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34 METAS

ISZ AMERIKOS Turi vilti, jog nebaszninkas 
adgis.

Phoenix, Arizona. — 
mirusio

•l
. UI—   »'«• I' I I

Metas in kalėjimą už pavogi
mą 2 centus. i

Syracuse, N. X. Dvilekos adgal, da randasi pas graboriu

nus 
son,

Lavo- 
George Steven- 

kuris novos mirė sanvaitia

motu Archie Williams, l>nlie-jllul paliepimo likusiu giminiu,
gias vaikiukas likos apkalty-, sako, buk,jisai ne yra mi

ros ir gali atgyti kožua valan- 
i delia. Koroneris sako, buk la- 
tvono nejudins pakol visiszkai 

i ar isztikruju

tas aut vieno meto in kalėjimu i 
už pavogimu dvieju centu. —: 
Ir* tai vadinasi teisingysteT O
už milijonus doleriu kokius i nopersitikrins
pavogė
Valstijų da randasi ant lino- Į 
sybes! O tu teisingysta, kur 
dingai!

Suv. i Stevensonas vra miręs. 
11 ftl

Sena istorije su doleriu.
New York. — Prilyginant 

su sziuom- 
vertas 63.5 ir

11913 metini doleri 
Eksplozije gazo užmusze 3, laikiniu, tai yra 

sužeido 128 žmonis.
Springfield, Mass. — Didelis 

gazinis katilas ant Elm uly-katilas 
ežios eksplodavojo isz nežino-į 

užimiszdama i
o

mos priežasties, 
tris darbininkus 
likos inaždangiau 
per stiklus, plytas 
bildu. Drūtis 
vesi girdėt net
liu .Miestiszka rotuže ir kiti 
artimi namai prie gazines pa- 
nesze dideles bledes.

i

Prancūzai ejnn

KAIP KVOTOS PASKIRTOS

Prancūzai užima Ruhro 
aplinkinių.

Viszku vietiniu 1 ’ ? "
Kazimiero. Laidotuvcsia daly-l 
buvo daugeliu giminiu ir pažin
si am u kaipo ir kareiviai, kurie 
velioni palaidojo su karisz-' 

. a. Wlady-i 
dydeliam nuliu-’ 

senus tėvelius, viena

1 rl1 11, •no t/Itiltf- ISZ VISU SZALIU
Da 300 anglekasiu randas? 

kasyklosia.
Berlinas. — Lyg ežiam ra- 

szymui da randasi 300 užgriau- 
ve-l tu anglekasiu Beutheno kasy - 

lu/i broli Mikaloju ir seseria klosią Szležingeje, kurioje kilo 
prie te- baisi ekspliozije fajerdempo,

konis apejgomis. A. 
slovas paliko i'.,,— 
(liniia 
(
Marijona Adamckivne 
vu. Tėvai velionio paejna isz kur užgriuvo arti asztuonis 

, Jau likosj Šovini paveto, Meroslavo Vai. szimtus anglckasiu.
■ ir parapijos, Nernunaicziu kai- iszimta 80 kimus nelaimingųjų 
j mo. — Lai silsisi amžinam pa- darbininku.
J silsi jaunas kareivis.

145 sznipai aresztavoti 
Moskvoje.

Ryga. — Szimtas keturesde- 
szimts penki sznipai kurie ko-

Inkerman, Pa. — Sausio 22 d. i 
iszveže in ligonbuti Marijona 
Alinskiene- Buvo daryta opera-1 

voje prieszais komunizmą li
kos arcsztavotaia per slaptin
ga rusiszka palicijo Moskvoje. 
Nekurie iždavinejo, kariszkas 
slaptybes del Franci jos, kiti 
prigialbejo ant antro užkhipi- 
ino per generolą Wrangeli. 
Soviatai labai bijo praplati- . 
nimo Fascizmo kuris labai pra
dėjo platintis terp kalmuku.

vis puola žemyn.
»sije 1920 mete 
augszeziansios, 

dejai pirkti tik tiek 
į Favoro, kiek parduodavo priesz 
kare už 40.5 centu, 
laiko vertcL dolerio 
dabar vela nupuolė.

Tikras gyvulis!
Martinas 

33 ulvezia, 
atėjus namon apsvaigintam pa
dėjimo, 
moteria,

Gegužio mem 
prekes buvo 

i‘ i už doleri

128 žmonis 
sužeistais 
ir kitokiu 

eksplozijos da
už dvieju my Detroit, Mieli. — 

Yelonikas, 3851 —

Nno tojo 
kiloK bei

- Panede- 
1 ’incziotas

eenturn 1 1

sumusze savo 
____ , .... . .., kad per t ris 

Kriauczei iszsiunte in Rosije dienus ne buvo jam pagnini- 
nūs vakarienes 5rargsze 

i- jau kėlės sanvaites lovoje
koniszka Industrijaliszka Kor- serga ant paraližaus kojų ir ne- 
poracije iszsiunte ant ranku In- gali ne pasijudyL Kada Mar- 

užimtas plakimu

$250,000.
New York. — Ruso

4

Ameri

I
baise i 
už tai, 

buvo 
vakarienes

y

guli
nes

dustrijaliszko Banko Moskvo-į tinas buvo 
je czverti milijoną doleriu ;
uždėjimo kriauciszku szapu
po visas dalis Rosijos. Viso su-

ant I serganezios motere, inejo in 
stabu W. Mikulskis, kaimynas 
Yeloniko, matydamas ka ta
sai gyvulis daro, atitraukė in- 
siulusi Yelonika nuo paezios, 
apdovanojo kelis ŽiUidinins, po 
(am paėmė už kalnierians, nu
vedė in 
stoties.

28 užmuszti sumiszime.
— Apie 

likos už- 
musztais-o iii szimtas sužeista 

mo, nes jojo mirsztanti motore maiszatije

/ rinkta daugiau kaip milijonas 
doleriu ant tojo tykslo.
Iszbuvo kalėjime 22 me(^*įa- 

vo milijoną doleriu.
D vide- 

szimts du metai adgal Charles 
Tidwell, 39 metu isz Welsh, 

nubaustas kaleji-j 
mu už nužudinima < 
Brown. Ana diena sugryžo na-

Muskagco, Okla.

Tidwell, 
Okhi., likos 

už

■p 
a, ga

Vinewood policijos

Mexico City, Mex.
Jamesol trisdeszimts žmonių

terp strytkariniu
prisipažino, buk tai jiji papil-1 straikieriu ir vaisko. Ergelis
de laja žiulinsta o ne josios vy-Į prasidėjo 
ras.
sztamo Cherokee ir dabar ap
lankys nuo valdžios daug že
mes ant kurios randasi gazinei 
szuliuei verties daugiau kaip 
milijonas doleriu. Nors ant se
naties žmogelis turės lengviau 
persėdėdamas tiek metu kalė
jimo visai nekaltai.
Meksikonai kemsza biskupus 

in kalėjimą.
Nogales, Arizona, 

civiskupai ir 
kupu likos patalpyti kalėjime savo moterių.

terp paežiu darbi-
Tidwell yra indijomi isz ninku isz kuriu viena ])iise ne

su gryžt i■ I prie darbo.

Meksike už

Du ar- 
vienuolika vis-

laikymą pamaldų

Gud baj Pennsylvanijos 
saliunai.’

Harrisburg, Pa. 
liję gubernatorius
perstatys byla kuri isznaikins 
visus saliunus Pcnnsylvanijoi 
o sznipai turės pilnas tiesas ej- 
ti iii namus padaryti krata ka
da norės, pardavimas 
gonku bus uždrausta.

sanio-

Taupinimai in bankas pa
sididino.
— Suv. Valst. pra- 
žmonis sutaupiuo

Chicago, 
c j ta meta 
pusantro bilijono doleriu.dau
giau pagal 
draugavęs amerikoniszku bun-

Viso sutaupinta 18,087,-

“Per
uždavė Valstijos,
Darba Sekretoriams paskirti 
kvotas visoms sznlims ;
Suv- \’alstiju 1910m. gyvento
ju suskaitymo, taipgi paskirti 

j kvotas szalims, kurios sutver- 
, tos arba kuriu rubežiai perinai- I i I
dus buvo 
ta dal ba.

Isz szaliu Europoje ir Aziat-
• i • rti i • • J t • t

instatymas ventoju.
Pl ėk vbos ir_______*1

isz Dussel- 
dorfo in Essena apimti Ruhro 
aplinkiniu. Užimtosia vietosią 
jau atsibuvo keliolika kruvinu 
sumiszinm terp vaisku ir g v-O *

I

visoms

nyli iki (u metu. Patarimu bor- 
pagelbet iinsteigUis

I

raparta bankines

i orėj o
Vaiskus' apsaugoję tuosius ka 
sugryžo prie darbo, szaudami 
in tuosius kurie užklupo ant 
karuku?
Norėjo nužudyt paezia, pats 

sau pasidarė gala.
New York. ' — Robertas 

Czernewski, būdamas perseni- 
keles die

nas. o alėjas namo ana diena 
pradėjo barnius ir plakdavo

11 n nmnszain ia per 
o atėjus namo

Kada sugryžo namo Su balos
ir ceremonijų ant lauko Cerro vakaru, sumusze skaudžei mo- 
Cubilete, Guanta Juate H Sau- teria kerszindamas 

isz Pueblos Imu, nes pagriebė

na s sako,

užmuszi- 
kirvi ir ke

tino darbu tuojaus atlikti. Jojo 
vienuolikos'metu dukrele mė
tėsi ant keliu 
tęva ir patol

šio. Arciviskupai 
ir Guadalajara ir biskupai isz 
Leon ir Jalapa randasi teipgi 
kalėjimo. Pezidentas Obrega- 

buk konstitucije
Meksikos uždaudže laikyti pa
maldas ir ceremonijos ant lau
ko. Aresztavojimas biskupu ir 
kunigu iszvere ant gyventoju 
dideli neužganadirna. Duuge- 
liuosia vietosią žmonis kerszi- 
na revoliucije.
Pati jam buvo verta $10,000.

Reading, Pa. — Mahlon Ep- 
ler apskundė Edwarda Mack 
ant deszimts tukstaneziu do
leriu už paveržima nuo jo jojo 
paezios Daratos, kuri jam 
tielc buvo verta.
Ranka sukruto mirusio brolio.

Chicago. — Kada graborius 
ketino balsamavbt kuna miru
sio Makso Glickermano, 55 
metu, stovintis artimoje bro
lis velionio užtemino kaip su
kruto viena ranka nebasznin- 
ko. Norints daktarai dirbo kė
lės valandas ant Makso, bet 
g/vasties negalėjo jam sugra-

kuri

ir

prieszais girta 
melde tėvo pa

kol neužmigo. Mergaite paėmė 
kirvi su savim in lova. Ant ry
tojaus kada Czernewski pabu
do, pradėjo vela
jeszkoti kirvio, bet motina su 
dukrele pasislėpė pas kaimy
nus. Kada po kokiai valandai 
sugryžo namo, rado vyra gu
linti negyva prie gazinio pc- 
cziaus su 
burnoje.

guminiu pa i pu k ia

Isz vargszo pastojo milijo
nierium.

Chicago. — Apie 45 metai

ei ja. Operacija nusisekė ir Al
inskiene jau eina geryn.

— Sausio 10 d. M. Saudar
gai susilaukė (lukteri.

— Augustus Silius, kurs ne
su savo žmo

na, (tai)ar iszejo isz proto ir 
daktarai sako, kad nebus gali
ma iszgydyti-

Vyrai nemeskite savo paežiu 
jus neteko paežiu iszsi-

o*

seniai persiskyrė
dabar iszejo

sulig | Isz Lietuviszkn Kaimeliu
f

La p k r i ežio 
15 d., 1922 m. invyko susirinki
mus jaunu vyru Pittstone. Szis 
susirinkimas buvo szaukiaimts 

u tikslu suorganizuoti Pitt/to- 
jaunus vyrus in stipria, 

tvirta 
ganizaeijos 
buotis del 
vardo tarpt' 
invairius s 
ežiu 
patys del savos.

— Dar neprabego dvi javai
ti laiko, kaip mirė Alena, pen
kių metu amžiaus duktė, szei- 
mynos Baranausku gyvenanti 
17 Mitchell gatves, Sebastopol- 

Szirdies skausmas gerb. Ba
ranausku yr^f didelis, nes jau 
treezia mergaite atsiskyrė nuo 
juju isz priežasties plaucziu už
degimo.

Pirmiausia mirė 
tyniu metu, 
tryliktu metu.

Atjaucziamc 
mvnu didele

Pittston, Pa.

no

nes ir 
kraustysite isz proto.

. .........Ulei WNBIIHWII* . .............

Scranton, Pa. — 
tas Borkauskas, ’ isz 

savo

Konstan-
Diekson

Leninas lauke mirties kežna 
diena.

N i kalėjus Leni 
ni i rez i a kožua 

da aplaikys

Be r liną.s. 
pacziule, uas kovoje 

o jeigu
Cit.v, apskundė 
kad ji mylinti ragauti 
nuo gumbo,” i 
kiek, tai labai mėgsta savo vy

4 4 žolių valanda,
su

ir kada, apsigydo paraližini smūgi, tai tuvvrus
organizacija, kurios or- 

tikslas butu dar- 
pakelimo lietuviu 
svetimtaueziu pbr 

porins ir tuom pa
žygiu padaryti daug gero

rės mirti. Daktarai neapleidže 
nes ži- 

Vvrcliiii nusibodo kai kiszke- no, jog pabaiga jojo gyveninio 
liui nuolatos bėgioti ir jis pra- 
szo divorsO. Teisėjas Newcomb 
boto turi dar 40 divorso bylu.

reli iszvyti laukan isz namu.! Lenino diena ir nakti, ft «■ M • Aiszkoj 'Purk i joj, 
tos -paskirtos, 
pasiliko, po 
rubežiais, devynios naujai su
tvertos ir rubežiai. trylikos |>er- 
mainyta. Buvo sutikus probte-

Valsliju,. 
j y von tojus,

n? 
ventoju suskaitymo ir padalin
ti kvotas sulig invairiu szaliu 
kaip randasi 192| m. Pa v., tu- 

Vokiotijoj
J 

Lenkijai, 
Danzigui ir Klaipėdai. Kuomet 
su naujos Lenkijos gyventojais 
buvo priskaityti isz Austrijos 
ir Rusijos.

Perdalimas Ubirkijoj glmih- 
siu gyventoju, kurie dabar gy
vena Suv. Valstijose tarp in- 

szaliu kurie dalyvavo 
tos tautos iszardvme buvo vie- 

sunkiausiu problemų 
buvo sunku insteigti pa

matine kvota del Czeko Slova
kijos ir J ugoslavijos. Kad nors 
paslaugos dėtos paskirti 
singas kvotas, bot daugeli sy
kiu tas nebuvo galima.

Kuomet kvotos instatymas 
30, 1922, ir 

vėl ant dvieju metu prailgintas 
kaikurįos permainos, kurios 
pasirodė per metus, turėjo būti 
invykdintos. Reikėjo sumažin
ti Vokietijos kvota, padidinti 
Lenkijos su 
jos. Atskiros kvotos paskirto 
del Pinsko, Estonijo

Bessa rabi jos,

kurioms kvo- 
tik asztuonios 

karu, su paežiais
jau artinasi.

ku.
493,000 doleriu 
žmonių’.'
Vyriauses sūnūs 51 metu, jau- Į Europoj gimusius 

niauses kūdikis 11 menesiu.
AVichita Kaus. — Butu levu 

51 metinio sūnaus ir 11 mene
siu senumo dukreles, toji garbe 
priguli del Jurgio Wilsono, 67 
metu fannerio, kuris vra tėvu 
26 vaiku ir visi yra gyvi. Wil- 
sonas pirma karta apsipaezia- 
vo turėdamas 15 metu Jersev 
City su mergaite 14 metu. Abu
du buvo aktorei. Su pirmuti
niu paezia susilaukė vienuoli
ka vaiku terp kuriu buvo du 
kart dvilinkai ir karta trinu-- 
kai. Su antra paezia susilaukė 

vaiku, o su treezia 
isz kuriu jau- 

niause turi vienuolika mene
siu. AVilsonas vra drūtas ir 
sveikas vyras, turintis 6 pėdas 
ir 6 colius augszczio.

Pasikorė kalėjime.
Wilkes-Barre, Pa. — Kada 

vienas isz kalėjimo dažiureto-j 
ju ėjo per kari toriu, i 
dejavimu vienam kambarelije 

rado jame 
43 metu,

Aplėks svietą in 60 dienas:

mus padalinti Suv.
< »• 

T
• «r. «r » . T r*..

sulig Suv. Valstijų 1910 m-

• /T tin*. • • • " ' ■

GROMATA ISZ LIETUVOS.

.7T

• < /■

4i Saule” geriause už visus, to
dėl ir vage Lietuvoje. p

< 4

•* i
■ w

deszimts 
penkis vaikus

Wilsonas

kari tori u iszgirdo
1

priėjus prie vieno, 
Aleksandra Kūliką, 
kuris likos areszta.votas už sve
timoteriavimą, pasikorusį aut 
savo diržo. Sargas nupjovė 
Kūliką ir nuvežė in miestisz
ka ligonbuti kur randasi pavo
jingam padėjimo.

Kulikos buvo
dvi sanvaites adgal su czionai- 
tinia mergina, bet dingo neži
no kur. Jojo pacziule isz kur 
tai dagirdo, buk Kūlikas turi 
paezia Skrantono, in kur nu-

■ Aliksuka 
savo •pinnutinios

diržo.

apsivedias

re,jo paskirti dalis 
gyventoju l?rancijai

I hvnijai,
gimusiu 
Belgijai,

vairiu

n as isz 
1 rgi

t 01-

užsibaigė Birželio

permainos,

Mare, sep
tini ra mirė Ona,

gerb. kai- 
gailesti, nes da

ba pasilieka vidn tik loveliai ir 
jauniausia mergaite kuri ir 
drueziai serga taja paežiu ligia.

mes

iszdirbt diena paskuti- 
Isztikruju, kadangi neuž-

Plymouth, Pa. — Sausio 27 
d- mirė Andrius Kirveleviczius, 
Sausio 25 d. Andrius geriausia
me upe ir sveikaięje palindo po 
žeme “ 
nia.
ilgo, vos dirbti pradėjus, isz ne- 
x:-------- prieszasties kasyklų

užsižiebe ir
bloszke in žeme taip smarkiai 
kad ypacz nugarkaulis keliose 
vietose lūžta. Didžiausiame so
pulyje

žinomos 
dujos Andrius

Vagis ne vage to, kas jam 
nepatinka,” panaszei ir Lie
tuvoje kaip raszo Jurgis Gus 
tainis isz Lypku kaimo, Grisz-I 
kabudžio vals.

Dabar da turiu padekavoti

panaszei

i

&

adgal Jonas Lavezorio pribuvo 
isz Italijos bu kcleis centais, 
nemokėdamas kalbėt angįisz- 
kai ne žodelio, pradedamas 
darba už pbstreczio dolerio 
ant sanvaites. Seredoje parode 
svietui ka paezedumas gali 
padaryti del žmogaus, pirkda
mas nllma už milijoną doleriu inotuia* iog 0 (1 * • • *»• • • • • • • ■ • - - - -. ■ “
sKnnin i<».

keliavo palicijo ir 
surado prie i 
prisiegeles. ' ‘

Senukei nubodo gyvenimas.
Jersey City, N. J. — Julijo

na Žaleskiene, 77 metu naszle, 
gyvenanti po 196 Second Ave., 
miro ezionaitinei ligonbutejo 
nuo ižgerymo truciznos. Szei- 
myna rado senukui gulinezia

perdalimu Silezi- 
■8

Lietuvos 
Latvijos, Bessa rabi jos, pir

miau tos sznlys buvo ]irįskaity- 
tos prie Rusijos. Atskirtos kvo
tos paskirtos del Rusiszkos Ar
mėnijos, Turkiszkos Armėnijos 
ir Smyrna buvo ])rideta prie 
Turkijos. Islandija ir Klaipeda 
kurios buvo inimtos in 
Europos 
tais, 
kvotas- Nauja Zelandija ir Ra- 
musios Salos drauge pridėtos 
ir randasi kįtos mažos, permai,- 
nos. • >

s 1

“Kitos 
szalys” pereitais me- 

dabar turi savo atskiras

pulvje atgabeno Andriu in 
Mercy ligonbuti, Wilkes-Barre 
Pa. Czia iszbuves per nakti, se
kanti po pietų pasimirė.

Kirveleviczius paėjo isz Ver- 
staminu kaimo, Seiriju parapi
jos- Apie trisdeszimts metu tam 
atvyko Amerikon ir apsigyve
no Plymouth, Pa.

• — Neseniai isz czion iszva
liavęs ivptiejus Kisielius 
P’rankFort, N. J. sunkiai susir
go ir sausio 26 d. pasimirė; pa
liko nuįiudusia motere ir 3 vai
kiusius.

— Jonas Tkacz ir Rože Bur- 
duliute oriime Sakramentu

v • Motiejus

be žado. Del ko motoro atomo 
sau gyvasto, tai ezeimynu ne
gali dasiprast. O gal suprato

■ yru* vaikams per
. nu-

frtvA Miitrnrnnvt anil trvvjiwtn
da keli milijonai pasiliko ki- dideliu sunkenybių, todėl

Europos pinigai 'vis puola 
žemyn kaip Vokiszkos markes 
kuriu gulin|a pirkti tūkstanti 
už 21/y centus, Lenkiszką mar
ke, už tūkstanti 3l/j centu. Lie- 
tilviszkus litas stovi geruiuso,

L
nęs deszimts Ii tu turi verties 

m* i ’ u ’ * .

priime
Moterystes vasario 4 d- Vestu
ves buvo triukszmingos. Mat 
jaunavedžiai yra visiems pla- 
ezini žinomi. Kaipo tokie, drau
gu turės galybe.

t Vladyslovas Kuzmickas, 
22 metu, sūnūs P. Al, Kuzmi
cku, po ligaį plaucziu ant ku
rios sirgo per tris motus, mirė 
ligonbutijo. Velionis 
budamas kariumeneje.

bažnytinėms

22 metu

*l

apsirgo 
. Likos

palaidotas 
anaio'nrns. Tuilnidot.nK nnt ltai.ii.

su

“ Dabar du turiu padekavoti 
tamstai už laikraszti “Saule,”’ 
kuri skaitau nuo 1909 meto 
lyg sziol, iszskyrus karo laika, 
bet ant szio 1923 meto nežinau 
ar brolis (P. Gustainis isz De
catur, 111.) užraszys ar ne. La
bai bus nesmagu jeigu “Sau-j 
les” negausiu. 7 
siems lietuviams kurie 
Amerikoje, idant užraszytu 
“Saule” savo giminėm, tai 
daugiau turėtu naudos ir 

kaip kelis de- 
s

Patarczųiu vi- 
’ ; v ra

?( *

savo 
turėtu

džiaugsmo no 
setkus litu, nes tai smagiause 
laikrasztis kokie tik yra Ame- 
rike ir Lietuvoje, nes žinių, 
įvairiausiu, 
smagiausiu 
ir Taradaika gana 
papasakoja. Taigi 
mano neužraszvs

o

nes žinių 
pasiskaitymu 

gi Baltruviene 
juokingai 

jei brolelis 
” tai4 4 Saules 

nežinau ka dalysiu isz nubo- 
dumo; bot nelaime, 
nu mariu pa vage,

jog daug 
bet .kitu 

laikraszcziu nevage kaip tik 
“Saule.” Lieku su pagarba — 

Jurgis Gustainis isz Szakiu.

Distrikte No. 2, United Mino 
.fohns- 

angleka-
Workers of Amerika 
towno if aplinkinėje, 
šiai labai inirszo ant virszinin
ku unijos ir kitu augsztesniu 
darbininkiszku vadu už pa- 
ženklinima sau užvilkusiu mc- 
keiįcziu kokiu ncaplaike laike 
straiko. Aplinkinei lokalai už- 
protestavojo priesz toki pasici- 
ginia virszininku, tvirtinda
mi, buk darbininkai nieko ue- 
aplaike laike straiko tai ir 
virszininkai neprivalo imti jo
kiu algų isz kasos kuri baisii 
iszsitusztino. — No k u vi ? v i r-• 
kzininkai nepaiso ar kas turi 
ar no, bile sau kiszenius prisi- 
niln rkini<ynifl

-!v
•*’■-1 It.

bO:
11

te

v

I

&

v

t!

Allen J.-Cobham apie Mor- 
cziaus menesi, szimet, pradės
aplėkti visa svietu in laika 60 
dienas. Savo kelionių pradės 
isz Anglijos.

ISZ MOTERISZKO SVIETO.

Nekuriosia . valštijosia 
vaIdžo pavėlina iszteketi mer
gaitėms turinezios dvileka me
tu.

* '* *

Nekuriosia .

Suv. Valst. randasi 3,- 
171,000 naszlaicziu ir 1,417,309
naszliu. Argi negali jieji apsi
vesti Tada nebutu naszlaicziu.

* Moterių ir merginu ku
rios turi dirbti ant savo už
laikymo yra czionais 8,500,000.

N ori nts Jeva ~ 5Villiams
’N

isz Hardin, Montanos, vos pa
baigė 15 metus, bet jau apsive
dė antru kartu.

*

Niderlandu vra 
raliene ant svieto kuri valdo 
kandysią.

Pana, Boyle isz aplinkines 
Mnhanoy City, yra pirma mo
tore kuri likos iszrinkta ant 
taksoriaus Skulkjno paviete.

* New Yorke ketina strai- 
kuoti 30,000 siuyeczku už di-t 
rlncini 1 J

Karaliene Wilhelimna isz 
vienatine ka-

*
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ISZ AMERIKOS Turi vilti, jog nebaszninkas 
a dgis.

Phoenix, Arizona. — 
nas mirusio 
son, kuris novos mirė sanvaitia

__ 44--_  ’iI
Metas in kalėjimą už pavogi

mą 2 centus. •
Syracuse, NA .Dvilekos nd<rjd, da randasi pas graboriu

ne vra mi-
ir gali atgyti kožna valan-

Lavo-
George Steven-

motu Archie Williams, palie- nnt paliepimo likusiu giminiu
gias vaikiukas likos apkal(y-.nes snko< buk.jisai 
tas ant vieno meto in kalėjimą; r0Mtas ant vieno moto in kalėjimu
už pavogimu dvieju centu, — j dėlių. Koroneris sako, buk )«-
Ir-tai vadinasi teisingystc f O(Vono nejudins pakol visiszkai
už milijonus doleriu kokius! nopersitikrius 
pavogė
Valstijų da randasi nnt lino-1 
sybes! O tu teisingysta, kur) 
dingai ?

graft ere i nuo
isztikruju 

Stevensouas yra miręs.
Sena istorije su doleriu.

Prilyginant 
su sziuom-

vertas 63.5 ir

ar

New York. — 
! 1913 met ini doleri

Eksplozije gazo užmusze 3, laikiniu, tai 
sužeido 128 žmonis.

Springfield, Mass. — Didelis 
gazinis katilas ant Elm uly- 
uzios eksplodavojo isz nežino
mos 
tris darbininkus 
likos maždaugiau 
per stiklus, plytas 
bildu. Drūtis 
vesi girdėt net 
Ii u .Miestiszka 
artimi namai prie

1 yra 
vis puola žemyn.

Gegužio menesije 1920 mete 
prekes buvo 
už doleri gn ’

priežasties, užinuszdania ,•I •* 4
O 128 žmonis 

sužeistais 
ir kitokiu 

eksplozijos da-
už dvieju my- 
rotuže ir kiti 

gazines pa- 
nesze dideles bledcs.

Kriauczei iszsiunte in Rosije

.
$250,000.

New York. — Ruso

augszcziausios, 
dejai pirkti tik tiekuž doleri

hn’oro, kiek parduodavo priesz 
kare už 40.5 centu, 
laiko verti* dolerio 
dabar vela nupuolė.

Tikras gyvulis!
Martinas 

33 ulvezia, 
atejas namon apsvaigintam pa
dėjime, 
moteria, 
dienas ne 
nūs

Detroit, Mich. — 
Yelonikas, 3851 —

ba ise i

Ameri- 
koniszka hidustrijaliszka Kor- 
poracije iszsiunte ant ranku In- 
dustrijaliszko Banko Moskvo-j tinas buvo 
je czverti milijoną doleriu ant 
uždėjimo kriauciszku szapu 
po visas dalis Rosi jos. Viso su
rinkta daugiau kaip milijonas 
doleriu aut tojo tykslo.
Iszbuvo kalėjime 22 metus, ga

vo milijoną doleriu.
Muskageo. Okla.

szimts du metai adgal Charles 
Tidwell. 39 metu isz Welsh.
Okla., likos nubaustas kaleji-i 
mu už mižudinima .minuso i 
Brown. Ana diena sugryžo na-

9 metu

Dvide-

Nuo tojo 
kilo, bet

suinusze savo 
už tai, kad per tris 

buvo 
vakarienes 

sanvaites

jam pa galin
gu! i 

jau kėlės sanvaites lovoje nes 
serga ant paraližaus kojų ir ne
gali ne pasijudyt.* Kada Mar- 

užimtas plakimu 
motore, inejo in 

stuba W. Mikulskis, kaimynas 
Ycloniko, matydamas ka ta
sai gyvulis daro, atitraukė in- 
siulusi Yelonika nuo paezios, 
apdovanojo kelis žftndinius, po 
tam paėmė už kalnieriaus, nu
vedi* in 
stoties.

28 užmuszti sumiszime.
Apie vI uz-

serganczios

Va rgsze

Vinewood policijos

Mexico City, Mex....... •» i , ------, » ’ ; 
Janieso trisdeszimts žmonių likos 

musztais-o in szimtas sužeista, 
ino, nes jojo mirsztanti motore maiszatijc 

straikieriu ir miško, 
prasidėjo
ninku isz kuriu viena puse ne
norėjo sugryžti prie darbo. 
Vaiskas' apsaugojo tuosius ka 
sugryžo prie darbo, szaudami 
in tuosius 
ka ruk u?
Norėjo nužudyt paezia, pats 

sau pasidarė gala.
Robertas 

persem- 
keles die- 

Arizona. — Du ar-1 nas, o atejas namo ana diena 
vienuolika vis- pradėjo barnius ir plakdavo

I

Kada sugryžo namo Sukatos

prisipažino, buk tai ji ji papil
de taja žudinsta o ne josios vy
ras. Tidwell yra indijonu isz 
sztaino Cherokee ir dabar ap- 
hmkys nuo valdžios daug že
mes ant kurios randasi gazinei 
szulinei verties daugiau kaip 
milijonas doleriu. Nors ant se
natvės žmogelis turės lengviau 
persėdėdamas tiek metu kalė
jime visai nekaltai.
Meksikonai kemsza biskupus 

in kalėjimą.

b terp stiytkariniu 
Ergelis 

terp paežiu darbi-

kurie užklupo ant

New York. * — 
Czo r new s k i, budai na s 

I tu munszainia. per
- Du ar- nas, o atejas namo* ' Of

civiskupai ir 
kupu likos patalpyti kalėjime savo moteria. 
Meksike už laikymą pamaldų 
ir ceremonijų ant lauko (Mrro vakaru, snniuszc skaudžei mo- 
(’ubilete, Guanta Juate 11 Sau- teria kerszindamas

isz Pueblos 
ir Guadalajara ir b i skapai isz 
Jx*on ir Jalapa randasi teipgi 
kalėjime. Pezidentas Obrega- 
nas sako, buk konstitucije 
Meksikos uždaudže laikyti pa
maldas ir ceremonijos ant lau
ko. Aresztavojimas biskupu ir 
kunigu iszvere ant gyventoju 
dideli neužganudirna. Dauge- 
liuosia vietosią žmonis kerszi- 
na revoliucijc.
Pati jain buvo verta $10,000.

Reading, Pa. — Mahlon Ep- 
ler apskundė Edwarda Mack 
ant deszimts tukstaneziu do
leriu už paveržima nuo jo jojo 

kuri jam

hi o. Arei v i s kūpa i

sako,

nžmuszi- 
rnu, nes pagriebė kirvi ir ke
tino darbu tuojaus atlikti. Jojo 
vienuolikos Pietų dukrele mė
tosi ant keliu prieszais girta 
tęva ir patol melde tėvo pa
kol neužmigo. Mergaite paėmė 
kirvi su savim įn lova. Ant ry
tojaus kada Czernewski pabu
dę, pradėjo vela
jeszkoti kirvio, liet motina su 
dukrele pasislėpė pas kaimy
nus. Kada po kokiai valandai 
sugryžo namo, rado vyra gu- 

pric gazinio pe- 
guminia paipukia

szelti ir

lint i negyva 
czihus su 
buizoje.

’I
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KAIP KVOTOS PASKIRTOS

Prancūzai užima Ruhro 
aplinkiniu.

t

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

PKKNUMERA.TA KAHZTUOJA:
AMKKfK E: Ant vino melo f 3.M. Ant punefl melo $1.50 

EUROPOJE: Ant viso melo $4.00.
ftdT Lairakuii ir piningus yienda siuskite tiktai ant uito adreeo:

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

*
I J

MAHANOY CITY. PA.

lije
Panede-

Gud baj Pennsylvanijos 
galiūnai.

Harrisburg, Da.
gubernatorius l’incziotas

perstatys byla kur’risznaikins 
visus saliunus l’ennsylvanijoi 
o sznipai turės pilnas tiesas <‘j-

W. I>. SOCZKOWHKI, Prei. f Mfr 
F. W. BOCZHOWNKI, K41Ur

I 
viszku vietiniu kapiniu Szv. i 
Kazimiero. Laidotuvesia daly-1 
bavo daugelis giminiu ir pažin 
štamu kaipo ir kareiviai, kurie 
velioni palaidojo su karisz-1 
koms apcjgoinis. A. a. 
slo-vas paliko 
dimia senus tėvelius, viena ve-

ft 34 METAS

ISZ VISU SZALIU
Da 300 anglekasiu randai 

kasyktosia. /'
Berlinas. — Lyg ežiam ra 

szymui da randasi 300 užgriau
tu anglekasiu Betftheno kasy

dami broli M ikalojų ir seseria klosią Szležingeje, kurioje kilo 
Al ari joną Adamukięne prie te- baisi ekspliozije fajerdempo, 
vu. Tėvai velionio paejna isz kur * ’ A
Seviru jinveto, Meroslavo Vai. szimtus anglekasiu.

Wlady 
dvdeliarn nuliu

J

vu. Tėvai užgriuvo arti asztuonia 
- Jau likos 

ir parapijos, Neinunaieziu kai- jszimta 80 kimus nelaimingųjų 
mo. — Lai silsisi amžinam pa- darbininku.
silsi jaunas kareivis.

Inkerman, Pa. — Sausio 22 d. 
iszveže in ligonbuti Marijona

paezios Daratos, 
titdr buvo verta.
Ranka sukrato mirusio brolio.

Chicago. — Kada graborius 
ketino balsamavbt kuna įniru
sio Makso Glickerniuno, 55 
metu, stovintis artimojo bro
lis velionio užtemino kaip su
kruto viena ranka ncbaszntn- 
ko. Noriu t s daktarai dirbo kė
lės valandas ant Makso, bet 
g/vasties negalėjo jam sugra- 
frti.

Isz vargszo pastojo milijo
nierium.

Chicago. — Apie 45 metai 
adgal Jonas Lavezorio pribuvo 
isz Italijos 'flu kelois centais, 
nemokedamas kalbėt anglisz- 
kai 
darbą
ant sanvait.es. Seredoje parode 
svietui ka paęzedumas gali 
padalyti del žmogaus, pirkda
mas nhma už milijonu doleriu 
o da keli milijonai pasiliko ki- 
szeniuje.

no žodelio, pradedamas
už pustrcczio dolerio

4 •

Alinskiene- Buvo daryta opera
cija. Operacija nusisekė ir Al-j . i • • • voje prieszaisinskimie jau eina geryn. ’ 1

— Sausio 10 d.
gini susilaukė dukterį.

— Augustus Silius. kur?
su savo žmo-

isz proto ir

145 sznipai aresztavoti 
Moskvoje.

Ryga. — Szimtas keturesde- 
szimts penki sznipai kurie ko- 

komunizma li
kos a resztavolais per slaptin
ga rusiszka palicije Moskvoje. 
Nekuriu iždavinejo, kariszkas 
slaptybes del Franci jos, kiti 
prigialbejo ant antro užkhipi- 
mo per generolą Wrangeli. 
Soviatai labai bijo praplati- . 
nimo Paseizmo kuris labai pra
dėjo platintis terp kalmuku.

Erancuzai ejna 
dorfo in Essena apimti Ruhro 
aplinkiniu. Užimtosia vietosią 
jau atsibuvo keliolika kruvinu 
sumiszimu terp vaisko ir gy
ventoju.

M. Samia r-

ne-

vaisku ir
seniai persiskyrė
na, dabar iszejo
daktarai sako, kad nebus gali
ma iszgydyti-

Vyrai nemeskite savo paežiu
jus neteke paežiu iszsi-

1 1Per 
uždavė \5ilst i jos. 
Darba Sekretoriams 
kvotas

i i centum instat vinos
Prek vbos ir *

paskirti
szalinif

ti iu namus padaryti krata ka- ju suskaitymo, taipgi paskirti 
, pardavimas šamo- kvotas szalims,

visoms szalims sulig | Isz Lietuviszka Kaimeliu
Suv- Valstijų 1910 m. gyvento

pardavimasda norės, 
gonku bus uždrausta.

Taupinimai in bankas pa
sididino.

— Suv. \ a 1st. pra* 
žmonis

Chicago.
cjta meta žmonis sutaupino 
pusantro bilijono doleriu dau- 

pagal raparta bankines 
draugavęs amerikoniszku ban- 

Viso sut nupinta 18,087,- 
1W ^8,957,520

giau

kurios su t ve r- 
j tos arba kuriu i ubežiai permai- 
Inyti iki tu metu. Patarimu bor

tas buvo insteigpis pagal heti 
ta darbu. i?

Isz szaliu Huropoje ir Aziat- t • r»’i * U 4 • •

i

< insteigtns
j

iszkoj 'Turk i joj, 
tos 'paskirtos,

f

Pittston, Pa. — Lapkriczio 
15 <1., 1922 m. invyko susirinki
mas jaunu vyru Pittstone. Szis 
susirinkimas buvo szaukiamas 
su tikslu suorganizuoti Pittsto- 
no jaunus vyrus

ncs ir 
kraustysite isz proto.

Scranton, Pa. — 
tas Borkauskas, * isz 
City, apskundė savo

Konstan-
Dickson

ku.
493,000 doleriu 
žmonių.'
Vyriauses sūnūs 51 metu, jau- 

niauses kūdikis 11 menesiu.
Wichita Kans. — Butu levu 

51 metinio sūnaus ir 11 mene
siu senumo dukreles, toji garbe 
priguli del Jurgio Wilsono, G7 
metu farmerio, kuris yra tėvu 
26 vaiku ir visi yra gyvi. Wil- 
sonas pirma karta apsipaezia- 
vo turėdama^ 15
City su mergaite 14 metu. Abu
du buvo aktorei. Su pirmuti
niu paežiu susilaukė vienuoli
ka vaiku terp kuriu buvo du 
kart dvinukai ir karta trinu-* 
kai. Su antra paezia susilaukė 

vaiku, o su treczia 
isz kuriu jau- 

vienuolika moue- 
W i Įsomis vra dm tas ir 

sveikas vyras, turintis 6 pėdas 
ir 6 colius augszczio.

Pasikorė kalėjime.
Wilkes-Barre, Pa. — Kada 

vienas isz kalėjimo dažiureto- 
karitoriu,

kurioms kvo- 
tik asztuonios 

pasiliko, po karu, su paežiais 
rubežiais, devynios naujai su
tvertos ir rubežiai trylikos per- 

Buvo sutikus proble- 
Valstiju,.

o* V- 
ventoju suskaitymo ir padalin
ti kvotas sulig invairiu szaliu 
kaip randasi 1921 m. Pav., tu
rėjo paskirti dalis Vokietijoj 
gimusiu 
Belgijai,

main v t a.
padalinti Suv.

Kuropoj gimusius, gyventoju 
sulig Suv. Wdstiju 1910 m-

inas
iui tįsius

metu Jersev ,

dalis 
gyventoju Francijai

Danijai,
Danzigui ir Klaipėdai. Kuomet 
su naujos Lenkijos gyventojais 

•' buvo priskaitvti isz Austrijos

Lenkijai,

ir Kusi jos.
Perdai imas 

siu

deszimts 
penkis vaikus 
niause turi 
siu. t

iszgirdo

jų stipria, 
organizacija, kurios or

ganizacijos tikslas butu dar
buotis del 
vardo tarpi*
invairius sportus ir tuoni pa

žygiu padaryti daug gero

jaunus 
tvirta

pakelimo lietuviu 
svetinitaueziu per

ežiu 
patys del saves.

1—Dar neprabego dvi sftvhi- 
ti laiko, kaip mirė 
kiu metu amžiaus duktė, szei- 
i n y n o s Ba ra na u s k u
17 Mitchell gatves, Sebastopol-’

Szirdies skausmas gerb. Ba- 
yi\f didelis, nes jau

Alena, pen

gyvenanti

paeziule, j nas kovoje 
kad ji mylinti ragauti 
nuo gumbo,

ranausku 
treczia mergaite atsiskyrė nuo 
juju isz priežasties plaucziu už
degimo.

Pirmiausia mirė 
tyniu metu, antra 
tryliktu metu.

Atjaucziame 
m vnu didele
ba pasilieka vithi tik tėveliai ir 
jauniausia mergaite kuri ir 
drueziai serga taja paežiu ligia.

Mare, sop
ini re Ona,

mes gerb. kai- 
gai lest i, nes da-

vairiu 
tos

mergaite

rado jame
43 metu,

9 pasikorusį ant 
Sargas nupjovė 

in miestisz-

Turkijoj gimiK 
gyventoju, kurie dabar gy

vena Suv. Valstijose tarp in- 
szaliu kurie dalyvavo 

tautos iszardyme buvo vie
nas isz sunkiausiu problemų- 
Irgi buvo sunku insteigti pa
matine kvota del Cz<*ko Slova
kijos ir Jligoslavijos. Kad nors 
pastangos 
singas kvotas, 
kiu tas nebuvo galima.

Kuomet kvotos 
užsibaigė Birželio 
vėl ant dvieju metu prailgintas 
kaikurjos permainos, kurios 
pasirodė per metus, turėjo Imti 
invykdintos. Reikėjo sumažin
ti Vokietijos kvota, padidinti 

perdai imu Silezi- 
kvoto.s paskirtos, 

del Pinsko, Estonijos, Lietuvos
Bessarabijos,

dėtos paskirti t ei
be t daugeli sy

instatymas
30, 1922, ir

permainos

Lenkijos su 
jos. Atskiros

Plymouth, Pa.

buvo apsivedias

j u ėjo per 
dejavimą vienam kambarelije, 
priėjus prie vieno, 
Aleksaiid ra K u 1 i k a, 
kuris likos aresztavotas už sve
timoteriavimą 
savo diržo.
Kūliką ir nuvežė 
ka ligonbuti kur randasi pavo
jingam padėjime.

Ku likos 
dvi sanvaites adgal su cziouai-
tinia mergina, bet dingo neži
no kur. Jojo paeziule isz kur 
tai dagirdo, buk Kūlikas turi 
paežiu Skrantone, 
keliavo palicije ii' Aliksuka-j.' 
surado prie i 
prisiegeles.

Senukei nubodo gyvenimas.
Jersey City, N. J. — Julijo

na ŽaleskienOf 77 motu naszle, 
gyvenanti po 196 Second Ave., 
įniro czionaitinel ligonbuteje 
nuo ižgorymo truciznos. Szei- 
myna rado senukių gulinezia 
be žado. Del ko motore atomo 
sau gyvaste, tai szeimynaTic- 
gali dusiprast. O gal suprato 
motįįia, jog yru* vaikams per 
didelia sunkenybių, todėl nu
tarė sutrumpyt sau gyvaste.

in kur nu-

savo *pįrmutinios

I

Latvijos, Bessarabijos, pir
miau tos szalys buvo prįsknity- 
tos prie Rusijos. Atskirtos kvo
tos paskirtos del Rusiszkos Ar
mėnijos, Turkiszkos Armėnijos 
ir Smyrna buvo pridėta prie 
d'urkijos.J 
kurios buvo inimtos in 
Europos szalys” pereitais me
tais, dabar turi savo atskiras 
kvotas- Nauja Zelandija ir Ru-

Islandija ir Klaipėda 
“Kitos

iszdirbt diena paskuti- 
Isztikruju, kadangi neuž-

Sausio 27 
d įniro Andrius Kirveleviczius. 
Sausio 25 d. Andrius geriausia
me upe ir sveikatoje palindo po 
žeme “ 
nia.”
ilgo, vos dirbti pradėjus, isz ne
žinomos 
dujos užsižiebė ir Anarius 
bloszke in žeme taip smarkiai, 
kad ypacz nugarkaulis keliose 
vietosi; lūžta. Didžiausiame so
pulyje atgabeno Andriu in 
Mercy ligonbuti, Wilkes-Barre 
Pa. Czia iszbuves per nakti, se
kanti po pietų pasimirė.

Kirveleviczius paėjo isz Ver
stam! nu kaimo, Seiriju parapi
jos* Apie trisdeszimts metu tam 
atvyko Amerikon ir apsigyvę- 
no Plymouth, Pa.

* — Neseniai isz czion iszva- 
žiaves Motiejus Kisielius 
FrankFort, N. J. sunkiai susir
go ir sausio 26 d. pasimirė; pa
liko npįiudųsia motere ir 3 vai- 
kuczius.

Jonas Tkaez ir Rože Bur- 
Sa k rament u

prieszasties kasyk 1 u 
Andriuužsižiebė

polyje

dūlinto priima
nrnsios Salos drauge pridėtos Mol()rysteĮ( vasul.io 4 d. Vestu-
ir randasi kitos mažos, permai
nos. * i

Europos pinigai 'vis puola 
žemyn kaip Vokiszkos markes 
kuriu gulimu pirkti tūkstanti
už 2V1! centus, Lenkiszka mar
ke. už tūkstanti 3Vj eentu. Lie- 
tuviszkus litas stovi geriause,
119s deszlmts^įitu turi verties 
dolerio. \ 'dolerio,

\es buvo triukszmingos. Mat 
jaunavedžiai yra visiems pla- 
czini žinomi. Kaipo tokie, drau
gu turės galybe.

t Vladyslovas Kuzmickas,
4 ' m r a

mefu, sunus P. M. Kuzmi
cku, po ligai, plaucziu ant ku
rios sirgo per tris motus, mirė 

■apsirgo 
būdamas kariumem\je. Likos 
palaidotas su bažnytinėms

90

1 i gonbut i jo. V el ion is

apeigoms,/palaidotas ant lietu-

Leninas lauke mirties kežna 
diena.

Beri i nas. —
■ su
o jeigu da aplaikys

Nikalojus Leni
ni i rez i n kožua

žolių valanda, 
ir kada apsigydo karta paraližini smūgi, tai tu-

i i

J1 \
D'-'*** j «

kiek, tai labai mėgsta savo vy-1 mirti. Daktarai neapleidže
DCH ži-reli iszvyti laukan isz. namu. Lenino diena ir nakti, 

Vyreliui nusibodo kai kisz.ke- no, jog pabaiga jojo gyvenimo 
liui nuolatos bėgioti ir jis pra- 
szo divorsO. Teisėjas Newcomb 
lieto turi dar 40 divorso bylu.

jau artinasi.

t>> I T. • • L . “

GROMATA ISZ LIETUVOS.
< <

< .> T

Saule” geriause už visus, to
dėl ir vage Lietuvoje.

Vagis ne vage to, kas jam 
ir Lie-

(i

nepatinka,” panaszei
tavojo kaip raszo Jurgis Gus 
tainis isz Lypku kaimo, Grisz- 
kabudžio vnls. ’

Dabar da turiu padekavoti 
”1

< l

tamstai už laikraszti “Saule 
kuri skaitau nuo .1909 meto 
lyg sziol, iszskyrus karo laika, 
bet ant szio 1923 meto nežinau 
ar brolis (P. Gustainis isz De
catur, 111.) užraszys ar ne. La
bai bus nesmagu jeigu “ 
les” negausiu. Patarezmu

Sau-! 
i vi

siems lietuviams kurie yra 
Amerikoje, idant užraszytu 

Saule” savo giminėm, tai 
naudos ir 

kaip kelis de-

, idant
savo 

daugiau turėtu 
džiaugsmo ne 
setkus litu, nes tai smagiauses 
laikrasztis kokie tik yra Ame- 
rike ir Lietuvoje, nes žinių, 
Įvairiausiu, pasiskaitymu 
smagiausiu 
ir Taradaika

4 4 <*•

j Baltruviene 
juokingai 

papasakoja. Taigi, jei brolelis 
Saules” tai 

nežinau ka dalysiu isz nubo- 
dumo; bet nelaime, 
numariu pavage,

o g- 
gana

mano ueuzraszys 4 i

jog daug 
bet .kitu 

laikraszcziu nevage kaip tik 
“Saule.” Lieku su pagarba — 

Jurgis Gustainis isz Szakiu.

Di strik te No. 2, 
Workers of Amerika

/

augsztesniu
už pa-

United Mine 
JohnR^ 

towne ir aplinkinėje, angleka- 
siai labai inirszo ant virszinin- 
ku unijos ir kitu
darbiniukiszku vadu 
ženklinimą sau užvilkusin mc- 
keiįcziu kokiu neaplaike laike 
straiko. Aplinkinei lokalai už- 
protestavojo priesz toki pa sic »- 
ginui virszininku, tvirtinda
mi, buk darbininkai nieko ne
aplaike laike straiko tai ir 
virszininkni neprivalo imti jo
kiu algų isž kasos kuri baisei 
iszsitusztino. — Nok u vi j vįr- 
fezininkai nepaiso ar kas turi 
ar ne, bile sau kiszeuius prisi
pilu pinigais.

Aplėks svietą in 60 dienas;

■J

■ I

w. *

Airlj

Allen J.-Cobham apie Mor- 
cziaus menesi, szimet, pradės 
aplėkti visa svietą in laika 60 

Savo kelionių pradės 
isz Anglijos.
dienas.

♦

ISZ MOTERISZKO SVIETO.

’ Nekuriosia valštijosia 
valdže pavelina iszteketi mer
gaitėms turinezios dvileka me
tu.
*

171,000 naszlaicziu ir 1,417,309

Nekuriosia

Suv. Valst. randasi 3,-

naszliu. Argi negali jieji apsi
vesi? Tada nebūta nasz|aicziu.

• Moterių ir merginu ku
rios turi dirbti ant savo už
laikymo yni czionaįs 8,500,000.

’ Norints Jeva' Williams 
isz Hardin, Montanos, vos pa
baigė 15 metus, bet jau apsive
dė antru kartu. • ,

* Karaliene Wilhelinina isz 
Niderlandu vra. vienatine ka-ft

rąlione ant svieto kuri valdo 
karalysta.

Pana. Boyle isz aplinkines 
Mnhanoy City, yra pirmu mo
toro, k u ri likos i szri nkta ant 
taksoriaus Skulkino paviete.

* New Yorke ketina strai- 
kuoti 30,000 siuyeczku už dii

I

*

ft* ■M.

dėsni mokesti. I J
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Sziam apszviestam laike ( ?) 
naujausio budo tėvai prižada 
savo šuneliui pirkti automobi
liu, jeigu ne nikis ir ne gers 
svaiginaneziu gėrynių pakol 
nesusilauks dvilekos metu.

k I fe——— ■——R
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Po visa sklypą visokį darbi

ninkai ir anglekasiai kurie 
sunkiai • dirba pradeda neri
maut isz priežasties neiszmin- 
tingos prohibicijos, kuri atome 
darbininkams gera alų, nes 
alus sudrutina angleknsi ir sun 
kei dirbanti darbininku prie 
geležiniu fabriku. Neužgana- 
<limai ir kerszinimai pilasi isz 
visur. Anglekasiai ketina už- 

atemi-

Lietuvei Klaipėdoje sutverė 
nauja sklypeli po vardu 
ža Lietuva “ 
sziS'> tukstanezius vaisko ant 
pareikalavimo. Tasai mažas 
sklypelis pasistato naršei prie- 
szais.ąUijentus ir spiresi idant 
allijentai apleisti Klaipeda pa-1 vargszu

visa vai- vargszu, jojo aĮiasztalai buvp 
teipgi darbininkai o ne milijo- 
nieriai.  .

Nekurie sako, jog deszimtu- 
kas kiszeniujo yra geresnis no 
kaip skolintas doleris kiszeniu 
M

“Mu
ir badai turi sze-

giause meiles kaip pats moki
no, nes terp žmonių nesurastu 
jokio suraminimo, o bažnyczio- 
sia rastu tik veidmainysta, hi* 
pokrezije, ąpgavysta ir mela
gy siu. Jeigu Ohristusas atojtu 
ant žemes, tai butu prietelium 

i, nes ir Jisai buvo

SAULE
www—kmumm i, i -«.-m*   

PERSERGETAS PER SAP
NĄ.

" l' '

Sapne mate nelaime ir ant ga
lo nuo josios t stebėtinai isz j 
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Anglekasiai ketinu 
protestavoti prioszais 
ma alaus, o taji protestą keti
na sudrutyt per straika. Tasai 
kerszininias ne yra jokiu juo
ku. Jeigu valdže daugiau pri- 
spaudines darbininkus, tai dar
bininkai parodys savo galybių.

Jeigu kvailiems veidmai
niams vale investi visokes tie
sas be žmonių užtvirtinimo, tai 
žmonis privalo taies tiesas at
mesti ir stoti už savo tiesas, o 
ta gali iszkovot per straika pa
rodydami, jog ne yra užgana- 
dyti isz prispaudos ir visokiu 
jungu apsunkinaneziu darbi- 
ninkiszka luomą.

likdanti Lietuviams 
dže ant miesto, nes priesziil
gam laike Dideji Lietuva atejs 
in pagialba su 10 tukstanezeis 
vaisku, lactiivos rubežius 

už 20 myliu, kur 
Lietuvos reguliariniu kareiviu 
su ginkluotais automobiliais ir 
artilerija yra pasirengi* gelbė
ti naujajai valdžiai. Nežiūrint 
Franci jos ir Anglijos kariniu 
laivu ir iszsodintu 2,000 karei
viu. Mažosios Lietuvos lietu
viai sako, kad jie gali iszlaiky- 
ti miestą iki atvyks pagelba isz 
Lietuvos.

Kaip tasai visas 
sibaigs, tai sunku inspeli 
isz szalies Maža Lietuva teipgi 
tikisi pagini bos 
bolszeviku ir 
jeigu allijentai norėtu užklupt 
ant Lietuviu. Francuziszki di
plomatai turi 
ergeli.

prugo
* <I *.

Būdamas susirinkime terp^ 
pažinsi amu‘kalbėjomės a pi ste- 

is, prijau- 
regejimu nebasznyku ir

‘ ‘Kiaulių ’ ’ Prigavyste.
utį ' '
V'; ' ■ i ........

Kiauliu Kompanija 
sena “ 
prigavysto
Agentas pasako' žmonėms, jog

4 fc

p

tik
yru 

10,000

crgrlis už-
, nes

nuo rusiszku
knimvnu Prusa• !

ant ranku nauja

Argi daktarus yra kaltas už 
mirti ligonio, jeigu tasai ligo
nis pamelavo

O

pripažinimu

Benjaminas

-%**■*’

f

Daktaras Benjaminas L. 
. Rcitman isz Chicagos paskelbė, 

jog valdže gerai padarytu, 
jeigu užvestu kolegijos del dir
bimo geresnes mnnszaines, o 
tosios mokslai nes privalo ras
tis ant kožno paczto, o tas su- 
inažytu mirtingumą žmonių 
nes sziadien žmonis mirszta 
kaip muses nuo visokiu tniciz- 
nu. Visas sklypas randasi di
džiausiam pavojuje, o idant 
taji pavoju užbėgti, turime ko
voti prioszais ji kaip priesz 
raupus ir kitas užkroeziamas

Amerikas vra užkrėstas su 
trucizna kuria vadina munszai- 
ne, kuria dirba nosavžiniszki 
pleszikai. Saladicii lydėjimai ir 
paikszu priglaudos yra pripil
dytos aukoms tosios truciznos.

Argi no butu geriau idant 
vietoje daryti pusgalvius, kad 
valdže iszmoktn keliolika szim- 
tu munszainieriu kaip daryti 
geresni sztopa, o tiejei,

geresni sztopa, 
norints netrucytu žmonis.

Priesz prohibicije žmogus 
dirbo sunkei per keliolika san- 
vaieziu, iszsigardavo sau ant 
pedes srnagei ir ejdavo in dar
bą linksmas, bet sziadien ap- 
laikes pede, ižgere pats nežino 
ko, ir daugiau jau nesųgryžta 
prie darbo, tik ejna iii paikszu 
priglauda arba ant kapiniu.

pa rdavinetu
kurie

žmogus

New Jersey sudže nubaudė 
koki ten banditu ant 700 metu 
in kalėjimą. Tik pamislykit 
sau persedet 700 metus Niu- 
džerzeje!

Užlaikymas prohibicijos lyg 
kasztavo Su v. 

32
sziai dienai 
Vals. tiktai(f) 32 milijonai 
doleriu, 71,517 žmonių yra ap- 
skunati, tukstanezei žmonių 
serga nuo užtnicinimo o tuks
tanezei nuėjo in kapus priesz 
laik. Nuo prasižengusiu jn icr, 
szais probibieije valdže surim 
ko bausmiu apie szeszis milijo7 
nūs doleriu. Daug žmonin ran
dasi teipgi kalejiinuosia ir pa-

in kapus priesz 
Nuo prasižengusiu jirie

miszeliu priglaudosia.
Ant vedinio tolesnio# pri

verstinos blaivybes valdže iž- 
davo 1920 mete $2,100,000f
1921 mete iždą ve $5,500,000 f
1922 ižduotu $6,750,000; o ant 
atejnanczio meto ketina pa^ 
ženklyt arti devynis milijonus? 
Matyt, jog tasai priverstinas 
kvailumas kasztuojo valdžei 
kas metas daugiau, o naudos 
ne valdže no žmonis ne turi jo-« 
kios, bet pasiutėlei probibici- 
jos sau mano: tuszcze ju, ne
pasiduosime ir gana, o valdže 
tegul moka kasztns ir užlaiko

<‘szirdingus veikėjus/r 
* sznipus, palicije ir kitus!

ilil m

mušti

M

fe

’ * I
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menesius tau pradės siuntinėti 
po kelius, tukstanezius doleriu 
nuo kiaulių pardavimo. Jieta 
prižada, bet kaip daro tai kitas 
dalykas, ^rau pasius laiszku 
iszaiszkinami, jog cholera be
veik visus kiaules iszbaige
busi hiirningas jeigu dar nepri
sius bylas užmokėti pakavoji- 
mo iszlaidas.

❖ 4* ❖

Konverto” Apgavyste.

pinigus kom-

lįlii
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yra
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naujai aprėdyta.
n inkus

savi-
in

buklingus atsitikimu
"kiaulių veisimus aluesz daug pananziuatsakymu. ’ *

Radosi tonais ir daktaras pinigu, ir kadangi beveik visi 
?|žmoti(!s turi savo ypatingus už

pile galo inuso pasikalbėjimo 
viena isz moterių paklauso jo-

Badosi tonais 
kuris imdaviuejo lengvatiki

jo: ar-gi jam kas tokio atsitiko 
sau negalėjo' jojo gyvastį ko

ir

sien i i m us, k i an I i u kon i pa n i jos 
apsiima veisti kiaules ir at mo
keti žmonoms tiikstanczius do- < <

banka ir indeli 
pilnijos vardu, O jis palauks jo 
sugryžimo ofise. Kuomet 

nunesze konverta 
bunka ten rado, jog kbnverfcas
pripildyttts su sukirptoms |>o- 
pieroms. Ajigavikas isz anksto 
turėjo ta pagaminta konverta, 
ir kuomet indėje pinigus in 
konverta jis permuine konver
tus. '

Ypatingai ateiviai, kurie va
žiuoja in. -savo sena kraszta, 
apgauti. J^avo tautos žmogus 
pasitiko ji ant gatves ir pasako 
jam, jog iszvažiuoja ant paežio 
laivo ir jo papraszo prižiūrėti 
jo pinigus ir kitas brangenybes- 
Jis surisza juos iii maža punde
li ir papraszo ano padėti savo

I 'lll' •ifl
I 
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leriu kuriuos imnokejo.
j Kiaulių kom)>anijos iszsiun- 

(jzia cirkuliarus, kurie jiranc- 
. sza, jog kiaules gali turoti po 

asztiion’ms kiauliukes du svk

iszreikszt?
Būdamas jaunesniu, turė

jau labai navatmi sapnu, api 
•f + '

. • fc, u • hint mėtų. Jeigu tik žmones in- 1 nejaus visi pakylo su pra-1 
szimais idant apsakytu api taji

kuri apsakysiu teisingai, m • • ’’ - ■

jog kiaules

Kartais Jaikraszcziuose skai
tome, jog ka nors apvogė ant 
tukstaneziu doleriu per kon
verto apgavyste. Mes girdėjo
me apie toki atsitikima pereita 
savaite.

Ateivis, 
kelius 
bizni, 
gu ir hiikrasztyje imlejo apgiir-!ir 
sinima, jog nori bendrininką su I su 
$2,000. Vyras atsake ta apgar- 
sinima, peržiurėjo pasiulyma. 
ir pasakė, 
pasiryžęs 
bizni, jeigu biznio 
galėjo parodyti lygina suma-

fe.

dės pinigu in kompanijas del 
nupirkimo kiaulių, ir joms mai- kuris gyveno 

metus ir ist<?ig<» 
reikalavo dauginus pini-

ezion
maža pinigus in km va, parodyti, jog 

gerai velija. Pundelis surisztas 
iszvažiuojancziam paduotas 
insnkymu laikyti pakol lai

vas plauks.
Kuomet palaukes savo drau- 

jog patepk i ntas ir go, ir nesulaukęs, atidaro savo 
indeli $2,000 in ta pundeli, randa pripildyta laik 

raszeziais. Kartais prigavyste 
truputi permainyta.

Savininkas nuėjo in banka ir stamas praszo ateivio pavėlinti 
iszeirn* $2,000. Sveczias peržiu-1 jam indeli savo brangus daig- 

indejo in konvertaĮ tus inateivio krepszi, kuri gu<L 
savo dviejais tukstaiicziais»riai permaino.

ir pasalo* savininkui nueiti in

navai iui sapnu o daktaras pra
dėjo apHaki.net sekanezei:

Dvideszimts
sto, kompanija viską kita at- I g - .

molu adga-
perleidnlt laika Atlantic

City, kur randasi marinos mau- 
dikles. Priok tam insimilojaii 
in jauna ir patogia aiiglikiūto.

Davėjas namon , vos užmer
kiau akis, rodėsi man, jog ra-
(uiuoi 1WIVIUIII Kll ’IVUVIV1II llliv;o|. . < . , . .., k . . , . . • 4 .. turėsi <įauginus kiaulių(o o prie kokio tai namo stovi1 
karavanas (vežimas kuriame

ir ims daug pinigu nes maistas 
jau kiau-

/ l liks.
žmones gali dalimis mokėti 

pinigus iki trijų metu. In sze- 
szius menesius nuo pirmos už- 
mokesties, turėsi vienu kiaule 
su aszluonioms kiauliuke: 
dvvliku menesiu turėsi 10 kia- fe' lt

Narsus vyras.
Tamoszi.us ėjo nakezia vėlai 

Sukdamas už gatves 
kampo paregėjo 
tru. 
galėjo.

— Kur tu taip skubiities 
klausia. Tamoszius.

— Policijos jeszkoti 
ke Baltrus. — Mes turim 
gave namie vagi.

— Nejaugi tu palikai paežiu 
namie viena ?

— Ne, ne! Ji ne viena, ji lai
ko vagi!

namon.
begauti Bal-

Baltrus bego kiek tik jis

J 'I

♦ ulsa-
Sll-

lios J

Iii

Įliu su sena kiaule, ir neužilgo 
negu 

gali suskaityti. Po trijų metu— 
kuomet inmokesi visus pinigus

I*

savi minisdausi kokiam tai dydęlėm mies 
(e o prie kokio tai namo stovi 
I--------  ' - - •
nelmsziiykus veža). Negana to

karavano stovėjo jaunai i, v .. .brangus o kiaules,

Nepažy-

irejo bylas,
SU Si

Prie 
vaikinas ; 
pa nulytas

daktarui kokia 
daktaras pagal 

pradeda

i

liga serga, 
ligonio 
gydyt kitaip?

Tasai klausvmas vi;a dabar 
svarstomas sude Evcrenxe, 
Francijoi, kur 
daktaro Vallet, kuri aresztavo- 
jo už prisidėjimą prie mirties 
moteres Jonaiines.

Motore atėjo aut rodos pas 
daktaru, daktaras peržiurėjas 
moteria, persitikrino buk jiji 
neužilgio pasiliks motina. Mo
tore užsigynė, jog yra neszcze, 
nes yra 
tus.

slide
tęsęsi teismas

Km ranto apie knyga “TnkrianUa 
Kaklu Ir Viena”

gal 15 melu senumo, 
I su

su žibanezeis knipk(*is. Paregė
jus mane, davė ženklą su ranka 
idant 
teip 
nusiyriau, 
kinu 
pabudau.

tu kelcs 
mirszau

juoda mandiera

vežimu, nes
mlbulas

i,ne j tau in 
persiganduu, ir

su galva t ren
iu kode. Žinomaduojans

jog

les gales skersti ir kas szeszius — :G ALAS

‘•TukBtan- 
kuria man prl

Namine Kare.
(Gaspadines monologas

— drama.)

See ne rija: 
kambarys;

Ne valyvas 
stalas ;

prispaudžia ir pabraukia: ant 
krutinės (ant balzganos jakus) 
pasilieka raudonas bruksznys. 
Pauosto pirSzta ir sako:

— Blake... Kad ji gula ga li

I

kode, 
stulo bifsztikas popierojcs 
bonelis su pienu ir sviestais su

ant
uz-

Da k ta ras

pradėjo jaja

naszle per szeszis mc- 
negaledamas 

motore pertikryt jog jiji jam 
staezei meluoja, 
gydyt ant putmenio.

Kada daktaras padare ope
racijų, vietoje putmenio, pama
lė, jog jojo pirmutinis tvirtini- 

buvo teisingas, turėjo 
padaryti Cesariszka 

ant moteres ir al

inas 
greitai 
operacija 
vesti ant svieto septyniu mene
siu kūdiki — kūdikis pasiliko 
gyvu, bet motina turėjo paau- 
kaut savo gyvasti.

daktaras Paul
tvirtina, buk motore užslėpda
ma tikra savo padėjimą, |n i- 
vede daktaru prie padarymo 
klaidos, nuo ko motore mirė. — 
Kas kaltas?

Garsingas

Ka darytu Jėzus Uhristusas fe
jeigu sziadien atejtu in toki 
miestu kaip Chicago, Lpmlo- 
na, New Yorka ar kitur? Teo- 
logiszki mokytojai sako, buk 
Christusas pirmiausi* inžengtu 
in ligonbutes kur surastu dau-

• ________________

Gerbiami Tamsios:— Szluoml duodu 
Xlnotl Tam r tom r kad asz eslu nplal- 
kea puikia knyga po vardu 
tirt Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok a p laikiau kaipo dovana, už tai 
asz prifliuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszoin nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimuH, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llotuvlszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyinals. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
ruposczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo m Hemą szeimina. 
Dckavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygoH kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgl dėka 
voju už puiku kalendorių ka man* 
prisiuntot kaipo dovana. Duok Dieve 
tamsioms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro vclljcntls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite |2 
In “Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
jaus nėr paczta.

dienas po tam, už
upi mano sapnu būda į 

nms prie n'iKUkiutv' Į"? | torielkosu^iielis

nuo “ 
nes 
pundeliai, 
mazgotes ir palutes ant stalo ir 
ant grindų, 

fe fe fe
Gaspadine i nei na 

rankoje; apsidairo 
paspiria kokia paloto po stalu, 
pasuka kėde, atsisėdo ant jos, 
nusižiovauja,

sienos žiuri ne
paveiksiu, staiga

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

. . '
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

704 Dideliu Puslapiui

r?" U L,

150 Paveikslu.
f

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA IIASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8Z1TA KNYGA

Gorborausln Tamlrttal:—* 
Sulaukiau nuo ju«u sluncziamort 

vardu knyga 
Naktų Ir Viena” i 
azirdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 

“Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man

istorijas. Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes Ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921U1. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklsskes vai 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

lakstantis Naktų

♦r
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mano

treczia diena sapnas pasiantri- 
iio teip paezei kaip pirma nak
tį- Po tam pasianttindavo kas 
tris ar dvi dienas. Ant galo nu- 

' bodo man tasai sapnas.
Bet pradejhu nerimaut po 

truputi turėdamas nuolatos ta 
pati sapnu kelioleka kartu.

Po keliu hedeliu iszvažiavau 
in Nyw Yorka ir sustojau tam 
paežiam hotel i je ka ir mano 
pažiustaina anglikiute. Pribu 
vome vakare, kur užtikau gana 
daug pažinstainu. Persi rodžiau 
greitai, O po tam nusidaviau 
prie elevatoriaus idant .nusi
leist žemiu, Karitorije sutikau 
kėlis mano pažinstainus, kurie 
teipvgi laukė ant elevatoriaus, 
prisiartinau prie durelių ir pa
spaudžiau <*lekt rikiui varjxdi 
idant priimtu elevatorius iii 
virszu. Po 
jszgirdau (‘juani iii virszu karai 
duris atsidarė ir staigai atszo- 
kau nog karo rodos paregėjau 
tonais smerti. Atvdarituose 
durelėse pasirodo vaikinas api 
15 nitu senuiho su juoda man
diera ir misingineis, ’ kbipkeisJ 
toki pati koki tiek kartu regė
jau sapne.

Turiu inisipažint, jog paju
tau pirma karta savo gyvasti, I 
kaip man plaukai ant galvos 
atsistojo nuo baimes. Atszokau 
adbuhis ir pradėjau bėgti tre- 
|)ais žemyn paimdamas du ir 
Iris ant kurt..- 
tinoin valgyti, radosiJ.

Elevatorins gab1 dawk e 
daugrau pasazieriit o tiiom 
kart sėdėjau hot(4Rį{iįm 

■noiwItimaH tniputi.Tttyest 
baimes ir paj

trumpai valandėlei

J >krekesu, 
(“ kenai ”),

kelios blok i- 
popieriniai 

tuszczios popieros,

*

su peiliu 
aplinkui,

pasikaso galva 
isz syk su nagais, o paskui su 
peiliu. Paskui inkisza pirszta 
giliai už apikakles ir sako:iliai už apikakles ir sako: 

m

\

smerti.

tii.imu-V.algj
Elevatorius an t

ofise
, nuo

’• buvau
• ne ži-

“Tukstantla 
už kuria tariu

- " . ™ JT J

kad tokia knyga kaip 
r ‘“ ■_
labai yra žingeidi! skaityti visokias

sijunti kaip laikas szventai ir sma-

Yra tai ketvirtas iszdavimas- tos puikios knygos, tas
’ parodo kad žmonėms labai patinka. Toipgi galima 
ja nusiusti'in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W, D. B0CZKAUSKA8.00. MAHAHOt OTTYt PA
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Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50
» . i u . * . * . '■
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. Gal praėjo 'kdl^vs minu-

baimes ir 
ižbalos kaip drob^ 
nau 
tos, 
kad sztai ižgirdau bn&u riks
mu, po tani trenksmai r pasi
darė man teip bjauru |jiit szir- 
dies jog sėdėdamas aįt kėdės 
apalpau.

. Kada atsikvotejau, ^paregė
jau ofise žmogiszkus klintis ap
suktus in sukruvintas; drobii- 
les. į ' ' ■į w

Vaikinas teip-gi pražuvo.
, , . J 1 į
mano pažiustaina .

o gal, kelios sėk undos, 1. iiMl

po taiii tfėhksma^ir pusi-

apalpau.

v ♦Dnžinojau apie tai vttliaus o 
teip-gi manė pažinstafiia .

O dabar kalbėkite Hau kaip
. . _____ _ -. - U 1 i i" fe

nprite. Ne bereikalo niane va- 
diiiatc longvatikųi, . nes jeigu 
tas butu atsitik i as kam kitam,

. ..... \
Sziadien esmin persi tikri n ias

• / ii. f Lj .. ‘‘ ' '' 1 * ‘

jo fttwMĮ)aisios smertiės; '

i ■'

tai ne i atike ta u
1 t J"" t ‘ ■ 't • *. • h. • a

jog tasai sapbąs inajiė Ižgialbe-

Kas ežia man kanda ?...
Tveriasi už darbo, žiūrinė

ja kaįiii ko ant stalo ir sako 
sau:

kas kepti...
(Pertrauke.)
~~ Po 

sziandie.
Priėjus prie kito gsdo stalo

tu...
Priėjus prie 

ja, kilsteliu 
pirsztu perveža per paveiksią
(ar kalendorių,) padarydama 
raudona brukszni. Paskui sku-i 
biai ant sienos trina viena pa
lei kita, kalbėdama:

— »J—au tik 
kur ežia jos atėjot Jau reiks 
mufvtis in kita auza... Mere! 
Mere! Atneszk blakėms kero
si no! i

Eidama per asla, žiuri i n 
grindis/.lyg norėdama ka pa
gaut, ir ima greitai viena ko
ja trempti; antgalo pabraukia 
su koja, sakydama:

— Bestija — kakaroezius...
Priėjus prie stalo, nusigąs

tą, rankas suima ant krutinės 
ir szaukia:

— Mere,

ROYAL. MAIL
APMOKĖTA KELIONE.

Pasirūpinkite ,dur atgabenti savo 
gimines in Amerika per ItOYAl. 
MAIL LINIJOS. Specialia patarna
vimas del Lietuviu pasažleriu. Gi
ras valgis, czisti kambarai del visp.

0111)1 NA 0ICB1TA
Vienos klases kabineto inivnl.
Olh'A OHIO

Pirma* ant ra. treczia klasos labai.
Keliones aprūpinti isz visu daliu 
Europos. Raszykitc o gausite kny
gute. Kreipkitės ant adreso:

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY
SANDERSON & SON. INC* Agentai 

20 Broadway*
117 H. Wasliington St. Chicago, 

ar pas vietini lahnkorcziu agents.

New Ywrk

v • • žiuri

pake
Na, arjap! Keik bipszti-

galu, kaip karszta

Pasukusi

♦Jau turbūt pradeda at- 
O tik szi ryta parne-

> I 

vynioja isz popieros bifsztika 
ir vis ricezia uosi.
galva in szali, sako:

siduotiy.. 
sziau.

Ima mesa isz popieros ir de
da ant skaurados. Paei|nusi 
peili krapsztineja k n nuo mė
sos, sakydama:

— Tai dabar ir gana... Vi
sa mesa apaugus kirmėlaitėms, 
lyg aguonoms apibarstyta.

Greitai ima skutinėt peiliu:
— Reikia skubini, kad bur- 

dingieriai nepareitu. Da gali 
nevalgyt, pamate. Iszkepsiu ir 
bus orą i t.

Iszeina su skaurada. Po va
landėlei sugriszta, atsinesza 
žindoma bonkute ir sako:

— Vaikas rėkia, reikia 
duot pieno.

l>riejus prie stalo, mosuoja 
ranka, baidydama muses nuo 
pieno ir sviesto. Paėmus uzbo^ 
nei i nesza irszaukia:

M e re!
burdingieriu 

Kakarocziai baigia, esti.
Nesza in szali pakeli; isz jo 

iszkrinta keli szmoteliai kokiu 
juoduliu, — bambatieriai. Pa
kapojus pakeli už uždangos, 
bruzgiai mindžioja bambatie- 
rus po asla. Viena tekina nusi
veja iii kampa, bet nepagauna : 

Padla... inlindo...
>ir jie

vok
Te, 
krekesus.

sugriszta,

rėkia,

Mere, ei Mere, iszgnebk 
muses isz pieno ir duok vai
kui pienu.

Pieną ir bonkute paslepia 
už uždangos ir atsinesza dide
li skuduru, Juomi szvaisto pa
lubėmis:

— Tu mušiu negali iszvui^ 
kyt ir gana. Vaikui.akis iszes... 
Sze, padlinos *da in sviesta su- 
klimpo...

■ Pažiūri in sviesta. Valandėlė

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS

isz Lietuvos
savo

Gal turite da 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yni suply- 

Prisiunskit 
bus apdaryta in 

• ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, 
tt. Prisiunskite knygas in 
dakcije “Saules.” 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

szus ir be virszti. 
pas mus, o 
skūra ir bus geresne

mėnesinius laikraszczius ir 
re- 

darbaso

Tusz-
Dievo sutveri-cziaju

mai.
Atsisėda ir, atsidūsėjus, 

ko:

brudti apsivajavojau.
iszgirsta

SU-
*

fui jau sziandie su tuorr

HZ scenosStaiga
bildesį. Paszoka:

Kad juos gulas tuo hur- 
Reik eiti pavelka 

da namus sugriaus.
dingierius!
daryt, —-

Skubiai eina. Staiga, dirste
lėjus in kampa, suszuuka:

gi tu bjaury
be, palauk, asz tave nžmusziu!

Greitai apsiglamžiusi anda- 
roka apie kojas, pasineszi link 
kampo, bet, pamaeziusi prie- 
szais atbeganezia |>(de, suklin
ka nesavu balsu ir bėga at
gal. Iszbega isz kambario.

(Uždanga.)
Pastaba. Szitas monolo

gas arba, gerinus, monodrama 
yra g 
prieszi ngos

Pele!... A

aspadines-neunijistes, 
moterų teisėms. 

Jis paimtas isz gyvu kasdieni
niu atsitikimu.

Žodynėlis. — Mere —
— ^kraustytis; auza

Mare;
WIIH|l»|WI*l

krekesas — sausainis

leis,

ANT PARDAVIMO.
Tyriu ant pardavimo visokiu 

farmu, dideliu ir mažu, geroj 
vietoj, su padarais, su gyvu- 

arba *kaip kas norėtu.
Prekes mio $2,000 iki $10,000. 
Arti miestu ir geležinkeliu ir 
prie kitu lietuviszku fermeriu. 
Jeigu kas mano pirkti farma o 
neturėtu invales pinigu tai asz 
pampinu paskolas. Raižykite 

aplaikysite visas 
(F13)

pas mano o
informacijas.

Wni. Galvokas,
Drehresville, Pa.t

mufytis 
namas;
(lyg macas.)

Loszeju gali nepirkti “bip- 
sztiko,”, bet pasidaryt isz ko
kio rausvo, rudo skuduro. Kei
kia aiszkiili nuduot visus vei
kimus, kad žiūrėtojai supras
tu, ka veiki: ežia didesne s var

tų po krutinę; paskili juomi ka bn veikime^ nekaip kalboje.
' • ‘ , ■ • 11 . .

. , . I '

• ruziun iii sviesta, vaiunueie 
rftovi rąmiai. Staiga dirstelia 
sau in krutino ir, lyg norėdama 
ka prispausti, vadžioja pirsz*

t - J

t

CUNARD
"• fi j-i- j' *

Meta vok VahUloN rrlvilėklja
2,310 LIETUVIU

guli n t važiuoti in Amerika prade
danti ateinanti Liepos 
Cunard patarnavimas
czlausius tavo giminėms atvažiuoti 
I
nard bilietus gali ant syk iszvu- 
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
isz Europos beveik kasdiena. Isz- 
Cunard Linija lydi kompanijos 
Lletuvys atstovas, kuris palengviua 
važiuojanczitis isz Lietuvos per 
visus iszeivio vargus.
l'ž palaniatinia nfra ekstra kasztu.

Del tolesnio informacijų kreip
kitės prlo laivu kompanijos agento 
savo mieste arba prie areziausk). 
Cunard Money Orders apmokami 
Lietuvoje, greit, saugus, parankus. 
CVNAIID LINE, 
25 Broadway,

New Yort.

i tnenerti. 
yra grei-

1
in Amerika. Žmones turėdami Cu-

žiuoll, nes Cunard laivas plaukia
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Nuoskauda. *, negyvena. atsuko

SAULE I
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Nuo kalėjimo kaneela rijos 
sekretoriaus Bujak paėmė in 
rankas praleidžiama bileta, 
dar syki apsidairo aplinkui 
kaneelarijos sienas, .kur jisai 
laikas nuo laiko buvo atveda
mas iszklausyti skundu skaity
mo ir kur per purvina sztan- 
gomis apkalta įauga, buvo mn- 
tis dabar gatves — ir iszejo.

Karidoriui suliko .dežurna 
sarga ir su džiaugsmu in ji pa
žiurėjo* mislydamas kad jau 
paskutiniu sykiu ežia ta val
džios tania mato. Iszejo ant 
kiemo, su akimis pajeszkojo 
kalėjimo vartų kuriu neuž- 
mirszo nuo tos nakties, kada ji 
tenai nugabeno. Su nekantrybe 
dar pastovėjo prie
sargas neapžiurejo iszeinamojo 
bileto. Mat jam jau rodosi, kad 
jis tame kalėjime ir supus. Pa
galinus vareziukai nimiai at
sidaro ir Bujak iszlindo laukan

Perėjo tuojaus
gatve, idant nesusidur

ti su patruliais,
aplinkui kalėjimą ir 

praeinaneziais ten

vartų, kol

per ta skyle.
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bosu kine jon
ežiais 
tuojaus su 
žmonėmis susimaisze, idant tuo 
bildu kuogreieziausiai likties 
niekelio nepažintu. Neramybe 
jam arde krutinę kaipo sziksz- 
nosparnis 
szon kauliu, 
nuo

— ixe, negyvena — 
rustai ir uždare duris.

Greitai nubėgo jis nuo trepu 
puolėsi prie sargo niimu ir 
tarpdury j sutiko’ sargo paezia, 
kuri jiems nuolatos pirmiau 
tarnaudavo.

— Visokia

3

dvasia Poną
Dieva... — praliejo moteriszke 
bet Bujak jai tuojaus pertrūki- 
ke:

— O kur turi būti? 
onbutyj —= atsake sargo pati, tarnaite.

Km* motina ?
li-

ISZMINTINGAS SZUO
(Tikras atsitikimas)

Bujak nimtdb atsakymo, neą 
tuo atsakymu butu buvęs bai
sus riksmas ir keiksmas ant ko- 

l’asai riksmas jam arde

ant drato virbalu toblvczaite- 
mis pagalviuose. Lovos užklo
tos pilka gelumbe, 
eile baltii gaivu 
temis kaipo po sopuliu juosto
mis.
czelninku, nedrūtu žmonių, ati
duotu žmonių nemalones ago- 
“'jHi.

Tykus dejavimas ji pasjeke 
ir tuojaus pastūmėjo jialei sie
na'prie lovos. Pagalvi buvo 
uždengus stovėt lama smarki 

Jis jau tik stengėsi 
nuo lovos nustumti

Ir ta visa 
po t.oblyezai-

Toji ilga eile glaivu mu-j-v

• r n

skersai žiūrėdama. —- Nebuvo
kam jos prižii'ireti, 
neturėjo, tai ja iszveže.

— Kai j) seniai ?
Bus jau du menesiai. O kyina: 

tai ir jirisi- 
Jan no-

o ir pinigu
tarnaite 
szalin, kad tuojaus iszgirdo li
gonio tyku baisa: “ Vandens“
ir pilna nuodu tarnaites atsa^

kol gerai apsirgo, 
kentėjo biedniokelv!

Vandens? O davei man 
tu, dvėsena, nors deszimtuka 

Dabar gaiszk ir bevaikszcziojau tenai ajižiureli, uždirbti?
vandens!

Bujak austume szalin tarnai
te, kad toji net parvirto, išžio
jai, jai isz ranku jinodnka su 
vandeniu ir puolėsi prie inirsz- 
tanezios motinos.

Motina savo
akim ji pamate, ale ir jis žiu
rėjo iii jos pasibaisėtina liki
mą. Motinos lupos norėjo szyp- 
sotios, bet jau nugalėjo ir tik* 
tai su dideliu sopuliu isztaro: 

Pakiszo ja.i puodiP
ka su vandenin jirie lupu, bet 

iii liautis atsi-
Du

nors.
krutino, vienok in virszu nega
lėjo iszsi veržti.

Kūnas padėta ant vežimėlio'teisybe, 
ir nuvežta- Bujak ujo jiaskui ir 

susilaikė prie duriu, kada 
priesz jin uždaryta. Jis 

stovėdamas mislijo apie moti
nos kūno pjaustyma.

Ant galo sau nuėjo, žiūrėda
mas j>riesz save sunkiu, bepro- 
tiszku žiūrėjimu. Szirdi 
kaip su jieiliais kas draskė. 
Kokiais lai tropais nulipo Ii- 
gonbiiczio daržan. Atsisėdo ant 
iiolelio prie

judino augalu sudžiovu
sius kamblius-

Kaij) reikėjo buvo matu- 
szvajiejo

mis daužė, 
4 itiktai:

’’ O na- 
“žinomo 

Ale, matomai,
indulmsiom

tik 
anos

,s 
ežiu

jam

muro.-Vejas imt
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S Vienas ponas turėjo labai 
iszmintinga szunyti, vardu Pi
kis kuris buvo prie jo labai pri- 
siriszias. Ejdamas pasivaiksz- 
cziot su savo draugu, susilaiži- 
no su jtiom, jog paslėpta pinigu 
jojo szunytis suras, norints kas 
žiu kur jin j)asleptu. Nuvede 
szunyt i ant szono» idant ne ži
notu ka jojo ponas daro. Numė
tė pininga ant kelio ir uždengė 
su pieskais idant isz tolo nepa- 
regetu žibanti pininga-

Nuejas truputi toliau*, palie
pė szunyeziui jieszkoti paslep
ia sidabrini rubliu. Pikis atsi- 
grižias pradėjo bėgti adgalioK 
juostindamas pakelije. Tuorn 
paežiu laiku, važiavo su veži
mu pro laja vieta kur buvo pi
ningas paslėptas, kupezius isz 
jomąrko, o atkastas piningas 
per kanapos arklio, žibėjo nog 
szviesos, sustojo, pakele pinin
ga ir i n si dėjo in kiszeniu. Dėjo
si tai tam paežiam taiki kada

J 
r * i * s I

i s

žiūrint snierties ir grabu.
Nežinia kas toksai broliszkai 

ji ramina:
— Motina mirė? Už teisybe? 

Mtin numirė pati ir vaikas. Mi
re nuo tifnso. Ir nieko- Didi ji, 

ir dideles aukas ima.
'rasai aiszkus miegas pra

slinks... O potam vėl užtekės 
laimes saulute, palaimos diena.

Didi įiesnrertelna diena-
Juodus kaspynas susisuko ir 

namo didėlėse duryse isznyko.
Ant suolu ant perėjimu dide

lėj saloj ir tarp duriu susispau- 
de milžiniszka minia. Po rau
dona vėliava stovi kalbėtojas. 
Drąsiai ir tvirtai skamba jo žo
džiai ir visi klauso tu žodžiu 
norints nesistengdami anų tu
rinio suprasti, Czia.apeina tas, 
kad tie /laisvi žodžiai taip gar
siai gali but sakomi, Czia apie- ‘ 
ua tas, kad žodis apkalėtas ne 
drąsiai isz roiksztas, arba pu- 
siaužodžiu suszvepetas darbi
ninko rusyj studento kamba
ryj, arba kaliniu jiažemiiiimuo 
se urvose urnai pasirodė visoj 
savo szviesoj ant gatves užėmė 
publiszkus mimus..-

Ii varjiuoja džiaugsmo var
pais szirdyse.

— Mos nesi bijome
skamba kalbėtojo balsas.

Didi yra teisybe ir didžiu au 
ku reikalauju.
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Tik tos moteriukes iszdaro
Juoku visokiu padaro, 

Kur tik nuejna,
Vis kiauliszkai

Ar tai ant sugertu viii,
A r kur antjaidotuviu,

Be munszaines neapsiejna, 
vietos siiejna.

Sztai daugybe juoku buvo, 
Kada ant vienu laidotu viii

J

pakol i jo. Tuoni

nužeu-
Kaip tik ant

apsiejna.

vienu
pribuvo,

Paskutini patarnavima 
duoti.

Aszaros joms byrėjo, 
Žmonis isz juoku krutėjo, 
Vos nebaszninka palydėjo, 
Sau namines

, Nebaszninkas

iszejo ant
Su npsi- 

eidamas, ant
gatves, uti-

le ?.. Kaip reikėjo? — 
besiūbuodamas ant suolelio.

Ir nebuvo atsakymo jo sau
soj krūtinėj be malones, krūti
nėj be verksmo...-

Pagalia u s atsistojo ir 
ge prieszakiii.

Kokiu tai budu 
placziosios
niaukusiu protu 
kelio s'utiko perszkada. Ir toji 
perszkada inskele jame siijma 
ir biedna pastebej’fmo kibirk- 
szti-

Viduriu gatves slinko milži
niszka juoda minios stanga, kai 
kur sumarginta raudonom ve- 

Nekuri 
girdima

ji pati tenai viena viską dirbo, 
Narnu savininkas nžmokesezio 
vaikszeziojo, rėkavo, sn kede- 

o ji ant to visko 
Suims parvažiuos, sy

kiu už viską užmokės, 
mu savininkas sako: 
tokius sūnus.’’ 
jis ir lauke, kol ponas pats -par
važiuosi, tai velijo jau už visus 
p i*a leistus menesius mokesti 
jiaimti. Taij) Imdavo: eina po
nia in krautuve, o ponas savi
ninkas viduryj kiemo stovoda 
mas jai žemai buk kloniojasi 

O ar jau buvo te-
nuo sumins? O ar 

Bujak karietoje 
?’’Tai 

nieko neatsa-

“Vaikeli. ’ f

aukii! f J

nepavydėjo.
bažnyczioje 
gulėjo,

O josios sau namine cziulbejo, 
Kunigas Rckvium giedojo, 
O bobeles suvis nenustojo.

Buvo tai nužudytas vai kind is, 
Už bobele nužudytas nabagėlis, 
Nuolatos jisai pas kita lindo, 
Pakol kulka in ji neinlindo.
Ncbagelis sziadien žemoleje 

guli, 
Nekuria szauke buli.

Gera tai paveizda kitiems, 
Ypaez jaunikiems seniems, 
Idant nelystu kur neveik, 

Kožua moterių paguodoti reik;

puodukas tik 
musze ir lupos neatsivere. 
vandens laszai iszsiliejo ant lu
pu, po tam per dantis nusirito 
burnini, kaipo paskutinis so
puliu pasaldinimas. Jisai laike 

vanka.per kuria bėgiojo 
szurpuliai ir jaute,

kaip jo rankoj Imdama szalo. 
Jos sunkus ir retas dūsavimas 
arde jam plauezius.

gyvasties va-
savo motinai

prisikabinės prie 
rodėsi, jog 

užgims
Jam

jmses 
riksmas, liarmas, pradės ji vy-

ir kad jam
tau

kalėjimo

lieps g ryžti 
upuvusiam

panašinus

t ies 
kalėjimam 
kambariu.

Bet nieko tokio
nebūta. Dūsavo tyru oru, jau

sli vargusi u kimo sa-

nuostoba tik dai-

te savo 
nariu atgyjima. Svietas jam 
pasirodė naujas ir jisai visomis 
pusėmis su 
resi.

Ale jau isz po szirdies iszsi- 
lauže atmintis, kuri tenai nuo- 

pasislcpusi esant 
Toji atmintis 

kaipo

' latos buvo 
jam kalėjime, 
buvo tenai pasislėpusi 
kokia liga, kuri neaps i re i szk i a 
asztriuose, sopuliuose bet nuo
latos organizme tuno ir pagim
do iszsmnima pajiegu, apatijos 

’*wir’simrdomerv'us: * ’’laikas, 
jtilkaJs rudens rytmeeziais, toji 
atmintis urnai atsiverdavo ir 
draskydavo szirdi,
isz jos paskutinius syvus, kai
po isz žaizdos paskutini krau- 

Toksai tai Imdavo skaus-

cziulpiant

ja
mas

Motina.... kas su ja vei-
— Isz pradžios nenorė

jo jis, kad 
kad jis “papuolė.

kiasi?
jo motina žinotu, 

“ Jam pasi
seko jai persiusti, laiszka, ku
riame praneszc jog turi iszva- 
žiuot ant neaprubežiuoto laiko, 
praszydaimm, idant su juo 
daug nesirūpintu. Po tam, kada 
jam buvo duota laisvesnis lai
kas, j)arasze vėl jai laiszka, isz- 
pasakodamas teisybe ir kviez- 
damas ja j>as save pasimatyti. 
Motina neatėjo. Ramino save 
viltimi, jog motina iszvažiavo 
kur pas pažinstamus arba gen- 

Norejo sau atsiminti, kas 
toksai butu geras, kuris jo 

pas ka ji 
turėtu prieglauda ir puviesz- 
nagi nejima.

Nuo to laiko, 
niu sykiu susirgo iszmintinga 
laisves liga, jame užgimė ne- 
kaipo kokia jausli svarstykle: 
ant vienos puses gulėjo inoti- 

o ant antros jo 
kova. Ir niekada tos svarstyk
les nestovėjo tobulai lygiai, 
net tada, kuomet jisai misly- 

‘ davo: kada visiems bus gerai 
G tai ir jei bus gerai. Dabar ji- 

sai skubinosi patirti aj)ie savo 
motinos likimą...

Greitai atėjo vienon gatvėn. 
Gatve buvo pažinsim na. Su su- 

vakmenejusiom kojom užsilipo 
> tropais ir susilaikė ]>rie uždą-, 

rytu senu duriu. Atrado var
peli. Tuojaus paspaude guzi- 

r> keli ir varpelis katu bary j at
siliepė. Klausėsi paskui sauso 
kosulio ir lengvu žingsniu, be- 
siartinaneziu prie duriu.

Tarp duriu pasirodė kokia 
tai moteriszke.

Ar jau czia negyvena

tis.
geras,

motina priglaustu.

nos gyvastis,

M

J f'

flhi

M

kada

su

jis pi iš

*— nr jau czia negyvena 
iponia Bujakienef — paklausė
svetimu del saves balsu.

ir klausia: 
legramas 
greitai ponas 
sn milijonais parvažiuos? 
ponia tada jam 
kydavo, tik nuleidus žemyn 
galva sau nueidavo. In krautu
ve ta ponia su viena ant galvos 
plona skepetaite vaikszezioda- . 
vo, ba sztai anai 
vo pardavus visus savo rubus. 
Kada jai susirgus mes ana ap
lankome, butą 
czia, 
iszszluota.

4 > * *

žvdelkai bu-

jos 
mirt i n i

Su riu ko
savyj ei ola prie 
lia ir norėjo ana 
rankos spaudimu inlieti, noro-atradome tusz-

viskas kaip su szluota jo per burna inkvepti. Bet ne 
Ir szalta, kad ant 

pecziaus vanduo puode buvo 
užszales. Ant to vieno szieniko 
kortoje nebage gulėjo. Ta szie- 
nika. paslėpiau palepyj inisly- 
dama: pagerės, pasveiks.

buvo jokio 
mirė — ir mirė,

M utimistebuklo.
akmenėjo ant 

visados. Kiekvienas tvinksėji
mo silpnas atsibeldiinas jame 
atsiliepe kaip kujas plaki* jam

pagerės, pasveiks, tai szirdi. Nes mirė jo gimdytoja, 
jai bus reikalinga. Asz esu dar jo auklėtoja 
dora moteriszke, matant toki 
vargu ir nedatekliu.

Bujak jiakla.use adriso ir nu
ėjo.

Kankinosi, mislydamas apie 
motinos vargu 
agonija.
ateiti kalėjimai! jo pažiūrėti... 
dėlto. Visa svarumas ir visas 
svieto sopulis 
leido ir

palytėjus kaij> inkaitu- 
sios geležies tos vienos, viena
tiniai gyvos nuoskaudos... Bu
jak ėjo sustebetinu sustingimu, 
negalėdamas suprasti to bai
saus atsitikimo, kuris, ji labai 
daug kankino ir smaugė, 
dabar jaute esąs nulaužtu, 
kai j) jaunas

linksmo jmvasario, kad 
apsikrauti žiedais.

Sustojo priesz didelius muro 
namus ir nenoromis jam prisi
minė kalėjimas.

Tarnas, stovintis prie duriu 
nenorėjo, jo i n leist i, a.iszkinda- 
mas piktai ir asztriai, kad ta-

tina.

svki

von,

mus

liavom. 
buvo

laika tylumoj 
liktai

ziukždejimai, žingsniu atbal
siai, susiliejanti viskas krūvon, 
Polam isz pirmutiniu eilių isz- 
sigirilo žinoma 
riu giesme..

Nežinomu būdu jaim 
linksmas 

iszsilempe 
mas. Ir atgimė 
linksmas pavasaris-

Iszbudintas isz baisaus letar
go žiurėjo iii jodus ir suvago
tus veidus iri sužeistas ir surum 
betas rankas, in neszvarius 
skarmalus ir 
danezius K units mm szlapiu 
gyvenimo skylių. Sunkus dusa- 

ju paežiu ir szei- 
varahtis in ka-

sziltas, 
szirdis

rūbu

revoliucijonie-

* užvirė 
kraujas, o 
kaipo gu

jami* tikrasis

in
purvinus smir 

nuo

ir jos palengva 
Dėlto tai ji negalėjo

thojaus iszsi- 
susiliejo vienon kru

ir vargdiene mo 
Da svki akvs atsivėrė ir 

blaksztienos atgal sukrito. Dar 
tvinksėjimas subeldė... 

Lanke... Neatjaucziama... M iš
lijo, kad pirsztas nuo pulso nu
slydo szalin. Pradėjo jeszkoti 
pulso ir vartyti jau sustingusia 
motinos ranka. Kasžinkas pa- 
kiszo prie motinos lupu veid
rodėli ir pasakė:

— Jau galas.
Bujak austume szalin 

žinstama sau ranka 
prispaudė dar
blakstienas, su kuriomis užda- 

geriausias, molinos 
Po tam iszsitiese ir ap- 

Savo neprisotinamu 
tas bjaurias,

kurezias ir nuogas sales sienas, 
tarp kuriu kentėjo 
Bejausmi ngas 
miclaszirdvstes

n e pa
ir jiatsai 

sziltas motinos

Jis
esąs

medelis, la,u kibi

me laike nesileidžia jokie lan- 
Bet isz szoninio kam

bario iszejo daktaras su baltu
ky tojai.

žiurstu.
Apie k a 

Apie ponia Bujakieni
ežia

klausė nusilpusiu balsu.
f
einasi?

Pa

jau mirsztanti. O
vienas? suims?

persimainusi Bu-

Leisti, yra 
ponas kas per 
— paklausė su neužsitikejimu 
matydamas 
jako veidą.

Bet Bu ja k jam nieko neat sa
ki*.
auksztyn neatsi žiu rodamas,
apgalėdamas kiekviena trepu 
laipsni, kaipo kokia didžiausia 
perszkada. Daktaro balsas, 
szaukiantis paskui ji: “Palo 
szeszta, pirmas auksztas! 
me

Paszoko ant trepu ir begi) 
neats j žiūrėdamas

Daktaro balsas

re geras, 
akis... 
sidaire.
regėjimu gaude

jo motina.
su
ir

tykiai pats sau

vadinusi' skurdas.

daktaras 
seserimis 

tarnais tik isztolo in ji žiurė
jo, bijodami prisiartinti.

Tau ežia buvo labai blo
ga,' matule 
skundėsi. — Per vėlai tavo su
nns sugryžo, kuris karžygisz- 
kai kariavo del idėjų, kad tuo 
tarpu tu pražūva i badam i ir 
mirei ligoiibutyj, aplaidyta ak- 
rnenais už tavo vienatini grie- 
ka, kuris
Tau ežia, buvo bloga, motinėlė 
brangi.

Dvi tarnaites šu baltais 
žiurstais atsivožė ant keturiu 
ratuku vežimėli. Daktaras pa
lytėjo jam peti. '

— Praszau pasitraukti ir 
leisti paimti kana.

— In kur? paklausė tuo* 
jaus Bujak.

Ant sekcijos. Ligoubiity tok
sai paprotys.

— Tai pjaustis jos kuna ? 
Ar ir po smert ims dar ja kan
kinti ? Asz neleisiu!

— Pono apie leidimą, nie
kas neklausia. Ponas gdlejai 
motina laikyti namie ir neduo
ti in ligonbuti. Ale jai atida-

In kur?

su

’’ją- 
instrigo ir apglobė jo

žingsnius.
Ir Bujak tokiu bud u jam 

nieko neatsako ir inpuole be 
jausmu salen. Apsidairo tonai 
aplink sienas. Audekliniai ta- vei, dabar ‘ kęsk. Kas neturi 
« a .*■ a a Aa.a. a aa * a a v Ji aa «a

Ponas giliajai

kai traukėsi skersai ir iszilgai pinigu, tasai mokslui užmoku 
ant grindų, ir tokiu budu dare savo lavonu. Jei nebutu bied- 
vidury.f sales dideli balta kry- v • 
Z1U.

geležines lovos * su
Stovejo juodos želaunos Yimėntams,

• ■t juodomis j mokslas
■1 / 4 -

nu, kurie tarnauja musu ekspe- 
1 tai tada musu 

visai neslvystytu,

J'

žemes 
g ra l)o-

o

kupezius mislinda**

rx

padam

viniai, badas 
mvnu
pus...

'Ta viską jiems jiadare nuos
kauda- Ji jiems ant viso kūno 
i s z v a g o j o ž a i z d a s...

Visur esanti nuoskauda su
spaudė jiems szirdis.

.Jisai su pilnom sielvarto lu
pom norėjo rėkti kad negalima 
taip ilgiau gyventi negalima 
kentėti negalima iszlaikyti kad 
reikia viskas malti ir griauti, 
idant tuo budu uždengti baise
nybes.

Sunkiai dūsuodamas
džiūvusiom lupom aprėpi* tuo 
jaus eiles : 
eiles triumfaliszkii

Ir buvo linksmos ir pilnos 
džiaugsmo tos akys.

Prisiartino bl i zga n t i s
ir ėjo visi užsnude ir ėjo 

žiūrėdami

skurdas

SU ISZ

žmonių akiu, kaip 
.. . . .i žibintuvu.

laikas
—-- ir v.įv visi u/jrtiiuiiv n uju — 
plauke žiūrėdami po savimi 
neatsimindami saves.

O.žodis stojosi kimu.,-.
Didi tyla gražus' 

oras.
Nežiūrint didelio skurdo ne-

giedras.

■
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N ubiro paskutiniai 
grumulėliai, pamesti 
l iaus ranka. Ant motinos grabo 
^szaugo kapelis- Motinos nelai
mingas likimas pasibaigė.

Bujak stovėjo ant kapo,
ant. jo veido buvo didelio j)er- 
galejimo ramybe.

Visi iszsiskirste ir pasidarė 
tyla. Tiktai pavasario jianksz- 
cziai cziulbejo tarp medžiu sza- 
keliu. Saule taipgi gana malo
niai szviete.

Pradėjo melsties in

Tegul bus jialaiminta spėka, 
kuri mums leidžia kilnoti bai- 
s i a u s i as sunken y bes!

— Sztai, tavo vardan, vaka- 
rykszczios nežinomos teisybe, 
imu ant pecziu ir nunesziu drą
siai su|)kc,nybe — ta graba, ku
ris mano sziydi.

— Ir taip asz eisiu, kol bus 
pestatytas tavo pergalėjimo al
torius!’’

— O tada ateisiu jn iesz tavo 
altorių, pergalėtoja Ryt diena, 
laimingoja Rytdiena!

Melsti vienatiniai vienos do
vanos;

— Nuimk nuo mano szirdies 
ta graba, ta sunku, labai sunku 
graba....

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

KVITU Knygele Draug*«tem« <ei 
iazmokejlmo pinigo ligogla- 
ma .... goo.

KVITU Knygele Draugynteme, de)
gaeieriaus nog audetu pinigu an» 
Buslrlnklmn ------- SOo

W. D. BOCZKAŪ8KA8-CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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Kada ir Kaip O v

Privalot Peneti
Savo Kūdikį?
Jį J f'4 » ■ .■ *1 '
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Pavalgydykite savo kūdikį no vien tik laiku
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* v* > v uu V Virk aunu,

pet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti,
neabejokite apie mūs

EAGLE BRAND
ioxwtNseD nuuit

Yra labai lengvai Sutaisomas. Vhkas ką jtls turite 
padaryti!, tai paimti tam tikrą mierą “Eagle

icmdmsedmuki

Brand’* ir jis yra jau gatavas valgydinimui jūsų
kūdikio.

Iškirpkite Ir priaiųskite šitą
pagaminimą i Borden Compa
ny, New York Ir gausite i dykai 
f..' ‘'
mua ir nurodymus, kali 
toil, taipgi ir puikią.

' ' * I 

lietuvių kalboj , pilnu? ’ patari-

knygą* P’
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Prisakymu Dievo užlaikyk 
Žioti savo uždaryk.

Hei jus paslydeles ant East

už daug ne- 
szvarei,

Jau nekalta apie tai girdėjau, 
Su daugeleis apie lai kalbėjau.

Man rodos Malianojaus mo
terėlės doros, 

Dievobaimingos kaip rodos, 
ln akis niekam nesikabina;
Nemislykit kad tam paežiam 

mieste,
Ęus jus sunku surasti, 

Da truputi užtylėsiu, 
Pakol visu darbeliu

sznipinesiu.

End apsiejnat negerai 
Pasielgi ne jat

payisias. Pikis atbėgo ant vie
tos kur gulėjo rublis, vienu szo- 
kiu užszoko ant vežimo, — pri
selino prie kujM:zittus, sėdo prie 
jojo ant to szono kiszeniaus, 
kuriam radosi rublius.,

Nusistebėja# kupezius, misli- 
no, jog szunytis paėmė jin už 
jojo jiona ir isz pradžių turėjo 
mieri jin nustumti nog vcžiipo; 
matydamas jog szunytis mal- 
szei sėdi, paėmė jin su savim in 
netolima karezema, davė jam 
vakariene o ant nakties inleido 
in savo kam bari. 11

Kada kupezius pradėjo nusi-» 
red i net, Pikis buvo labai ne-* 
malszus, o
mas, jog jisai nori gautis lau
kan, atydare jam duris. Pikis 
gal to tik lauke, ba pagriebė 
kupeziaus kelnes ir leidosi per 
atidarytas duris laukan.

Kupczius baisai persigando, 
ba apriez surasto ant kelio 
rubliaus, turėjo visa savo už
darbi kelnese- Paskolynias nog 
gaspadoriaus kelnes pradėjo 
vytis paskui Piki, o po pušiai 
adynos bėgimo, paregėjo kaip 
szunytis inbego in bromą vieno 
namo. InejO paskui jininaty- 
darytas duris, kuriuosia stovė
jo locninykas szunyczio, o 
priesz jin gulėjo payisias Pi
kis prie kelnių.

— Pone — paszauke užpy
kins locninykas kelnių — tava 
szuo yra vagiu, tos kelnes pri-*

»

Ne paniekinėk ponas miu 
no szunyczio — paszauke, juoki 
darnasis locninykas Pikio —gal 
tose kelnese randasi piningas^ 
kuris prie tavęs ne priguli. j

— Kain iwvnns drįsti t ei n kalą 
bet i 
labai užpykęs tokia kalba-

guli prie manes.

neisz-

Tik nekurtos mergeles, 
Yra dideles paikszeles, 

Paskui sportus bėginėja.
Aplink juosius tupinėja.

Norints tiejei ant juju nežiūri

Kaip ponas d risti teip kalą 
.. — paszauke kupeziu^

np? i» 
kaip ji var- 
kią, kūdikių

re-

I

u
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Kampelio szirdyje del ju 
neturi, 

visaip,Arži na kvailiukes
Ne nori juju niekaip. 

Krokodiliaus aszaras lieja, 
Darželije rūtas del ju sėja, 
Bet tiejei noses užriecze, 

Isz tolo juju neapkeneze. 
Skulkino viena randasi tokia, 
Kurios protas da neiszpokia. 
Laksto paskui viena, sportą,
Kuris paszauktas buvo in 

korta.
Mergica suvis apjako,

r

Žiūrėdama ant to smako, 
Pradėjo labai isz to džiūt, 
Namig ne nori suvis but. 

0j tu mergele,

Spjauk in akis, 
Batui veja viii kis!

Neiszmanelo

* ♦

-

Dobilėli jiati pamote,
Šu Kluoneliu iždume, 

Burdingierius nedorėlis, 
Verkė dabar gaspadorelis.

■*

O Khionelis ne butu ja isz- 
voges, 

in kluonus 
sudeda,. .

Priglaudu tonais jiems duoda. 
Dobilele' dabar sudžiūvo, 

Nuo kada su kluonu pražuvo, 
Niekas ne žino apie juos sviete

Ba gyveno Ohajaus steite.

O gal. Dobilele buvo be pa
stoges,j v t

PT'’”'"'11 ■■ f 
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Juk dobilėlius
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— Nes greitai apmalszind 
kupeziu, iszaiszkindamas jaut 
apie susilaižymu su savo prietė 
lium ir kaip Pikis iszpilde sava 
užduoto. ’* 1

Kvipczius labai stebėjosi isž 
minto Pikio ir dovanojo jam 
kalte, už pavogimą kelnių.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagclba kazirom. Pagal 
Chaldciszku. Persiszku, Graiklazku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti bu- 
prastlnu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus atelU. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cironka Isz Egipto Rublng 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS 
TIKTAI UŽ

PrlRlusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomia.

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

KNYGUTES 2JU.

II
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Mokame antri, procentą ant auditu 
pinigu. Procentą prldedaru prie jus 
pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneštai parodyt knygute 
ar na Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ik! 3 
popiet Subatomls 9 ryte Ik! 12 vai.

CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplus ir Profits I53C.34C.50

I Žinios Vietines 
i ■J- ■ ■“..r

isz Shenandoah, Pa.
Suiogas pradėjo tirpti,

SAULE

J ĮJOK AL
tai vėl suszalo ir teip oras mai-
uosi. Į

— Darbai cjna gerai, žmo- 
' nelei linksminasi priesz Ga-

t
t |

j venni.
I _
į vis uosto po pakampes, todėl 
i t u rėk i les ant sargybos.

Prohibicijos sznipai da

I Sekant i oje 
vietas:

saliuninkai ( 
Charles!

'Į T

I H. BALU Prezidentas.
Geo. W. DARLOW. Vlce-Trw.
Jos. E. FERGUSON. Kantorius.

pirko senas _____ ______
Smithas nuo M. Leonavicziaus; •
Jonas \'asiliauckas 1...... . .......
Liizoskio; Povylas Vitkauskas 
11110 S. Szimkaus pirmam var
de ir Dainininkas Kupstas nuo

— Del daugelio pažinsta- 
mas kun. Jonas ' Gudryczus, 
buvusis prabaszczius Ltmkisz- 
kos senos parapijos, kuris vo^ 
liaus likos perkeltas in Fila
delfija, mirė pracjta Ke t vergo 
vakara sirgdamas nuo persl- 
szaldymo, kolos sauvaites ad- 
««!•

— Prohibicijos sznipai pa
daro ablava ant namu Ignoto

’ ir 
nuo Petro

Ramono, Juozo Radusevicziaus 
1 Antano Dagužio kur rado 

samogonkas, brogos ir sztopo.
— Ana diena tūlas žmoge-i i 4

M

Ant. J. Sakalauskas
UETUVraZK.lS GRARORlTS 

IR BALSIMI OTO.IAS
_ k ___________

SI£

e?
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokiems reika 
lama.
'Parduodu visokius paminklus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, lodo)

l
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Teisyngas Redaktorius.
I

Žiūrėk
. lis aplaikc j’ecepta mlo dakta-'skaitytojas,

, Dainininko Gudaozevskio ket- 
; virtam varde.

— I tarninke 12 diena, kun. 
zdžikas

I

GII ežioje, surisz
I tęs Kranu Kajkaueka, sunu sa-
1 liuninko Kajkauuko
vaite. <>na Katarskiute

ro, bet iszlakste
nūs

jo tujų vaistu kokias daktaras o\ 
o kanccz rei-

. tiekas,

- roke inirtes 
l’amsta savo re-f|1

po visas ap-;daguojamam laikraszty para- 
aptiekorci ne ture- szete apie mane didele mela-

Lcukiszkoje bažny- 
mazgu moterys-

< hm 
Bovvmano.

su Liet u - 
isz

Po miestą ir visa aplin
kiniu daug žmonių serga szal- 
cziu ir uždegimu plaucziu.

Pagal tūlo miestiszko dak- 
aszavima, 
dabartini

taro pran
i gere

buvo užraszes,
rojo turėti. Ant galo atėjo pas 
musu
Kazuna, kuris
pagal daktaro 
žmogelis buvo

K ste!”
Asz žinau
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Deimantu Karaliene > >< 4

Kutą Johnson yra vie-

»

ISZKELIAUS IN AFRIKA.

r /j 
4/

“Asz žinau,” — atsake re
daktorius, — “bet ka gi tam
sta bu tu m sakes, 
me apie tave parasze 
be”?...

f f
)
i 4

L i e t u v i s z k a a pt i e k o r i u 
sudarė receptą 

paliepimu iri 
užganadytas.

Teip, tiktai Kaznno aptiekoje 
gausite goriausiu 
ginusiu vaistu.

— Kunigas 
prabaszczius lietuviszkos para
pijos Shenandoah, Pa., ]>a.vo- 
jingai serga po padarytai ope
racijai Jefforsoijo ligonbutoje 
Philadelphijoi. Norints opera
cijų buvo padaryta pasekmin
gai, bet kim. Pautienius labai j

ir savžinin-
I
I į 

Pautienius,

jeigu bū t li
te is v-

M is
natine motere kaipo dažiureto- 

nukso ir deimantu kasikiu 
Darbininkai ja ja 

Deimantu Karulio-*

ja
jmt svieto.
praminė
ne
mautu ir aukso Livingston 
Montano steite.

4

*
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Gydytojas, perleidęs

i

v
1

I

t

4 4

Keturi Amori’konai, paženklinti per 
koniszka. dęauguve 
naitiniu gyventoju. 1)—Prof Wickersham, 2)

1

fra ncuziszka-a men
kei iaus i m Afrika t v r i net i

Jiji valdo kasikius <lei- 
irgyvenimą te- 

-prof. Sloano, 
('liureli isz Carncgio instituto.

tai tiejoi 
4 4 3)j—advokatas Bancroft, 4)i >sztopa 

du mė
gai už keliu menesiu 

kristi ant ulyeziu. o ju
kas jiems

jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip k a
kites pas mane, nes asz gailu juml? Į j|gjnus negyvens kaip

I us,pigiau gerinus parduoti negu kiti.
801 E. Pine St., Mnhonoy City. Ta. j o 

pradus
už

i JONAS M. CISARIKAS
Flrt< Insurance Agent

f !
Ę | e I 1 1

stebeis 
atsitiko ir nuo ko mirszta.

nusilpnėjo ir manoma kad isz! 
to neiszliks.

Nulindo parapije ir visa ap
linkine iszgirde apie teip pavo-

i

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus 
Tavorus. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Goriausiose Kompanijoje

Liotuviszkas teatras at- Jin£a padėjimu mylemo kuni- 
losztas per vietiniu tea t rali sz-

I Į ka kuopa buvo pasekmingas.
i I

teatras

5 1

3I»’» W. Mahanoy Aro, Mnhunoy City5 
•**•***••«»•••••••«••»••• •••VMMVtM** «*•••••• •«••»• Miete II ••••••*

>a buvo
radosi pilna svetaine 

o daugelis turėjo stovėti. \ ie- 
.... Las tik sumaiszo musu 
teatrus, tai atsineszimas mažu

W. TRASKAUSKAS

GRABORIUS MAHANOY CITY,
rmMUTUIS r.IF.TCVISZKAS 

TA.

Laidoja Hunus Numirusiu.

I 1 ui s (k 11 v k <1 
1 1
| keliu menesiu kūdikius iii sve
taine kurie >n savo miaukimu 
pertrauke ne lik aktoriems bet 

\’aiku vieta yra 
namie laike tokio susirinkimo.
ir publikai.

1i
I

Mnhnnoy City, Ta.

Numirėlius pagallaidoj*
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagalbininke motere.
Prieinamos prekes.

GIS West Spmce Street 
M A U A "f OI CITT, PA.

Bell Telepbonaa No. 149

I

II

Lfehivltxkas Groborlns

K. RĖKLAITIS

pasamdo 
Automobilius del I-aldotuvIu Krlk- 
sztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
520 W. Centre Stw

a

Priguli nuo patogumo.
Mergina:

CHAS. S . P A R M L E I 
Notary PublicReal Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Etubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletiivojacne 

randas ir tclp toliau/*.
23S U'. Centre SU Mrtbnnoy City, Fa.

Tvtrcslauiila Llctuvlstka 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eetu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam paliki
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

te* kompanijų nustatytoms 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tuo keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grot 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mnhonoy Avė 

MAHA5OY CtTV. PA.

DK. JUOZAS J. AUSTRA 
((.lėtu vis) 

Buvusia Daktaras Kariumen- 
Gydo visokias Lygas.

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

Bel! Tel. 359-R.

•ja.

ryte.
9 vakare.
118 K. Coal 8L Sbeoandoah.

GERA PROGA PLIKIAMS!

go.
Aplaikoino ka tik žino, buk

ii kaip rodosi pe miego, sako savo tarnaitei: 
____ -I --I“‘ 

---- ________  ateitu,
1 namie.

I pavojus dingo i 
kun. Pautienius pasveiks. Klausyk,

, sakyk, kad manes

- Mikai kaip ilgai
Įužymtu tau iszmokyti mane .a a *cziuž.ineti ant ledo ?

Mikas: -
Ima, bet bjauria mergina iszmo-

l’žvnitu visa žie-

I
T ' ’ ’ - - W - - -T - - f-) - - - »

kytau iii valanda laiko.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant trijų familiju, 
ant puses loto, 
padėjimo. • Randa

! AV. Centre St. ir 612 W. Rail- 
I road St.
i Atsiszaukite ant adreso

J. M. Cisarikas
15 W. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.

[

nakti

mieloji, jeigu kas 
nėra

O.
jų
’I 1 
L 
4?

a! I

I

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
TREKE TIKTAI 25e.

W. D. BocikowAkl-Co. 
Mahanoy City, Pa.

—Gerai, ponas gydytojau, o 
ka turiu sakyti, kada nieks ne- 

Į ateis?

b

>*■'v

•t .
y.t \

sES

ant 
loto viskas geram 

s po No. 611

Mahanoy City, Pa. 
(t!3

•) 
c >

I

I

I

I
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Arablazka Manila yra tikra! pauok- 
minga Ir kas priaiuna keliolika alem- 
pu ir savo adresu tai aplalkya tiiju 
arabiszku gyduolių dyka!. Raižykite 
ant bzIo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panatfdo- 
klta Isz ados progos visi kurie yra

8. JUOCMJKIS. 
LIetuvhzkns Krlaticzlns.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir Isz 
geriausio molerljolio pagal noro 1 
kostuinerlaus. Senus pataisau Ir 
tszproslnu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbaa gvarantuojnmas Ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

A

/

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

Moterems Siutai už Maža Pinigą
Bile kokis siutas dabar už pusę prekes

I ll ij • įl’ . 1

Sumažintos prekes ant moterų kotu 
szlebiu ir visokiu jekiu.

Vyrams siutai ir overkotai.
Numažintos prekes ant fornieziu, 

petu, divonu ir hiteru.
Pigios prekes, geras tavoras*

y

kar-

OUINAIN’S 201W, CENTRE ST

.....—* ■■ WII>

NAUJAS AREOPL ANAS KURIS ISZKYLA TIESIOG IN VIRSZU.
2 nuo žemes. Baudimas atsibuvo ana 
majoru Bane ir Jurgiu <le Bothezatu

iszkvla iii viražu tiesio;
Smith,

Sztai naujas eroplanas kuri 
dienu Ohajui su trimis pasažie riais Art hum

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

—4— . ' .
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke,
Nori kad atydartuniet taupiniruo ar Czękiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pugelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteljains.
Musu depozitorai yra musu prieteliai

banka jeszko dauginus prieteliu, '
Ji suteikia patarimą kur

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praporte.
G ora banka yra jusu geriuusis prietelis.
Dėkite savo pinigus in ( '

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—I— .

DIREKTORIAI;
D. F. GUINAN, Sek. Kastjcrlua

ar
*

ir szita

geriausia invOstyt

l5. GRAHAM, Prez.
LEON ECKERT, Vico-Pręz.

J. H. GAR.RAHAN, W. F. RYNKIEVJCZIA, P. C. FENTON, 
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

naujos maszinos.rusiszku iszradeju tosios

Ant atminties amerikoniszku 
kareiviu.

Whitnev ana diena už-

mai kuriuos rodys laike Brazilijos parodos.

'i

9
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Magdutoi — 
mane myli ? , 

v Antanukas: -
Magdute: —

lt

Antanuk

Amerikos naujas namas kuriame talpysis visoki iždirhi- 
. Po tam narna

Mrs
baigė puiku bronzini stovylu 
kareivio isz ketvirtos divizijos, 
įkuri pastatys ant tnutiszku ka
piniu Arlingtone, kur randasi 
daug žuvusiu kareiviu isz tojo 
pulko.

7j

B

r- Žinoma.
Ar ... eitum su 

manim in vandeni arba ugni ?
Antanukas:'— Ka tu miniai, 

ar asz varle arba ugnagosys.
Ka t u miniai

AMERIKO AMBASADA ATIDARYTA RIO de JANIERO.

>as adorius.

Atsivežė dovana isz Vokietijos.
PulkiuiAinktis Bmili, isz 8-‘o pulko, kuris nulosi Eiline, Vo- 
kietoj, atsivežė isz tennis su savim szita puikiu .lovana, kuriais su savim szita puikia dovanu, kuria

, aplaike už gerinusia s/.audiina, in cielu.


