links- 
maiis jaunimo buris dideliame 
puikiame saliono. Tik du me
tai kada jie turėjo ta dr ingisz- 
ka va k a ra,

— misjino jis.

penkiasdo- 
mergu ir 

, valgo 
Tada kiekvienam ju 

nepatsnkomi
tai vaikiszkumo, 

tai paezios vir-

slėpėsi 
lyg 

lyg

— O tu kaž kur daužaisi 
naktimis.

Jis atsistojo ir ranka pasi
rėmė iii stala.

— Man pradeda but nera
mu... ir miegoti asz dorai ne
galiu, — sake jis.

— Ko gi tau trpksta ?
— Nebokencziu 

gyvenimo.
Jimii pamato jo rimtumą, ir 

nusiminė.
— Sakai tu nobekenti tokio 

gyveni mo ? Ko tau trulesta 
Kaip tu nepastovus žmogus. 
Tik stebėtis reikia. Ka tu 
priesz menesi kalbėjai, ar at
simeni ?

Banga, nesumislino ka atsa
kyt,

stebėtis reikia.

kaip “pasitoisint; jautės 
esąs kaltu. Priesz menesi jis 
laike ja savo glėbyje, prikalbi
no ja,eiti su juo gyventi. Jinai 
pa klausė jo ir daro kaip tik jis 
norėjo,
viską su ja užbaigti, 
jam gera, 
kartu mokinosi, 
ta padaryti ?

Priėjo jis prie, lovos, paemo 
jos ranka, ir 
skruostą.

Gulkis, Kleopai 
giri|imu balsu tare Anita.

Tr jis prigulė. >
— Tu myli mano, ar no? — 

jausdamasi prie jo ir trinda-

Dabar gi jis svajoja 
Tokia ji 

ir kartu jie augo, 
Kaip jis gali

juoti medicina.
— Szitaip. Reiszkia tu ne

benori daugiau 
venti ?

— Man rodosi, po viena 
mum butu geriau gyventi. Asz 
lioriu but visai laisvas mokslą 
pabaigęs.

— Asz galocziau 
tau mokytis...

• j— Bet asz 
menkiausio rvszio 
profesija pa baigos

— Tai mudu turi va persi

su manim gy-

po

pagelbėt
1

nenoriu turėti
prie nieko

gyventi, nes norėjau taip pa
gyventi. Juk 
ir gyvenome 
ne ?

mudu linksmai 
arvisa męnosi 9

sn manim— Tau linksma 
gyventi ?

— Linksma. Ar tau 
linksma su manimi ?

— Linksma. Bot man a t ei X • 
tis rupi.

— O man nei kiek.
— Tai tau gerai. , 
Anita atitraukė veidą

n.

ne-

ir' 
reiszkiasi, Kleopai f Mftn keis
tai. Taip miglotas musu gyvo< 
nimas... Tai kada tu nori kad 
asz iszeieziauT

— l’ž/ savaites asz ifizva- 
• žiuoju mokyklon.

t i kartu kol t tPiszva žinosi?
— Taip, galini.

m i ♦ * • *

Tai galim dar pagyvon-

O paskui, 
1 tn atvažiuosi pas mane kar ka

ti..? A?
— »J ei tik

ni. i

tas priklausys 
nuo manos vienos. Asz nežinau 
kaip asz gyvensiu. Priėjus rei
kalui pinigu, 
praszyt.

11110

jo veido, nusiszypsojo jam in 
akis, ir paskui vėl prisiglaudo 
prie jo ir priszliejo savo veidą 
jo veidan.

— Kada tu pabaigsi moks
lą i V apsivesi, paimk 
grindis plauti, 
pasakė jam Anita.

— Daugiau reikalauk isz' 
gyveninio, Anita,

ja prie saves sake jis. į — Kaip tik tau tinka, man 
Ar tau ne keistai viskas vistiek.

F "

skirt?
— Asz taip manau. Kitaip 

man rodosi ir negalima. Tu ne
pyksti ant manos, ar pyksti ?

— Ko man pykti. Asz ma
žai ko paisau. Vistiek ne kas 
gero isz mano tokio gyvenimo.

Kleopas paleido jbs rankas, 
ir kumsztes sugniaužęs atsirė
mė rankom in kelius ir nuleido 

ji stojosi mažos
paveikslas, kuris

nesidrovėk pa- 
Jei asz turėsiu, pri-

nias

siusiu.
mane — Acziu. Kad kaip, gal ir 

— ironiszkai; visada mudu galėsim kartu g)’- 
i venti. Asz tave mvlhi.

Studentas susimaisze ir no- 
— spausda- žinojo ka daryti.

I - - 1

I

kur 
szimts vionmecziu,
bernu, cziudijosi, arkesi 
ir szoko.
veiduose 
ženklai, 
naivumo,
szunes jaunystes, kuriu dabar 
nebėra.
draugai, beveik vienokiomis 
mintimis, vienokiais reikalais, 
ir taip pat laimingi, lygiai 
linksmus; dabar gi du ar tris 
jūju studentas Kleopas Banga 
besifeina, kiti liko jam tolimi: 
vieni kažin kur iszsibalde, ki- 

užsidaro savo szoi- 
reikabiis, 

mirė, tris inkalinti.
meczius tolimesnius jo pažins- 
tarmis irgi toks pat rciszkiin s. 

Baigia isznykt!
jaunimas baigia 
vieta užima kibi 
g

Tada jie buvo artimi 
beveik

1

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

f

pabueziavo jos
pasirodo ir papjo- 

kelela smulkesniu gyvuliu. 
.Iiiszintus, vil

ui“! žmones. Be- ei-

\ e
Apie 
kai nžpuol 
nanozia

e

i.
Rokiški,

P 
keliu mergaite sudras-« >

ike. jog ir kaulu nebegalima bu
vo surinkti. Vilkai naktimis at
eina in kaulius ir jei jiems ne- 
* ' iseka ka kita pagriebti, tai 

Į bent szuni sugavę nusineuza.
X’aikai. kuriems tenka isz to

linu eiti m mokyk b 
giria, ar kilimus*, pasiimki deg 
tuku, deganeziu sziaudu 
les arba ulektiunes lemputes, 
kuriu^vdkai biju. Vilku pasiro
dė ir Kauno apylinkėj. Ties Pa-

pa.-ist

ns,. o (bir per 
> £)• ~ 

grvž-

Jelffu norite pirkti ar parduoti stubaa, I lemom/, Kaleliais jie labai dia-
mes failine jumis tame patarnauti. 
Randavojame namua, koletavojaine 

randas ir telp tollaua.
Centre SU Malianoy City, Pa.m

Tvircdautia Lletuvlazka
BANKA

D14«l« kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Kalu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui ui Slunczu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tua keliaujantiems in Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grel 
Ui Ir pigiai Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Malianoy Avė 

MAHANOY CITY.
H

- PA.

D R, JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras K artum eu- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vak, 
12 lig 2 popiet., 6 lig 

Bell Tel. 869-R.
ryte.
9 vakare.
118 E. Coal SU Shenandoah.

sus: atbėga in kalnia dienos 
motu ir, pasigriebė ka nors, vi
sai ramiai grižta girion.

DIDELIS ‘BALIUS.

— Rengia S.",v. Magdalenos 
Motoru Draugj 'ste 25 diena25
January 1923 N( nkevieziaus sa
loje. Prasidės ?8 valanda. Bus 

gerymu. 
Inžanga 

25 c.

gardžiu užkanc'žiu ir 
Muzika puik iriusiti. 
vyrams 50 e. moterims50 c. 
Kvieczia visus? 
(t.9) Rengėjos.

)

A

Paa/uva t d soklus Siutus ir Ovorko- 
tu& pagal 1 naujausia mada ir isz

,/ g , JUOCNUKIS.
XfelVx viszkus Krlnuczius.

n•4.

t i vede 
mvniniais

ir
keturi

I bis v ion-

4 >

J >

Mano meto 
isznykt, jo 

gent karto — 
entkarte kuri du, tris metai 

atgal bnvo dar maža, blozna,
— kunkuliavo jo mintis.

Gailėjosi jis savo jaunystes, 
nykstaneziu valandų, dienu, 
metu l geide sulaikyti ju bėgi
mą; geide būti dviem-tHms 
metais jaunesnis; geide kad at
simainytu senųjų draugu pa
dėtis, kad vėl viskas butu kaip 
buvo diptris
“Tuojau musu jaunystes nebe
liks nei ženklo, tuojau mes pa- 

, greitai ir visai mes 
A! tuojau musu 

visai niekur nebebus, 
mes valkiosis visai nauji žmo
nos ir ne vartos musu'padarus, 
pasziops, arba invertins kom
plikacija ju mekanikos ir tek-

sensim 
isznvksimo.

nikos... —

valandų

metai atgal.

ant že-

Toliau puolė jam 
klausymas: — Kaip asz turiu 
pradėt gyvent? Kaip butu isz- 
mintingiau man sunaudoti ma
no gyvenimas? Būti man kokiu 
tinginiu profesionalu, profesi-
jos pagialba insigyt turto, ir 
puikiai, 
venti, ar būti pabusta, tranky
tis isz vietos .

aristokratiszkai

i in
geriau gyventi?

gy-

— VOS

mate ta mergaite

GERA PROGA PLIKIAMS I
■ ■N,...................... ,.,-..■4

Arnblazk* Mostls yra tikrai •panok
tu! n ga ir prlsluns keliolika stem- 
pa Ir gavo adre^a tai aplaižyti tujii 
•rabiszk u gyduolių ' dykai. 1 ;aszyklte 
•nt aulo adreHO Dr. Jmbco. 2? 16 Broad
way. Box 9, Brooklyn, N. Y. Pana u do-

vieta? Kaip 
Kokiais ke

liais einant galima daugiau isz 
gyvenimo pasinaudoti?
pro f es i on a 1 a s, t n ros i 
be ~ busi prirakintas prie vie
nos vietos; busi pabaSta — tu-

ir szalti. Szinip ir 
taip negrai. — Paskui staigu
rosi alkti,

materljolio pagal noro
Senus pataisau Ir

| gc'fiąUHlo
| ’xostumcrl atis.
'Aszprosinu it padarau kaip naujus, 

da
busite visi įBoe jižganCdlntl.
102 E. Cci SHENANDOAH.

puolė jam in 
reikėjo

Mano gvurantuojamas lr

Busi 
nuosavy-

galva: 
man insivelti

Kam 
su ta

merga? Greicziausia asz turiu

(F

ma savo veidą, iir jo sake ji.
— Taip, bot 

dabar, vistiek...
— Asz žinau kad greitai 

tau viskas atsibosta. Tu, Kleo
pai, toks nepastovus. Bet ko gi 
tu nori, ka manai daryti?

— Asz nežinau.
—Mano biednas

Staiga i Anita apglebo ji ir 
trauke prie spA’es. Jiedu nuti
lo.

Buvojau arti pietų kai jiedu 
atsikėlė.

— Gersi kavos? — Anita 
paklauso savo draugo.

Jie iszgore kavos ir užvalgė 
pyragaieziu. Paskui studentas 
užsidegęs papirosą ome vaiksz- 
czioti iszilgai kambario. Jo 
mintyse stovėjo klausymas: 
“Ka man padaryti su ja? Kaip 
asz turiu gyventi ?’’

— Sėskis Kleopai, pasikal
bėsimo, 1— versdama knygos 
lapus taro Anita*

Studentas pažiurėjo in ja ir 
matė kai ji nusiminus. Jis at
sisėdo szalo jos.

— Ko tu nerimauji, 
pa i? — klauso mergina.

— Nežinau, Nesmagus žmo
gaus gyvenimas, Anita.

— Nelabai.
Jis paemo jos ranka.
— Kur tu buvai praeitas 

dvi naktis? — užklauso ji.
— Kavinėje su fnrnuuustu 

Stikliu...
— Ona jum patarnavo ?
— Taip.
— Už tai dabar JLan ir ne

ramu — jinai užima tavyje 
mano vieta...

— Visai ne taip, Toks gy
venimas man inklro, tai viskas. 
Asz nežinau ar asz galėsiu il
gai taipos gyventi. Kaž ko

”Asž manau

savo

O' 
n

man neramu

vargszas!

Kleo-

pasiliuosiioti
bus man prikli ateityje.
gera turėti pinigu ir but vien-

‘ ‘ * * • • iii

lipo jos, nes ji 
Kaip

man taip neramu.
pyžtP mokyklon.

— Isz kur tu pinigu gausi ?
— O, yra žmonių kurio man
Al v • MM f Iru H 11
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a i ii zl i

galva. Priesz 
mergaites 
laipsniszkai augo ir taip metai 
isz metu lotai slinko panora
ma, kuri kitoniszkejo ir kito- 
niszkojo savo kojnbinacija: jis 

, Anita, nu
ga nezia, kartu su juo bėgiojan- 
czia, kartu mokykla laukan- 
czia; jis mate kaip jis laiko ja 

glėbyje, bueziuoja; jis 
girdėjo savo žodžius kuriais jis
vaizdojo busima j i ju gyveni
mą; jis mate kaip jiedu susiejo 
in viena narna gyventi, ir per 
jo mintis plauke viso menesio 
kiekviena diena, valanda, mi
liutą, ir sekunda. Paskui jis pa
kele galva ir pažiurėjo in ja, ji 

sėdėjo nieko nosakyda-
Tis staigu pamate griuvan-

ramiai 
ma..
ti Auitos gyvenimą, nupuolil
siųjų name ja besedinezia.

Vistiek no kas gero isz mano 
muszo in jo gal- 

ir jis klauso pats savos ką 
pradėti. “ 
padaryti tokia klaida? Kam 
man reikėjo insivelti su ja?’’ 
— mislinp studentas. z

— Nekalbėk taip, Anita; 
Tu dar jauna ir viąko gyveni
me gali sutikti. O su manimi 
gyveiidama nieko gera nosn- 
laukt, — asz vistiek 

amžių su 
4

i c 

gyvenimo,” 
va,

Kam man reikėjo

negale- 
cziau visa amžių su tavimi 
gyventi, — tartum isz miego 
pabudęs omo kalbėti Kleoįris.

— Na, ir užtenka, viskas 
gerai. Kaip yra taip ir gerai, — 
atsiliepo ji.

— Tu nepyksti ant manosi 
—- pakartojo studentas,

— Kark ežia pykti, — misi- 
szypsojo Anitp,

— Mokyklon ar dar tu gry- 
szi? — truputi patylėjus pa
klauso ji.

— Ne.
• — Ka gi tu manai daryti?

— Asz nežinau, pamatysiu.
Jis paemo ja in rankas.
— Vistiek mudu busiva ge

ri draugai ir susioisivn, — pra-
t

glausda-
dėjo jis.

— Asz manau, 
mosi prie jo atsako ji.

— Visa ko asz noriu tai 
kad tu nodetum in mano am
žinos vilties, nes paskui butu 
nesmagus Jtavo gyvenimas. Ir 
man taip pat butu nesmagu.

— Manai kad asz nežinojau 
jog greitai tau atsibosiu ?^Asz 
įHnninii. bot rrz eiau su tavim

. Rengėmės daryti atskaita, viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiause tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

C

Moterems Siutai už Maža Pinigą
Bile kokis siutas dabar už -puse prekes.
Sumažintos prekes ant moterų’ kotu 

szlebiu ir visokiu jekiu. 
t . t

Vyrams siutai ir overkotai.
Numažintos prekes ant fornieziu, kar- 

petu, divonu ir hiteru.
Pigios prekes, geras tayoras.

i

GUINAN’S 201W. CENTRE ST
a

0
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Merchants Banking Trust Co. 
MAHANOY CITY, PA. 

----- $-----
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Nori kad taupytumet savo pinigus sziam pankc. 
Nori kad atydartunict taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba. ( V 
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliomš. 
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita

banką jeszko daugiaus prieteliu. .<
Ji suteikia patarimą kur geriausia invęstyt

pinigus. Prigelbes jumis pirkti prapertoC^ 
Gera banka yra jusu geriausis prietelis. 
Dėkite gavo pinigus in

JMERCHANTS BANKINĖ TRUST CO.
M---->-----

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM. Proz.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. G A VU LA.
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D. F. GUINAN. Sek. Kasljerius
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