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ISZ AMERIKOS! |
500 rusiszku pabėgėliu pribus 

in Amerika.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Hardingas davė paveli- 
nima atplaukt iii Amerika 500 
rusiszkiems pabėgėliams kurie 
atplauko in Filipinus isz Rusi
jos. Pabėgėlius atgabens in 
Amerika kariszki transportai. 
Po pribuvimui in czionais Rau
donojo Kryžiaus draugavę tu
rės apgloba ant t uju nelaimin
gu ir suras jiems vieta pas sa
vo tautieczius.

PlirU-

$100 už rukima paperoso 
kasyklosia.

"Wilkes-Barre, Pa. — 
kimas vieno paperoso kasztavo
Stasiui Guogai szimta doleriu, 
kada užsidegė paperosa kasyk
losia prie darbo o kur radosi 
daug gazo. Sudže buvo Stasi 
nubaudęs ant dvieju szimtii ir 
kasztus, bet kad Stasiukas pri
žadėjo sudžiai 
klosią nenikvt, 

ant 
ejs

suma žv t a 
Pinigai 
vargszu.

daugiau kasy- 
bausmo likos 

szimto doleriu.
suszelpimoant

Kožnas norėtu turėti tokia 
teta.

Los Angeles, Calif. — Palici- 
Ellis, kuris pildė ta ji 

metu ir 
visu, ana

kuris 
keliolika 

mvletas uno

giau netarnaus 
sztabo.

jautas 
dinsta per 
buvo 
diena atėjus ant palicijos sto
ties numėtė savo paika, revol
veri ir bleke^ru’iyjje* jog <lau- 

ant. palicijos
Nusistebėjo virszinin- 

kas ir j«jo draugai, nes žinojo 
jog priežasties neturi mit pude- 
kavojimo už dinsta, bet Ellis su 
dideliu ženklyvumu apreiszkc 
draugams, buk milijonieris 
reikalauje tokio 
iszverte ant jojo 
garse i

Bois, mano 
milijoną

nusijuoki

ne- 
dinsto. Visi 
akis, o jisai 

atsake:J 8

teta paliko man 
doleriu kuri mirė 

Louisville, Ky. Szi va kurą užz- 
nnt skanios va- 

užpraszima 
oj, kad ir 

mes turėtum tokia teta.

< <

kuri

praszau visus
kariones.”
priėmė sakydami:

Visi
i 4

1 J

Mažiausi dvinai mirė.
Denver, Colo. — Beverly 

Cecil Reide, 
koki kada 
ver, 
mui.
svėre du 
svarus ir czverti.

ir
mažiausi dvinai 

gimė va 1st i je Den- 
mire antra diena po gimi- 

Kada užgimė 
svarus, o

Be veri v 
Ceeil du

Sergiuszas 
ana diena

Mane kad gal daryti czionais 
kaip dare Rosi j oi.

New York. — 
Saisoffas, 33, metu,
stojo audė ir likos nubaustas 
ant 20 doleriu už pasigėrima 
ir 50 doleriu už sumuszima sa
vo prisiegeles. Už dvieju dienu 
vela likos pastatytas priesz ta 
pati audžia, bet sziuom kart 
likos nubaustas ant 150 doleriu 
už paantrima to paties prasi
žengimo, bet szi kart tęip su- 
muszo vargsze, jog toji randa
si ligonbutejo ir daugiau pas 
Scrgiusza nemano sugryžti.

I
PERLĖKS PER ŽIEMINI POLIU.

Kapitonas Amundsen (isz tiesos) iszvažiavo isz Nome 
Alaskos in Wainwright isz kur bandys perlėkti 
poliu in Norvegije. Areoplana
kuris stovi ant kaireses.

Tamoszius 
truki. Ku-

Palaidojo svetima, o ne savo 
sunu.

Tuckahoe, N. Y. — J. P. Fay, 
aplaike telegrama isz Pittsbnr- 
go, buk jojo sūnūs 
likos sumaltas per
nas buvo labai suinankiotas ir 
kitaip negalima buvo jojo pa
žinti, tiktai isz 
niuje kokius 
do.
..JTevai 
trauko kuna namo ir palaidojo 
ant viešnių kapiniu, o 
nūs buvo tarnavęs kariumene- 
je, likos palaidotas su karisz- 
koms apejgomis ant kuriu da
ly bavo daug žmonių. Sztai už 
keliu sanvaieziu ievai aplaiko 
gromata isz Chicagos, buk ju
ju sūnūs yra sveikas ir gyvas 
ir mano pas tėvus atsilankyti. 
Pasirodė, jog 
visai nepažinstania 

buvo ta 
Lavonui 

ant kapiniu ramiai.

popieru kisze- 
ant lavono sura-

U psi ve.dUi li parše

kad su

valdys •r

žiemiuiper 
pulkauninkas Omdal 7

Isz Lietuviszku Kaimelio

Minersville, Pa.— 
svilles

, ■ Tailor- 
szlopo prie Glendower 

kasikiu per eiksplozije gazo li
kos užgriautais VVillimas Ste- 
palonis, Antanas Ąsanaviczius, 
Juozas 
žentas Hummel. Tiejei du pa 
skutinei likos apdeginti ir at 
kast i ir nugabent i in Pottsville 
ligonbuti, bet pirmutinius 
lyg sziam raszimuį da nesūru 
do.

Kulius nelaimingųjų 
vėliaus.

Va i t kev i ežius ir jojo

Boston, Mass. ~ Szv 
bažnyczioje kylo ugnis, 
rie mano, kad “kliuksai

1

varde 
naus.

tėvai palaidojo 
kurio pra- 

pati ka ir su
duos silsėtis

Nekuriu 
isztik-

Vakariene del szunu ir kacziu.
Portland, Ore. — 

a me r i k on i sz k i tu rezei 
ruju turi sudžiuvuses smegenis
ir nežino ka daryti isz nubod- 
numo. Ana dena drauguve Ore
gon 
suszelpti miesto szimtus sie- 
rateliu, tai padare puiku vaka
riene del apleistu szunu ir ka
cziu. Surinko po “miestą apie 
szimta kacziu ir szunu atvožė 
automobiliuosia in sale kur ant 
torielkaicziu radosi daug 
sos ir pieno ir prasidėjo ba
lius. Miaukimas ir lojimas tų
jų užpraszytu svecziu buvo 

irdetas po visa aplinkine* 
negalėjo užpraszyti 

sieratukvts kurie uz tai butu dė
kingi ir prisotinti, 
mieste Portland : 
Isztikruju 
t urezei.

Humane Society, 
miesto

vietojo

Argi

iss 
du

surado

Petro 
neku- 

” gale-
.jo ja padegti. Bet kun. Urban-
aviezius 
grasinimu nuo Ku Klux Klano 
organizacijos nėra gavės. Poli
cija ir ugnagesiai yra tos .mio-

sako; kad jis jokiu

Isz Lietuvos
Pasiute szunis ne tik kandžioje 

gyvulius bet ir žmonis.
Daugailai.

daugi musu sodiecziai i
szunis pririsze laikyti, tai szie- 
met, kaip kokia nelaime užpuo
lė daugailiu apylinke pasiute 
szunys, kuriu dabar begales va- 

kandžioja žanones,

Kat Ilonos ap.
nepratę

zojasi ii 
sveikuosius’ szunis ir kitus gy
vulius. lszsiut<‘liu skaiezius vis 
dauginasi. Nors 
ginsi

žmones sten- 
iszsiutelius užinuszti ar 

nuszauti, bet kai kurie
ir ka sutikdami 

Bcto ne visus už-

<r

sznnos
visgi isz.bega
kandžioja.
musztuosius žoinese. uqkasa, o 
dauguma

visus

vorui 
kuriuos

ar

ilk i ninku užmusze 
szuni ar kate iszmete kur pat- 

pakrumen palieka, 
dažniausiai vilkai .ar 

kiti grobuonys sudrasko. Ir sa
ko esą net vilku iszsiutusiu.

Be to izssiute sznnos apriejo 
mokyklos 12 metu 

mokini Kaži Ramoszkn isz Go
jaus, buv. valscziaps saiga Dia
da, Bajoriszkiu dvaro nuomuo- 
toje — Prutkeliene ir kt. Moki
nys K. Raiuoszka jau iszsiuto ir 
11tonos ligoninėje 
Kiti da gyvi. Bet 
kovo 2 d. netoli Daugailiu 
vo, nežinia isz kur, atbėgės 
žmoguj visai basas, kuris lak
sto 
akinėj}! 
pagaliau

Daugailių

“numirė.” 
penktadieni

bu-
įiežinia

paplentėje aplink beržus, 
s, landžiojo patiltose ir 

nežinia.kur nubėgo.
Apart to kalba, kad Sudeikių 
par. iszsiute 2 merginos ir kele
tas žmonių aprietu ir tt.

llabar pas mūs vaikszczioti 
darosi pavojinga ir padėtis ga- 

• na rimta. Bot
sias pavojus, tai pradžios 
kyklu mokiniams, kuriemft ten- 

yra nemažai. kasdien ped laukus' in

me-

o tokiu

pasiutėlei

Svecziuose.

už vis dldqiau- 
mo-

tiejei kykla vaiksztineti.
1110-

mane tamsta

Dvileka ypatų sudege 
deganeziam name.

New York. —’Szcszi vaikai, 
keturios mo teres ir du vyrai 
sudege deganeziam name ant 
69 East 109-tos ulyczios arti
moje Bamesvilles. Miegan* 
ežios szeimynos negalėjo isz- 
sigialbet, nes vienatinei trepai 
sudege. Daugeli susižeido szok- 
dami isz langu. Visa szeimyna 
Kuksziu susidedanti isz ketu- 
riu ypatų sudege. Juju duktė

t

Bamesvilles.

Po labui nuobodžiu 
szeimininkas sako svecziui:

— Labui malonu man tam
sta savo namuose matyti. Ka
da gi turnsta dar karta su mu
mis pietus suvalgysi!

pietų

Svoczias. — Taip, asz, tiesa 
sakiint, galiu kad ir dabar.

Restorane.
.. --

— Pamokyk 
sąmojingumo.

— Pasakok tamsta protin
giems Žmonėms kvailumus, o 
kvailiams — galvotus dalykus, 
tai ir būsi samdjihgas.

—- Teveli, 
ėmiaus!

— Tave sūneli

O sesute Stase!
Ir sesute Stase

neszo.

asz isz

*!
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Ant atminties kareiviu,
Tona f Iv, N. J. — Camp 

Meritt neužilgio bus pastatytas 
stovyhis ant atminties 1,500,-

monos, kad ugnis galėjo gimti kareiviu kurie iszkeliavo 
isz susikeitusiu elektros violų. czionaitinio abazo in Fran- 
• Bot keistas dalykas, kad baž- ciF laike avietines kares.
isz susikeitusiu elektros viola. isz czioimitinio abazo in Fran-

pradėjo degti nuo di-

v
HZ

ISZ VISU SZAUU
■■■ «<**»■ .1

Bolszevikai sudins 18 
miniszkas.

Moskva. — Bolszevikai
keliu dienu pastatys priesz sū
dą 18 katulikiszku miniszku už 

valdžia* ir 
revoliucijos

snrasza prieszais 
su rengi mo kon t ra 
k 1 osztor i au s m u ni os i a.
• Tokis užmetinejimas minisz- 
koms yra neteisingas nes to
kiu surengimu katalikiszkam 
zokonc negalima, surengti. Tai 
yra tiktai priekaba bolszoviku 

iszgiiiti arbaidant miniszkas 
intrenkti in kalėjimą.

8 metus cigoniszkoje 
nelaisvėje.

Kalisz. — Palicijo rado ant 
ulyczios jauna, 16 metu mergi
na vardu Erika, kuri pasakė

nyczia
džiojo altoriaus, kur paprastai 
buna sudėti visi sakramentai 
ir kitokios szventenybes.

Pirmutine ugni pamate 
nigo Urbanavicziaus gaspudi- 
ne. Ji pastebėjo per įauga, kad 
apie didiji
Tuojaus buvo duota qinia ug- 
nagesiams. Kunigai Urbanavi* 
izius ir Mockus kuris nesenai

Lietuvos atvykęs nubėgo 
szvenezia usia

ku-

altorių liepsnoja.

4 4

Tekle
prietele

aszaras rieda 
tave paliekant to-

cziau.
Mano mieliausia

Bugeniene, sudiev, su- 
liev. Kruvinos 
a darant,
daine nuliudime.”

34 ir Union Avė, 
gatvių isztiko dideles jjpszty- 

tarp moterų. Toų pesztynes 
)Uvo tokios dideles, kad joms 
Msigaigus reikėjo szauktis tri

jų daktaru 
vežimu.

Pesztynes kilo tarp ežia nu- 
gusios Mares sverianozioa.225 
svaru 
ežios 180 svaru, ne metu neiMz- 
gyyenusios Amerikoje. Abi jos 
gyvena Union gatvėj 
gatves.

Kaip pasakojama, pesztynes 
dlo del s(‘kamii
Mares ” vaikas inmete bole in

Prie

isz
isznesyt “szveneziausia”, bet 
atidarius jiems bažnyczios du
ris, liepsnos tuojaus szove lau
kan ir i neit vidiTnrjau 
galima. Ugnis tuoaus pasiekė 
sloga ir jei ne greita ugnagesiu 
pagalba, bažnyczia butu suple- 
szkejus5

Palicije suome koki tai žyde
li Charles Blamfield, anarkis- 
ta, pas kuri rado dinamitą ir 
anaikistiszku rasztu. Spėjama 
kad tai jisai padegė bažnyczia. Liudvikos darqa, pastaroji gi

— Jonas
metd vaikas, 111 Bolton St., So.
Bostone, užpultas ir apkandžio
tas inpykusio szunies. Vaikas 
nugabentas in Carney ligonine 
gydymui. Szuva pabėgo pesu-

ir kelia policijos

kur

, garnys at-

nebuvo 
pasiekė

Jankauskutis, 7

lydymui. Szuva pabėgo 
žinotas keno jis yra.

— Vietos laikraszczei raszo 
kad ant North
apiptesztas tūlas Antanas Ki- 
liauckas nuo Silver stfeeto isz 
So. Bostono. Vagis iszirauke 
jam pinigine su $80, su gelžke- 
lio tikintu ir kitokiais reikalin
gais daiktais. Vėliaus teeziaus 
vagiliai buvo sugauti.

Stationo tapo

ir Liudvikos, sverian-

» arti 34

priežascziu.

vaiku iszvare. Tada Mare atėjo 
n Liudvikos namus ir šukele 
okias pesztynes, kad visi ran- 
<andai liko sulaužyti, o Liud
vika geležgaliu tapo taip skau- 
žiai sumuszta, kad mažiausia 
10 dienu 
Kalininas

turės gulėti lovoje, 
huezeris iszgirdes 

pesztynes atbėgo moteris skirti 
bot Mare ir,ji taip apmusze,
kad tąsi turėjo szaukti kitu vy
ru pagelbos apginti nuo iszelu- 
sios moteries.

Del 
szimtai
apžiūrėti ]>aszauikta daktarifs

triukszmo subėgę keli 
žmonių, kariautojus

Szimku ir Mitclieli 
atvyko keli policijos 

vežimai. Ir tik tada viskas ap- 
lietuvis Julius M. tylo.

Chicago. —- Ball’Parke, prie 
Avė, ir Roosevelt Rd.

buk pabėgo nuo čigonu, kurie 
jiavogo ja ja draugo su kitoms 
mergaitėms kada rinko girno
je uogas asztuoni metai adgal. 
Mergaite iszmokino szokti ant 
virves ir jodyt 
liaudama visur 
čigonu banda.'
ncaplaikydavo tiktai 
ant galo pasiseko

ant arklio, kę
su cirkusinia 

Pinigu niekad 
lazdų, 

Erikai pa
bėgti nakties laike pribūdama 
in Kalisza. Tėvu ne isz kokios 
aplinkines paejna visai nežino. 
Palicije dabar stengėsi banda 
čigonu surasti ir priversti juos 
ant iždavimo slaptybes isz kur 
mergaites pavogė.

Moskvoje persiskyrimas 
kasztuoje 20 centu.

Moskva, Rostfcr.
persiskirt, tai Rosijoi 
lengvai aplaikyti persiskyri- 

nes už toki darbu reike 
tiktai dvideszimts 

puse valandos.

persi skirt,
Kas nori 

gali

ina, 
užmokėt 
centu ir tai in
Nuo naujo meto apsivedė 9,644 
o persiskyrė 678 poros. Komu
nistai apsiveda be jokiu baž
nytiniu ceremonijų tiktai cjna 
pas koki virszininka kuris su- 
risza panaszei kaip ameriko- 
niszki skvajerei.

Lenkije turi 27,160,163. 
gyventoju.

Warszawa. — Pagal pasku
tini surasza gyventoju, tai 
Lenkijoj randasi 27,160,1(53 gy
ventoju ir yra szesztu didžiau
siu europiszku sklypu, po Ro- 
sijai, Vokietijai, Anglijos, 
Franci jos ir Italijos. Lenki joi 
yra tiek gyventoju kiek Dailia, 
llolandije, Belgije, Szvedije, 
Norvegije ir Szvaicarije susi- 
dedant in krūva.

Nelaimes laike karaliszkos 
vinezevones.

London. — Laike vinezevo- 
?s karaliaus sunaus su Elz

bieta Lyon, kuriems prisižiu- 
rinejo apie milijonas žiopliu, 
atsitiko suvirszum 3000 viso
kiu nelaimiu o terp tu dau
giausia moterių, kanos buvo 
suspaustos terp milžiniszkos 
mynios žmonių. Vagei ir turė
jo puikia rugepjute, nes dau
geliams pavogė maszneles su 
pinigais ir ziegorelius.*

Rojus ubagu.
Beilinas. — Užmiesti jo Ber-^ 

lino likos atidengta akyvės liz
das vadinamas Rojus ubagu. 
Yra tai namas puikei iszredy- 
tas, su sodu ir visokcis stovy- 
lais. Jame turėjo priglauda 
szimtai ubagu. Ubagai buvo 
tai sveiki ir drūti vyrai, kurie 
persiredydavo ant baisiausiu 
ligoniu, aklu, kureziu, szleivu, 
kupra. Daugelis isz juju surin
ko mlijonus, bet ubagauti ne
paliaudavo nes tasai amatas 
jiems gerai užsiirą>kedąvo..
Gyventojai Sicilijos pavojuje.

Messina, Italije. — Visam 
pakrasztije Sicilijos davėsi 
jaustsmarkus drebėjimai že
mes su atsigaivinimu vulkano 
Etnos ir Stromboldi. Gyvento
jai gyvena dideliam pavojuje. 
Daug žmonių gyvena ant lau
ko, nes tikisi da smarkesniu 
drebėjimu o ir didesnio atsi
gaivinimo vulkanu kurie jau 
paėmė tukstanezius auku.

Vokietijai,

IK

i

V
■ ?

Rte

ii

UKĮU ŽEMES.

Žmogus,

perkant neabdirtos 
pirkėjas turėtu pilnai

Priesz 
žemes,
Ištyrinėti viską, ir, jeigu gali* 
ma, nuvažiuoti ir peržiureti 

Valstijų žeme kuria mano pirkti, Fede^

turėdamas mažai 
pigu, bet norėdamas pirkti ri
kei žemes, sako Suv. 
Žemdirbystes Departamentas, rale valdžia insteige agentūras 
turi pasirinkti arba maža ūke kurios duoda tikra informaci- 
apgyventoj vietoj, ir gali isz- 
randayoti kiek nors savo žemes 
arba didesne ūke naujoj, neisz- 
dirbtoj vietoj, kur turės 
visokius 
laukti ilga laika pakol jo sun
kus darbas atnesz pelno. -Suv. 
Valstijose yra beveik tiek daug 
akru žęmes, kurie nepadalinti 

yra ūki u žemes, 
žeme randasi

pdr visas Su v. Valstijas.
Daugelis svetimszaliu 

pirko ukes vietoj kas dabar va- 
uGreat Lakes distrik- 
(Michigan, Wisconsin ir

ja apie žemes, arba pataria kur 
galima gaut tokia' informacija. 
Tils palengvina visa dalyka, ir 
laikas ir pinigai nepragaiszin- 
ti. General Land Office, Wash
ington, D.’C., duoda informaci- * 
jas apie žemes ir iszleido dau
geli straippsneliu, duodant pa
tarimus žmonėms, kurie nori 
ingyti zeiqes per “Homestead 
Act”. Ir ant pareikalavimo tie 
straipsneliai prisiųsti. Beveik 
visa tokia qeme randasi vakaru 

geriausia gany
mui ar del sauso ukininkystes.

Reclamation

kęst
nesmagumus ir gal

*

Na i keli 
taipjau

Cicero 
misi szove 
Bugenis, g 
minary Ave 
turėjo 
uis jam nevyko, be to jis sirgo, 
delei ko jam ir szeiminai tekda
vo skursti. Ryte jis iszvažiaves 
iii Cicero neva kitokio biznio 
-jieszkoti. Jo kiszeniuje rastas 
sekamas laiszkas jo žmonai:

“Mano szi rd y je kraujas kar- 
szeja tave paliekant silęalbiant 
drabužius nr mane invairiais 
budais raminant. Bet ktulangi 
mes eidami 4aip teisingai, vis 
prarandam, vis mus apgauna 
itivairus sukeziai, ir mums ne
begalima 
bangu, tai szioje supuvusioje 
pasaulio tvarkoje niekę geres
nio negali sulaukti. Taigi good 
bye tau, mano miela Tekle, asz 
nebenoriu daugiau tave laikyti 
skurde, nes tu esi pergerti. Ma
niau ir su
drebėjo kai in tave žiurėjau ir 
kai tu mane bueziavai, pra- 
pzant nesirūpint. Tu esi vertą 
gero žmogaus, ir tu nesirūpink 
— tu gausi. Oi Dieve, kaip gai-

lilrii tnVinse 'n’mklesn.

gy ve nes prie 2058 §e-
Chicago j. Jis ten 

nedideli bizni, bet biz-

♦

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES.

in ukes kiek 
T(i neapdirbta

iiusi-

t

drabužius

»

kasta visokiu, minerohi kaip 
anglių, sidabro, aukso ir kitu 
ant 18 milijonu doleriu vertos.

—- Paczto departamohtas 
apskaito buk biznieriai neteko 
arti dvieju milijonu doleriu 
per bloga užadresavojima gro- 
matu.

Meto 1922 A lankoje »isz-
dinta, 
tas, * ’ 
Minnesota.

valstijose, ir

— Now Yorko miestas turi 
suvirszum 47,000 fabrikus ku- 

iszsisukti isz tu ža- rie per mota iszdirba visokio 
tavoro daugiau kaip už pusanr 
tro bilijono doleriu, 

— Amerike

Service, Wa
shington, 1). C., prižiūri sausas 
žemes kurios turi but aplaisty
tos, iszleidžia straipsnius apie 
tai, ir 
kaip bando pagelbėt! tokiu 
sausu žemiu savininkus.

The Commissioner of Indian 
Affairs, Washington, D. C., ir 
Superintendent of the Five Ci
vilized Tribes, Muskogee, Okla 
hoina, iszduoda tikras informa
cijas apie indijonu žemes, ku
rias parduoda. Gerai butu su- 
sineazt su tais Ofisais, pirm ne
gu žmones perka žemes nuo 
kompanijų arba ypatų.

Division of Land Economics, 
United States Department of 
Agriculture,

valstijose). Žeme 
miszkuose ir reikia medžius nu
kirsti ir gerai nuvalyti, pirm 
negu galima isz tokios žemes 
padaryti ukes. Patyrimas rodo 
jog tokioj vietoj yra geriausia 
investi pieninikyste. Bet ir ge- 
raiHsz pradžios auginti bulves. 
Ūkininkai, agentai ir kiti, sa
ko, jog ima apie tris metus pa
kol ta žeme gali nuvalyti, ir su- 

užtektinai pnrankumu 
pragyvenimui ir skolų užmokė
jimui. Per tuos tris metus to
kios ukes savininkas gali pu
siau dienai kur kitur dirbt, 
tokiu budu uždirbti kiek nors 
pinigu. Jis gali dirbti prie ko
kios kompanijos kaipo medqiu 
kirtėjas. Tokios žemes randasi 
sziaurvakaruose ir pietrytuęse. 
Ten uikininkystes padėjimas

apie invairius budus

rinktjeszkotojai 
aliejaus ir potroliaus ižduoda 
per meta konia 30 milijonus do
leriu ant kasimo szuliniti. Tok-

lg»

— Amerikas in laika dvi- 
dcszimts metu iszkase daugiau 
kaip 13,000 myliu kanalu.

— Anglekasiai priims .tais

tavim, bet szi rd is suosia daugiausia kasa

garnys.
— O bobute, motutes moti

na, kuri pas mus vioszetis va-
Kokios mažos pas jus 

porcijos.
— Sakau tamistai, kad ir I sarai atvažiavo!

• •

f*tt * > 4. ii i n a n f nfmr/a

mane

paezes iszlygas ant kokiu dir
ba sziadien. Kontraktas užsi-

"Washington, D. 
C., atsakinėja visus klausimus 
apie žemdarbiszkus padėjimus 
in Įvairias vietas.

’ < ’■ ' i *i
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’Astronomas profespris 
Charles Michaelsonas isz Kali
fornijos observatorijos iszradp 
nauja žvaigžde kuri yra dides
ne už žvaigžde Betelgeusa. 
Nauja žvaigžde turi 420,000,-1 
0Q0 myliu aplinkui o Betolgeu- 
sa žvaigžde turi 300,000,000 
mylu aplinkui. Nauja žvaigžde 
vra labai szviesi kuri yra ati- 
tolinta bilijonus myliu nuo mu
su mnžiulcdes žemes. O kiek tai 
panasziu žvaigždžių ir svietu 
randasi padangėje?

Tūlas nigeris, 98 metu senu
mo, tėvas 24 vaiku, lankosi in 
iudkslainia Chattanooga, 
Tonu., su kitais mažais vaikais, 
idant iszmokti skaityt Raszta 
Szventa. Mat senukais nori pa
sinaudoti isz gyvenimo kiek 
gali priesz smert. Ka tasai 
žmogus butu nuveikiąs kokia 
85 metus adgal, jeigu butu mo
kinius. Bot neturėjo tada jo-* 
kios progos ka turi musu vai
kai. — Tas parodo, jog nieka
dos ne yra užvelai mokytis.

-T- - ■ • - - - .. ................... .. ................. ■■

tiriiojo Rosijoi platinasi sukėli
mai mužiku ant

KAS KALTAS?
. -

(Is^gyvėnimo Lietuvai Ame- 
rike.)

Jeigu tave vyras apgaudi
nėja, tai pasielg su juont Hia
tai ir tironiszkai tokia rodą 
duoda viena motore kitai. Ta
da isztikruju tavo pames.

galima laikyti
tiesoms

Indijanoje augszczįhuscs sū
dąs nusprendė buk svaiginan- 
ežius gerymus 
namie, nmlpricszina 
prohibicijos.

Wisconsine logislatura nu
balsavo idant kongresas per
mainytu |>roliibicijos tiesas ir 
pavėlintu dirbti gera alų ir 
v v nūs.

Panaszei ir kiti valstijoj spi- 
resi idant valdže permainytu 
kvailas tiesas, nes Amerikas 
isztikruju pasiuto su tuja pro
hibit je.

Amerikas daug nukente per 
prohibitje, padotkai kyla kas 
diena, o kiti sklypai isz to pa
sinaudoję. Anglijo iszsiunto 
praejta meta in Amerika (žino
ma pasilipta) 609,500 galonu 
geros guzutes, kuria 
rei pardavė czionais 
pinigus.

Ant galo pacztas susimylėjo 
ant laikraszcziu ir stengsis 
juos pristatyt del skaitytoju 
ant laiko teip, kaip ir su* gro-

geran

szmugle* 
už genis

Cala-Iszpaniszkas kunigas 
sanz sukritikavojo baisei pa
roda iszpaniszkos karalienes 
pavadindamas nemoraliszku ir 
neapkoneziamu. Kunigas pu- 
blicznai ja ja. papeikė isz ko ki
lo didelis netižganadimas ant 
karai iszko dvaro, su ta ja pa
sekmių, jog Madrido biskupas 
uždraudė kunigui skelbti to
kius moraliszkus pamokslus. 
Iszpanijoi nevalė paniekinet 
’karalienes norints toji ir ne- 
sziotu trumpas szlebes Ivg ke
liu...

i

Akyva teismą turėjo perkra
una diena,tyt Chicagos sudže 

priesz kuęį stojo dvi moteres, 
viena su kūdikiu, ir vyras.

Moteres reikalavo sugrąžini
mo vyro »n kuriiiom gyveno 
drauge. Viena isz tuju moterių 
buvo jojo tikra pati o antra ne. 
Jeigu sudže nusprenstu idant 
vyras sugryžtn prie savo tik
ros paezios, tai nuskriaus ant
ra, su kuria gyveno. Jeigu pri- 
pažytu antrai moterei, tai 
atimtu vyra pirmai moterei. 
Ant galo sudže iždą ve salamo- 
niszka nusprendimą, nuteisda- 
mas vyra ant menesio in kalė
jimu už vedima palcistuvingo 
gyvenimo.

h...... .  i. ii i, a

Petrogrado moksliszka aka- 
demije iszsiunto savo inžinie
rius in žieminiu Rosije ant ty
rinėjimo ir suradimo’ aukso ir 
brangiu akmenų. Boiszevikai 
turi vilti suradimo tonais ka
syklas aukso ir deimantu it* 
tokiu budu stoti ant kojų ir pa
silikti turtingu sklypu. Juk 
gryna auksu nesuras tonais, 
nes turės iszkasti isz žemes, o 
ant galo su auksu boiszevikai 
nepirks sau gero vardo pas ki
tus sklypus, nes joju vardas 
likos aptersztas visokioms žu- 
dinstoms ir prasižengimais 
kokiu kiti sklypai nepapildin-

• « A. ■ " A Ji ~

davo. Boiszevikai gali apturėti 
gera varda vien tik su gerais 
darbais ir pasielgimais, bet 
kaip iszrodo, tai yra toli nuo to.

Rev. John R. Patton, presbi- 
tcrijoniszkas pastoris kuris mi
rę aha diena .New Yorke pali
ko šuvirszum tūrio už milijoną 
doleriu... Jau’tasai dvasiszka- 
sis netikėjo r in Cliristuso žodi 
“jog lengviau bus pereiti ver- 
blndui per adatos skylute, ne 
kaip tureziui gautis in karalys- 
ta dangaus.”

.Kn” yffl tevn.s! Tėvas tai
Į 

girdėt, $et ne klausyt. 
.. .

pamokajininkas, kuri galima

v I v

ŽMONIŲ LIGOS.O atejtoje susilaukęs szeimy- 
hoS/ gal atsimys ant savo praė
jusio gyvenimo nepuvidedamas 
mokslo gavę vaikams idant jie-

tu augszcziau už $alva. Be 
kas vakaras

to 
inkalbet vaikui 

kad nepritersztu, patalo.
Kokiais dalykais užsikre- 

cziama?
Tymais ir rauplėmis sergant 
meszlu, nosies snargliais ir 

odos sziupenomis;
Skarlatina — skrepliais ir 

odos sziupenomitt;
Viduriu sziltine — 

szlapumu, vėmalais;
Dizenterija — meszlu;
Kolera 

lais;
Difteritu

snargliais;
Piaucziu džiova 

ir snargliais;

. gero prieszais 
komunizmą, kurio mužikai la
bai iickenczia ir senei butu nu- 
vertia kad turėtu už savos pa
jėgas su 
szais bolszevlztna*

Muzikai susiorganizavo iii nes dttiuga Antanu, 
teip vadinamus

pusi keleliu ir žadina ko
munistu virszininkus kur tik 
juos užtinka. Nosonoi tiejei 
pulkai mužiku užklupo ant 
miesto 
darni visus kompnistiszkus vir
szininkus. .

Norints aplinkines kur tie
jei sumiszimai ir pasikėlimai 
yra atitolinti ftana toli .nuo 
Moskvos, bet boiszevikai jnju 
labai bijo, jog tiejei paaikeli-

1 mai Kcužilgio pasiegs paežį a
Moskva o, 
komunistiszkos 
«i°s‘

Duodasi isz to suprast, jog 
: žmonis ne yra užganadytais isz 

tebyrjos komunistiszkos val
džios ir jau dakako lyg gyvam 
kaului. Boiszevikai apmalszi- 
neja, sukylinius kraujo niario- 

(sia» o kraujas sziadjen pilasi po 
Rosije apsezei. Bet uŽcjila 
klausymas, kaip ilgai užsilai-

kurioms stotu priė
ji

44 žalius pul-

*<*

kus

mužiku užklupo
N o vorosy s ko i szžn d in-

tada bus pabaiga 
valdžios Rosi-

mą toms. Generaliszkas paczto- 
ris New paliepė paęztorįąms 
id Jut gromatncsziai 
tu skaitytojams 
ant laiko, o jeigu 
rys, kad apie tai jam pranesz- 
t>- . '

Pacztorei mažai atkreipimu 
jo atydos ant laikraszcziu, ar 
žmogus gaudavo juos ant laik kys bolszevikiszka valdže. Ka- 
ar ne, nes kaip kada gromat- 
nesziai neatneszdavo kaip kur

pri staty
ki ik raszczius 

to nepada-

apsezei. Bet užejna 
*4 • a. • • « •

da. prisipildys saiku kentėjimu 
ir užstos valdže žmonių. O kad 

greitai artinasi, - • •laikraszcziu in kolos sanvaites. tasai laikas
tai yra tvirtas inspejimas, bet 
sziadien sunku pasakyti kada 
tai užstos.

Studentai auksztesniu moks- 
lainiu didesniuosia miestuosia 
mažai supranta apie europisz- 
kn geografije ir mažai apie tai 
mokinasi. Ant klausymo kur 
guli Gallipolus! Kaip vadina
si sostapile Bulgarijos? 
yra Salonika ir 1.1.,
studentu laike egzamino, 44 ne
galėjo atsakyti ant klausymo, duoles ant 
Vienas studentas, ant užklau
simo kur randasi Salonika, at
sake buk guli Lietuvoje, o ka
da užklauso profosoris kas vai-

tai

ATSAKYMAI.

Na,; 
brodus tnokslas —r

JĮcajfra Mikutis ln savoį mokslai-
i I

Ętivo tarpuki Jtmhius diena, 
draugai ojo isz m ok šiai nes lai- 
įkydatni rankosia siiyo d i 
miis, ka parode, jog aoudu isz- 
baige mokslus “Grhmmar 
school, 
vo B _
nes buvo tingynis ir nenoVejo . A a • h 4"’ • « i 4"* 1 J

ant galo užši^ąige nud jo ttirotu užtikrinta gyvenimą

<Ai>u ii0p

szkaloje, • -a te j tėjo 
i®

draugai ojo isz mok šiai nes lai 
kydatni rankosia s

IJRaszo D-ras K. Grinius.
i--------------------i

Viduriniu inkštu uždegimas 
arba nefritas. Tai yra uždegi
mas tu intaisu, per kurias szla;

■J

W. B.
gfc*;>i Ji'? '

KUR BUNA?
draugas Vincentas

'j
Gaures Para., Pajikoju kaimo.

paeinanti isz (firdiszkes Para.
--- - • - • "ii •

burke, Pa. Jeigu kas apie ji ži
no meldžiu praneszt nes yra 
labai svarbus reikalas už ka 
busiu labai dėkingas.

Julijonas Gaizauskis,
P. O. Box 666 
Farmington, 111.

Wi' T—fr' t

■4

Manoo. diplo- t< ., • • iz t> i• i *. būryj la, paeina isz Kauno Red.
mokslus

” Ro teisybei Mikui Inu 
sunku aplaikyti -diplomą,

Jo žmona Marijona Stank i ke

priesz kara jisai gyveno Lits-
idant diploma aplaikytu. liet 

buvo su Antanu, tasai 
buvo pirmu!iiiis, ino-

kitai}) 
moksle 
k i uosi 
aht diplomo teisingai.

darysi Mikai!

sunkei ir užsitarnavo

— Ka dabar <
— užklausė jojo Antanas, 

ejsiu— 0 ka, ejsiu in fabriku, 
gausiu nuo senio pinigu, tiire- 

......“rnuvis” ir 
fain. 0 tu ka manai

< <«rnuvis ir

pumas kosziasi. Uždegimas es
ti asztrusis i 
ch ron i n is, i nsisene jes.
pabrinksta veidas, ypacz paa
kiai, toliau patinstu kojos, ran
kos, pilvas, arba kaip sakoma, 
pasidaro vaiidcninc liga. Liga 
sunki, reikalingas gydytojas. 
Žinotina, kad ta liga sergant 
iieroikia valgyt mėsos ir asztriu 
valgiu, geriausia pienas ir pie
niniai valgiai. Be to reikalinga 

liūtas, Lova po

arba staigusis ir
. Dnžnai

ta liga sergant

■f 
d

meszlu r

siu ant paperosu 
gyvensiu 
daryti t

— Asz, 
dirbsiu kaip ir tu per vakacijes 
po tam, jeigu levai pavėlins, ej
siu in 
jiems
in koki sztbra vakarais ir nubo
tomis. Po darbui prirengsiu sa
vo lekcijos, 
kas ojs gerai.

— O gud taims neturėsi 1— 
užklauso Mikas

— Kaip kada liiresiu, ejsiu 
žaisui in bolia ir ne

atsiliepė Antanas,

High School, o idant 
prigialbot, ejsin dirbti

na ir szeip teip, vis

nusislebejes.

Paieszkau savo tikro brolio 
Antana Kaktos paeina isz Kau
no Red., Rasei nu Apsk r.,

Kiviliū Kaimo. 
Taipgi mano tikro dėdės Mar
tino Kaktos paeina isz Kauno 

Rasei nu Apsk r., Nau-
Sziadyicziu 

Taipgi mano tikras 
pusbrolis Aleksandra Balnzas

nulos Para.,
Vai-

Red Rasei nu 
Tiiiesczio Para., 
Kaimo.

Para

sziltas sausas 
langu nelaikyt.

Viduriu sukietėjimas.
kas žmogus paprastai
>—2 kartu per para lyg moliu. 
Kartais atsitinka, 
racija esti viena syki per 10 die 
nu. •

Viduriu sukietėjimas sukelia 
galvos sopėjimą, pilvo iszputi- 
ma, szirdies plakimu, neramu-1

Svei- 
valosi 1

kad ta o}>e-

— meszlu ir veina-

skrepliais ir

skrepliais

Meningitu (tampymu) — 
snargliais;

Dėmėtąją sziltine — utele- ’ 
mis (gal dar blakėmis);

Grižtamaja sziltine — utėlė
mis.

Pastaba. Supnihtama, kad 
užsikrėst liga gali ne vien pa
ežiu inesžlu, snargliais, skrep
liais ir vėmalais, bet ir daiktais 
sutersžtais tomis iszmatomis,

Suprtihtama, kad

I

,1-

y

i
I

S

ma. Gydymui dažnai užtenka norH ju ir nematyt butu ant tu 
valgiu permainos. Vaisiai, daiktu.

Ligų liegus geriausiai naiki
na karsztis ir ugnis. Jei nenori- 

tai ligoniu skal-

permainos. Vaisiai, 
morkos, juoda

valgiu
ypacz slyvos
apžiedejusi duona, rūgusi s pie
nas,
nai užtenka viduriams suregu
liuoti. Be to judėjimas, raume
nų darbas, 
szalto vandens

paeina isz Kalino Red., Baseinu 
Apskr.,’Vainotos Para., Kivi
liu Kaimo. Meldžiu atsiszaukt 
ar kas kitas malonėkit praneszt 
apie juos už ka busiu deikinga 
nes turiu labai svarbu reikalu.

Le u k a d i a Ka k t a i te
Box 25 

Maryville, TU.

Apskr., ’Vaintitos Para., Kivi- rugsztus kopūstai — duž- te gaut ligb, 
binius, patalines paklodes, dvi
kartes, užvalkalus žluginkite 
ir pecziuje szutinkite. Uteles ir
gi geriausiai kai’szcziu naikina-

pilvo braukymas, 
ant tuszezios 

szirdies (nevalgius) gėrimas —
• e • ■ 4 w • t •

jnds. Vanduo, muilas ir ugnis, 
tai ginklai nuo užkrecziamu li
gų.

in parka, 
bus man nubodu. <

-— Tu esi kreizi! — paszauke. 
Mikas szaltai, pasakė 
ir nuėjo sau.

,(t.37)
irgi pagreitina žarnų veikimą.

Jau Žydu Talmude^ inraszy- 
ta, kad tas ilgai gyvens, kuris 
dažnai in iszeinamaja vieta

ne-
perdažnai lenai vaiksz-

Žydu Talmude inraszy-
—:GALAS:— 

' . ........... ......... |» . .............

REIKALINGI.

) gud ha i Mano brolis Antanas Lever- 
taviezius, seniau buvo

in 
vaikszczios. «Tai tiesa, tik 
reik 
cZioli.

Levatvvos ir vaistu 
valymui 
vengti, 
Reikale galimą patart pigiu se- 
neso 
įiennae) isz vaistines, 
suaugusiam nuo 1(X plokszcziu- 
khi in vieną, 
ežio vandens — kaip pritrauks 
gert kaip arbata. 

■ p

Vilkas (leipus). Daugiausiai 
veido odos liga: metais tęsiasi 
odos nugedipias, raudynųmas, 
nuszaszejimas.

, Gydoma sunkiai,

Del daugeliu ant iszsigydimo 
akmenuku tulžiniu (gali 

kurie 
gy-

Kur
tai isz 58 stones). — Visi tįejei

nuo Scran-
Upie ji 
(t.36)

14 metu po tam.
Iirketuriolika metu po tam, 

sutinkame tu pati Mikuti ne- 
szant gurbus anglių ant pecziu 
isz (roko in skiepą puikaus na
mo. Miikas murzinas kai}) mai- 
;noris, prakaitas liejusi ant vei-

• « *’ " • • • I a

ton, Pa. Jeigu kas žino 
meldžiu praneszt.

Thos. Levertaviežius
810 Progress St., N. S.

Pittsburg,

Drilerei ir loderci prie gipso 
kasikius, 4 pėdu veinis, gera 
mokestis. Ant kontrakto ar nuo 
sztukos. Geri namai del gyveni
mo, ir galima gauti gera burda.

f

UnitediStaleH (]yps6m Čo.
' ' Oakfield, N. Y.

—------------ - "i ■   -^"-rara.„.ra .ra    

NAUJAUSES BUDAS AT-

rasze in mus kur giili pirkti 
iszsigydimo isz to

sios ligos (tulžiniu akmenuku) 
o kuri tai vadinasi “Fruitola” 
tai galite pirkti pas:aptiekoriu 
VV. J. Milius, *302 W. CArftrc* 
St., Mahąnov City4 Pa. kuris

rn

Pittsburg Pa.

viduriu 
kiek galint 

nes priprasi prie to.
reikia

Jurgis Tauza, 19|15 
gyveno 
sai yra

melitose
■ -Vi:

labai reikalingas Lietu
voje. Tegul atsiszaiikia po ad
resu. ”

Raszvkite

(M.l)

})loszcziuiku (Fojlicuji 
Pradėt

do, puirszkinei ir visas įipredii- 
las, szlapios t nuo prakaito. Pa
silsėt negali, nes yra darbinin
ku, o darbininkui už pasilsi ne
moka, tiktai(už darbu.

Kada teip, ,sųsile;ikias ojo 
prie skiepo duriu^ tume iszejna 
isz namo ga.spado ris. Dirstelėjo 
vienas ant kito ir sustojo nusi
stebėja. Gurbas su anglimis nu
krito nuo Miko pecziu. (tąspa- 
.dorius namo, puikei pasivėdins,

302 W.
Mahanoy City> 

po daug ergelio ir jeszJcojinuli 
pargabeno del musu 
ju kurie geidže apturėti 
le. Raszykite pas ji o jisai jums 
prisj,uu^,.Mx:s apgarsinome tuja, 
gyduole apie kuria dažinojome 
nuo keliu musu moterėliu isz 
VVestu, buk josios likos iszgy- 
dytos nuo akmenuku ir apie 

praneš z e m i s k a i t y t o j a m s 
isz tos ro

AViUiaipstovibi, Pa.Turk i jo 
niekas

do sziadien Austrijc 
ir Jugo Slavokija, 
negalėjo atsakyti.

Daug kaityti studentu nega
lima, nes kas galėtu ejti lonk- 
tynen su.europiszkais sklypais 
kurie persimaino konia kas 
dien; geografije mainosi lankei 
o ir valdytojai sklypu.

skaityto-
gyduo-

las, szlapįos

teip, susilenkiąs ėjo Magdalena I )obilas
Box 227

, New Philadelphia Pa.

stikline verdaif-
GAIVINIMO PLAUKU.

tai, 
per idant pasinaudotu 

in Pekiną, dos. tl , ’

akmenuku ir apie DUOKIT APDARYT SAVO
. . . f .» I

Kuopa amcrikoniszku moks- 
lincziu likos iszsinašta, 
Gamtiszka Muzeju 
Kinus ant moksliszko tyrinėji
mo in pustynia. Gobi jeszkoti 
pedsakio pirmutinio musu te- stuso ant kryžiaus priesz mirti 
vo Adomo. Tyrinėjimai atsibus 
ant rubežiaus Mongolijos. 
Mpksliszka ekspedicije iszke- 
liavo penkeis dideleis antomo- 
bileis ir 75 verbludais ir ke
liaus ten, kur da balto žmogaus 
koja neinženge. Mano buk le
nais randasi pirmutinis rojus ir 
suras suakmenijusiu liekanų 
pirmutinio žmogaus.

Jeigu ir surastu fenais lie
kanas pirmutinio žmogaus, tai 
kas gali iszrodyti, jog tai yra 
pinnutinio ar antro žmogaus 
liekanos.

MaE. S. Du Bois, Pa. — Sep
tini paskutinei isztariinai Chri-

* - «

rubežiaus

jog

Chicago in viena diena likos 
aresžtavoti 262 automobilistai 
už pasiutiszka važinejirha. Da
bar palicije aplaike rūstesnius 
prisakymus idant daugiau te
mintu ant tuju pasiutėliu ku
riems nOapejna i 
vastis. Ne tik Chicago bet ir 
kituosią miestuosia valdže tu
rėtu sudraust tuosius automo
bilistus.

SENAS KNYGAS.

tavo Sūnūs, 
Teve, nes

buvo: 1) “Sziadien busi su mą-< 
nim rojuje, 2) Moteriszke sztai 

3) At leisk ie jiems 
nežino ka daro, 4) 

Dieve, mano Dieve, del ko ma
ne apleidai ? . 5) Troksztu, 6) 
Pasibaigė, 7) Įeve in Tavo ran 
kas atyduodu .dusze mano.” 

J. S. Springfield, Mass. — 
Su tošies dalikais patariame 
nusiduoti pas gerą advokata. 
Jisai jums duos rodą.

Mrs. A. S. Philadelpliia. — 
Ęun. Czikota yra Latvis.
/ . .................. .. ................

— tai jojo seuoviszkas mokslni- 
nes draugas Antanas, ant ku
rio Mikus iszsižiojas žiurėjo in 
ji: kuri paskutiniu kartu pava
dino ” 
reti ”gud tairns.

Pasveikino
dranga Miką linksmai, kalbėjo 
keliolika 
įpas save 
pradžių Mikas visai 
binejo, liejant galo davėsi pri- 
sįkalbėt, prižadėdamas atsilan
kyt neužilgio. 

'* n

Ątsilankimas Miko
In kėlės dienas po jam, ran-

kreizi” jog nenotejo tu-

Antanas savo

minutu ir užprasze 
ant vakarienes. Lsz 

isžsikal-

" 1 ,| ■ i ** ■ M 1 «,

, Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą, savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne no kaip 
buvo liauja* Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskito knygas in re- 
dakcije “ Saules. ”, 
bus padalytas puikei ir ge
ra;. ‘ • (t.f.

o darbas

dūme Miką puikiam name An-
tano. Visur intaisimai kanuo- 
geriausia, szvarmnas visame ir

* i

■ a, ' 'll f I . < i ' , I , ■

V įsi ji apleido nelaimėje tiktai gi
J 4 A ** Jo _ t t • • _____ _ _ ' _ aviena “Saule” ji suramino.

Saules.” 
Isztariu jum tūkstanti kar 

tu aeziu kad man siuntėt lai- 
žmogaus gy- kraszti ilgiau ne kaip mano lai

kas buvb paskirtas, nes sirgau 
pei\ilga laika, vįsi mane aplei
do ir užmirszo tiktai viena nu
lemti “Saule” manes neužmir- 
szo ir atlankydavo kąscsąvaitlą 
kaipo geras ir i

. palaimintos proletarijuszines Samaritonas. A. be jo ja u, jog ap- 
tiesos ketino padaryti laimin

Gerbiama Redakcija

Saule’’ manes neužmir
* » I . • ■ A t

a •Bolszevinei Rosijoi, norints

gaiš gyventojus Rosi jos, bet 
tojo riepadare ir nuolatos ky-

viskas savo vietoje. Mato pato
gia ir iszmintinga paeziulia 
Antano ir savo szirdijo prade- 
• • , 1 1 • . A • • •

ir

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Kaktų ir Viena”

. —-— . ... 1
Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu
* ' j , i, , ’ ;

žinoti Tamstoms kad asz esjlui aplat- 
kes puikia knyga po vardu “T

I

i

ukstan- 
' tis Naktų ir Viena” kuria man prl- 

„ „ j siuntėt, norint asz prisiuneziau už-
ailesti ir piktumą, jog jisai to mokesti už ta puikia knyga, bet Vie

nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuhcziu tamstoms mano pade*

jo jaust koki tai nusiminimą, 
A . A > • • • A * * >

g’,
vis&o neturi.

Antanas,jam iszajszkino del

siuntėt, norint asz prisiuneziau už-

ko yra lai.ningu, turintis gera nuo
r .4^ ’ - . .r. ■ imti. Tol puikioj knygoj talpfnasl

nnf»7i n 11 n rnnlzii mirnu lui inl/iii j * ■ TT ■ w
. . , .... pulkus aprgBzimuB, turi neapsakytaiskolų, automobiliu, paguodone rertu v a de) ko kBlras tlk.

Tik per mokslu ir sunku
darbą, laisvqsia valundosia da-

i paczjulia, puiku narna be jokiu 
__ i.iit.. L!......Jį.

nuo1 žpioni u JĮ r tt .

darba, Jaisvosia valundosia da- 
milaszirdingas ėjau prie to visko. Užbaigiau

pasekmingai, High School ii 
universitetu kur aplaikiau di* 
ploma advokato. Gihiki ture-
• * a1 'V s >■' w 1 1

universitetu kur aplaikiau di

pulkus aprąBzlmus, turi neapsakytai

A
llą
iyi

geriątisiai 
gelbsti gydymas szviesa, Rent
geno spinduliais, kartais 
racija.

Žuvu gaudymas. Tai}) vadi
nama susiszJapininHis pataline- 

Dažniausiai esti

ope-

je begulint.
pas mažus, < 
suaugusius Žiūrėt, ar neturi
ma kokios ydos lyties intaisose 
nosyje (ar ne parpia bemiego
damas). Tad tuoj pas daktara 
Namie be g 
szitaip daryti:

ti retkareziais ir pas

Ant sudnUi|jnp><rpląuku ir 
kad nežiltu ir nepliktu galva. 
TukstancZei dekavoje už dyka 
patarnavimu, kuris bus dykai 
prisiųstas dęl tuju, kurie gei-
Jže iszbąndyt taji iszradima. 
PrisijinskiJ savo, adresa o ap- 
laikysit -pęr paczta. Pasinau
dokite isz progos dabar nes 
paskui bus per vėlai. Yra tai 
stebėtinas gydymas, nes pri- 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbande. Adresa- 
vokite: » (t.f.)

gydytojaus galima 
naktin neduot 

ne kokiu skystimu, isztrint kū
nas, ypacz gi. 4<ryžius ir sėda
moji vieta szaltu vandeniu po- 
lovos paskutiniu kojų pakiszt 
plytų. Kad ligoniu kryžius bu-

Tūkstantis Naktų

t

Dr. Brundza Co. 
Broadway South 8th St., 

‘ W‘Y

Lietuviukas Bankierius 
ir Lafrakorčžiu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 8. Mkin St Du Bois, Pa.

t
t

________ y

Vienair
ARABISZKOS ISTORIJOS 

------ *,—— I r <« < | w ’ <p

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
/ 704'Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

n . M

a

t

lt

150 Paveikslu,
4 l| i x “ ' * ,'1* 114 -I! * M %• » r • >J . .« «■ > 4

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vyrutis
t 1 ' ’I ■ ”■'**? . .. _ .. „ ’

SZTAI Ka RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA H » f

Gerbemaafs Tomistai
Sulaukiau nuo Jusu alunccftimos 

vardu knyga “Tūkstantis 
ui kuria tariu 

szlrdinga 'nežili ir labai dilaugludsl 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti*

tai gaji'skaityti Uetuvlszkąi kad kož- 
nas turėti jla nanąuoiie ta puikia kny
ga du .grąžais apraszymals, žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcžiotl po neręi- 
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu,

has turėti jia namuose ta puikia kny mano 
Naktų ir Viena”

Naktų ir Viena0 aptaršiau, nes man 
labai yra; žingeidi! skai^yy ▼ispkias

sijunti kaip laikas szvental ir Wk- 
lial praeina. Asz visiems ilnkšalftu 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tuksiantis Naktų ir Viena’* nes Ja 
skaitydamas Žmogus apie ylska tada

ant valandėlės atsitraukia, 
Su pagarba, A.

18 d. Geguilo 1921m.
Dv. Palasduonys,
Czekiszkes vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

kalingas vietas ir praleisti brangauslęide mane d raugai ąpleis ir 
“Mitulę” bet man szviete mano 
nelaimėje be paliovos. Man ser jau visame^ dar^o duriu užtek-

nimo ir džiaugsmo. Vėlinu 
idant visi Lietuvei užsiraszytu 
teip puiku - laikras/Ji, nes kas 
“Saule” skaito...niekad vargo
nemato. Prisiunczįu $3 už pre- 
utunerata su ązirdinga padoka- 
vone, jog Ina n lalkn^zozio ne- 
sulaiket. Su pagarba Jonas Ka- 
Valauckas. ..

la visoki neužganadimai.' Lai- gancziaip atnęsze daug surami- 
kas nuo laiko kyla mužikiszkl 
snkylimai prieszais bolszevi- 
kus ir užsinesza ant to, jog 
vietoje aįjmalszyt tuos sukyli- 
mus, tai du daugiau prasiplati
na ir tai tankiau.

Trockis Ulbai pradėjo norL 
maut ir pradėjo kuopint bolszo- 
vikiszka xraudonąja armije 
Moskvoje, o ttejoi ka žino sako; 
buk tai del to, idant apgarsyt

Saule” skaito , niekad vargo

raudonąja
, N. J.

Argi reikė geresnes padeka- 
tubjaus diktatūra kada. Lėni- vones kąip raszo p. Kava lėtu

Port
*■

” 4 y J , j ękllfy'padėkavoniti 
Telegramai skelbia, buk pie- aplaikoine szimtus.

pas mirtų, kas greitai užejs.
i

žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebe-

tipai, pinigui atcjna lengvai ir tinUg apraszymus senovės imoniu
i • ' / / Y e i i *4 a j.: 1 .

gal tik savo buczhUe, kurios vi- 
a / v r it ♦ j < l *

1
žyti, jog lanlcydamas ąnivėrsi- 1 a’ ‘v • 1 I Į ’

draugams

netuiru boso’’ant ąpį;aii(ip, p

same klausau. Turiu tau prifia-l“0* praleidžia naudingai laika savo

gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir
rupeaczlus savo kasdieninio gyveni-
/ i j > < t. . ... ■. i

labai yra tingeidu skaityti 
iRtorljis, Jas skaitydamas' nei nėpa-

I

v s ♦ • <* i 1 i ' « ' •
' - - - - ■ ... - . , , , J. ...

teta s nekarta užvidyijau savo 
draugams ugrJ
■nukentėjau ir sziadien jįucziiio 
siu laba i laimingu. ;

Po tam Mikas pradėjo, kitaip 
^nanstyf apie gyvenimą,/Dabar 
lanko vakarines mokslaines, *o 
jeigu .
szolei, 
ant žmogau^

namuosla su savo milema sr.elmlna. 
Dekavoju tamstoms ui surodima tos

I iiAvni^juu puikios knygos kuri gali suraminti 
ud tolinu” bet-to kukvlena lmoka kBtr„ rtalt0 „

siu labai laimingu.
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka- 
yoju u< puiku kalendorių ka man 
prisiuntėt kaipo dovana. Duok Dievą

I

gyvenime. Viso Klaro velljentls pasi
lieku °Saulesu skaitytojas, 0. p. isz

virst-ipĮnetds knygos tai prisiuskite |2
►

jaua mc Mesta.

yoju puiku kalendorių ka 

tamstoms sveikata ir laime atiame

teip mokysis kaip lyg Junarrille, Qopn. Jeigu reikalaujate
4 • „i ilfii™ 1 nrat-iųmatoB knygos tai prisiuakite |2 tai gal Mikas iszt js lišlelstuvea o gausite tuo-

• <
■* *•* » I

/

pamlrg»tl Ir vfeoki rOpesctiat norą

ŽOKAS,

I

4

♦

Yra tai ketvirtas iszda vilnas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgggedima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke lcnyroeAinerikeŽ2.00
Preke ktaygoe in Lietuva ra wutamtiara tiktai 9M0.
W. D. BOOZKAUBKAS - 00. MABAMOY OHY, YA.
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UŽSIKIETEJAS POPAS.
(Verto J. Lapas.)

* k SAULE

tfi,

■

a
ii

mylimąjį grietine

rūstauti:

Ii

11 T
?! įfi

'iu' -Iii!'.

■■

Ii.

vandens ir eina kaip sausa že
me, o popas paskui seka. Iszejo 
senelis kiton pusėn ežero in 
krauta, o popas paežiam ežero 
vidury ima skėsti, barzda jau 
siekia JVmiden i.

Senolis popui sako:
., — Nuskęsi, popai;
bar prisi|)azink: 
valgei plotkeli ?

Popas susimastė.

nors da- 
ar ne tu su

i

— Ne, — sako jis, — plotkc- 
nors pris-

i
4

vagis at-

kibirėli, nu- 
Tenai

ji popas baž- 
padejo po szvento

mylimoji

rr

r

Povėlis

■ 
'i A

M

v

/
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Nusisamdę popas darbinin
ką. Eme tas jaunikaitis ir pa
mylėjo popo dukteri, kuri pra
dėjo savo 
peneti. '

Popiene pradėjo 
kur dingsta grietine!

— Tėvai, — sako popui, — 
musu grietine dingstu, asz ne
beturiu nei kuo baltinti kopūs
tu; matyt, ežia koks 
sirado.

— Duok man
nesziu asz bažnyczion. 
bus saugiau.

Pripylė popiene kibirėli Sme
tonos, nuneszc 
nyczion ir
Mvkolo stovvlu. •'r • 

Darbininkas nusiminė ir sa
vo mylimajai sako:

— Norėtųsi man, 
grietinės paragauti.

— Isz kur-gi imsiu? 
ja nunesze bažnyczion ir padė
jo po szvento Mykolo stovylu.

— Duok man bažnyczios rak
tus, asz pats nueisiu.

Dave popo 
kui raktus, 
czion, 
kad įtieks nedarytu 
isztepe grietine szventam My
kolui tisus ir barzda, bažnyczia 
užrakino ir iszejo.

Ryto meta nueina popas baž
nyczion, žiuri — kibirėlis tusz- 

Žvilgterejo in Mykolo 
stovyla — jam barzda aptasz- 
kyta. Smetona.

Mes

duktė darbinin- 
Nliejo jis bažny- 

kibireli isztusztino, ir 
intarimu,

lio asz nevalgiau; 
progsiu, bet nevalgiau!

Popui pasidarė lengviau, nu
skendo ’jis ežero dugnan ir 

Nuėjo juodu 
žiburėlio link prie namelio. Li
ejo prieangiu ir barszkina. 
Iszejo szeiniininkas ir sako:

— Negaliu jusu priimti, ma
no tėvas mirszta.

— Žmogų jus matot, bet kas 
už žmogaus — nežinot, gal mes 
mokame pagydyt! — sako se
nelis.

įliejo juodu vidun; lovoj 
Ii beinirsztas ligonis, 
ligoni apžiurėjo ir 
kad duotu jam kirvi.

— Kam reikia kirvio?
— Jus pamatysite, tik man 

nekliudykit, sako senelis.
Paėmė jis kirvi ir sukapojo 

tartum ne

ežero 
iszejo in krauta.

ligoni in

kru-
Senelis 

paprasze

czias. ap-

I

II

i

*

B

f'-

— A-h! Mes kaltinome tai 
viena, tai kita, o grietine sztai 
kas valgo!

Paėmė popas stovyla, tren
kė in grindis ir stovylas suby
rėjo. Iszsi gando 
griebė kibirėli ir parbėgo na
mo.

szlakste — lavonas 
daigta;

ap-

4

A

B

popas, pasi

sudaužiau 
grietine jis 

yalgę. Asz pats ji sueziupau — 
tik spėjo uždaryti burna, visa 
barzda grietino iszsibuzojes.

— Blogai tu, tėvai ,pasiel
gei, — sako popiene, — už tai 

‘ •' turėsi atsakyti.
Susimastė popas, nulindo.
— Liko tiktai viena iszeitis

— sako jis popienei, — kepk 
pyragaiezius, asz keliausiu in 
szventas vietas atgailos daryti.

— Keliauk, tėvai, keliauk.
Prikepo popiene

tarba, ir popas

duszele, 
szventa Mykolą,

o,
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apszhiosto ir pradėjo 
isz buteliuko szlakstyti. Ap- 
szlakste karta — niekas nesi- 
daro; szlaksto 
taippa.t nėra;
karta. — ligonis
Isžlaiste visa buteliuką. .

— Darykit su manim ka no- 
fėdami, — sako popas, — nie
ko nebegaliu padaryti.

— Kad taip, 
tau padarysim! — sako suka> 
potojo gimines.

Pakūrė jie pecziu iv pakorė 
popa už kojų smilkyti. Popui 
pasidaro riestai.

Tuo tarpu kažkas eme barsz- 
kinti duris.
tas pats žilas senelis.
jis prie popo ir sako:

— Popai, 
Prisipažink: 
mano plotkeli 1 

Nusiminė popas.,.
— No, no asz! - Kad ir mir

siu, bet asz nevalgiau!

deniu,

antra karta — 
szlaksto tretį 

ne nekrust

tai mes ve ka

Atidaro — i nei na 
Priėjo

dabar tau galas, 
ar tu suvalgė)

Paprasze senelis kad paleis
tu popa.

— Asz — sako senelis — da
lykus pataisysiu.

Padare senelis taip, kaip 
kad jis dare pirmiau, ir ligonis 
atgijo. Seneli vėl apdovanojo 
kitu krepsziu pinigu.

Popas su seneliu iszkeliavo 
toliau. Priėjo kryžkeli, atsise-

Senelis iszkrafe isz krep
sziu pinigus ir 
krūveles.

Popas masto sau:
“Nejaugi jis 

dvi krūvas, o man
viena! Reikia paklausti!

do.
dėsto in tris

1

4

Skttlkme ant vieno baliaus 
buvau,

Sporte!lu daugybe ten rego- 
Jau, 

O kad kiiihpelije stovėjau 
Visko daug regėjau.

Szoko jaunos poros aplink, 
Su patočlėms vyrai slink 

Aplink sale visi, 
Paskui jtios ir kiti.

Sztai kas tok i s pasidarė, 
Jog man akis net atidarė, 

Vienai porai nelaime patiko, 
Tuojaus visi aplinkui apspito.

Ne kurie juokais uetrivojo, 
Kiti vela vos nedurnavojo, 

O ir asz in ta szali dirstelėjau
Ir sztai ka. paregėjau:

Jauna mergina vidur i stovėjo, 
Akis nuleidus in nieką ne

žiūrėjo.
Staigai jaunikis jaja apleido, 

Laike va lean s paleido, 
Ba nelaime ja užtiko, 

Ant vidurio sales patiko, 
Kas tokie ant grindų gulėjo, 

Jn ka visi akyvai žiurėjo.
manės senas 
diedas,

Tuo užmirszau savo bedas,

ŽMOGUS SU AUKSO 
SMEGENIMIS.

Raszo Alfoiįsas Daudct.
Gyveno kada tai žmogus ku- 

^is galvoje Įurejo gryjfo aukso 
smegenis. Taip — smogcuis 
buvo isz gryno aukso. Kada 
kullikis gimė, gydytojai mane 
jis neiszgyvens; 
buvo sunki 
jis iszgyveno

taip galvė 
ir didele. Vienok 
• ir iszaugo kaip 

grąžus berželis, l’ik jo galva 
sunkiai slankiodavo tai in vie
na tai in kita puse, pasverda
ma ir visa kmhi. Buvo net gai
la žiūrėti kaip jisai užkliūda
vo tada už rakandu. Dažnai jis 
parpuldavo. Syki jis nusirito 
nuo trepu ir stukterejo galva 
in marmuro laiptu. Pasigirdo 
mata.lo skambėjimas ii* visi 
niano kad vaikas užsimusze. 
Bet ne — pakele ji įminate 

indubimn kauko- 
ir keletą 
gimdyto
ju vaiko

ji pamate

k

4<2 ■ * < t.

•fc.'«2į
p

4

k
URSZULE SU DRAUGĖMS 

PRIBUVO JI AI IN PA- 
GI ALBA.
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Kompanosis, girtuoklis, pa
sigėrės visados muszdavo savo 
puczia. Viena khrta ji sztai ka 
sugalvojo: Žinodama kada jos 
vyras pareis girtas, ji pasikvie- 

savo kaiminkas ir 
jas lazdomis p»-

Įį.

Į;M
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te szeszias
apginklavus
fclepe kitam kambary. Kada vy
ras parėjo
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Myli daugiau radio ne kaip 
paezia. 

Mass.

ir pradėjo phėzia 
muszti, ji suszuko: “ 
jjatronkos, gelbėkite mane!!!

Bobos, 
skepetomis, kad girtpoklis ju 
nepažintu, iszszoko isz kamba
rio ir danu vaizdais*Kumpaim- 
si vanot i. Pama/'ziusios kad Jau

SzveiĮtop 
... M

apdengusios veidus
I)

‘i1.

gana, visos nepatemytos spru
ko lauk.

Po tokios piriips iszsipngirio 
jos Kumpanosis, 
kad tai isztikruju 
ji vanojo, giliai atsidusęs tarė:

— Brangioji — prižadu tau 
negerti ir tavos ne- 

Gerai dar, kad tu ne

Newton, Mass. — Lillie 
Wait! innesze skuhda ant per- 

savo vyro Al-
l

manydamas* 
sz ve n tosiostiktai maža 

leje, truputi kraujo 
dulkeliu aukso. Tada 
jai ir dažiuojo kad 
smegenis buvo isz gryno auk
so. Ta jie laiko paslaptyje. N 
ko nežinojo nei pats nelaimin
gas berniukas. Tiktai jis rot 
kareziais klausdavo kodėl ne- 
Įpavėlina jam iszbogti ant gat
vės pažaisti su kita i s vaikais.

— Tave pavogs, brangenybe 
i tu mano!
davo.

Ir vaikutis erne bijoti kad jo 
nepavogtu. Jis žaizdavo vie 
'uas, pats su Savim, sunkiai ei
damas isz kambario 
bari.

Tik kuomet sukako 
niolikti metai ievai apreiszke 
czvieringa dovana, kuria jam 
{Likimas davė. O kadangi jie 
augino ji, maitino, tat atlygini
mui reikalavo nors kiek auk
so. Vaikinas neilgai rnislino, 
ten pat ant vielos (kaip jis ta 
padare pasaka 
lauže szmotuka.
kauszo, didumo su rieszutu, ir 
(puikingai numėto motinai ant 
keliu. Po to, apjakintas neszio- 
ijumu savy turtu, apkvaiszintas 
geismais, nusigėrės savo ga
lybe, jis apleido tėvu pastoge 
ir ėjo vandrauti po baltaji svie
tą, mėtydamas savo turtą.• • •

Sprendžiant pagal jo prasz- 
matnu gyvenimą, pagal didu
ma aikvojamo 
buvo manyti kad 
nėra galo. Bet po truputi sme
genis eme dilti, iszsisemti, vai
kino akys eme dubti, žandai 
inlindo. Galu gale, syki atsi
kėlęs ryte tarp likucziu puotos, 
apszviestas bliedna besibai- 
gianeziu žvakių szviesa, jis nu
sigando tos dideles duobes ku
ria padare savo turte, 
laikas sustoti.

Prasidėjo kitoks gyvenimas, 
aukso smegenimis

le

si skyrimo nuo 
berto, paduodama priežaste, 
buk josios Albertėlis jaja ap-

paduodama

leido ir visai nžniirszo, nes per daugiau 
visas dienas sėdi prie radio ir'muszti.

ir muzikes, [paszaukei szventos Urszules su 
draugėmis, 
buezian 
viena ju 
viena ypn 
lika 
turi žinoti, 
yjiai n<> kiek nėra

klauso koncertu 
Kaip kada nemato 
per visa menesi.

sa vo vvro nes, dievaži! jau 
negyvenęs. Jei kiek- 
bntu da\ms man tik 

, tai jau butu vienuo- 
lukstancziu ir vienas. O 

kad tu szventtija 
skirtingesni

— Mes labai turtingi, 
ji Imdavo jo klausia.
— O, taip! mes labai turi in-

ar ne i

motina paaiszkin- (T11 •
Ir su meile jis szysodavos in 

skaistute pauks/dele ku- 
nežinojirnu ode jo 

Retkarėžiais ji pa-

(nuo ypu vyro.
Asz pa ta rėžiau 

girtuokliui 
“vaistu”.

kiele v tonam 
suteikti panašziu 

— K. V.

maža 
ri nekaltu 
smegenis.
gaudavo baisi baime, ir gimda
vo noras vėl skllpeti. Bet pasi
rodydavo mažiuke moterėlė ir 
sakydavo, — O, mano vyreli! 
•I'u toks turtingas. Nupirk man 
ka nors brangaus, 
gaus.

Ir pirko

pasiims sau 
duos tik

— O kam duosi treczia krū
va? — klausia popas.

— Tam, kas suvalgė mano 
plotkeli, — sako senis.

— Nugi asz ji suvalgiau!
— Jeigu taip, atsiimk.

liauk dabar namo. Stovyla yra 
nesakyk, kad asz 

rieti m? valgau. Ja valgė tavo 
darbininkas-. Tik tu darbininko 

bet leisk jam vesti

Akyvas ir isz
in kam-

asztuo-
Valgiu Gaminimas

1 |į -----IR’ -

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga

Priszokaii prie mergicos,
Kurios veidai margiuos, 

Tuojaus supratau kad negerai 
Tiejei sportolei tikri rakalei,

Apleido mergina bedoi, 
Vietoje svetimoi.

uojaus supratau kas ten guli, 
Jog vos negavau svaiguli,

- O ka daryt !
Pradėjau apsidairyt. • • I A K AM

labai bran

gabalus, 
gyva lavonu.

— Dabar, — sako senis, — 
skubiai duokit man vandens!

Atncsze jam vandens. Sudė
jo senelis kūno gabalus iii daig
ta, apmazgojo, skarele
szluoste, iszsitrauke isz kisze- 
nes buteliuką: viena karta ap- 

suaugo in 
apszlakszte antra kar

ta — lavonas sukrutėjo;
szlakszte lieti karta — lavonas 
atsistojo ant kojų ir sako:

— Ilgai asz gulėjau 
užmigęs!

Isz to džiaugsmo namiszkiai 
dovanojo seneliui pilna kiepszi 
pinigu. Pacmes senelis pinigus 
iszkeliavo su popu toliau,, kur 
kojos nesza.

Senelis pasidarė rustus.
— Tu, popai, keliauk sau po 

kaire ranka, — pasakė jis, — o 
asz po desziue^Suulie!

Ir taip juodu atsiskyrė.
Keliavo popas 

m iszk u s, per pieva 
no naktis — kui 
Pamate netoliese grintele su 
žiburiu. Priėjo ir barszkina.

— Jokiu budu negalime 
tamstos priimti, — atsake po
pui, — musu brolis mirszta. •

— Žmogų jus matot, bet kas 
už žmogaus — nežinot; gal but

asz » buvau Ne
J

naktis —

per 
prisiarti- 
pasideti ?

vienas
is,

ežiu, pasiuvo
iszkeliavo.

* ♦ ♦

Eina popas keleliu ir susi- asz jusu broli pagydyczkiu, —

*

vyzani apsiavusi,tinka žila,
nedidelio ūgio šimeli.

— Kur keliauji, popai?
Keliauju in szventas vietas

atgailauti, — sako popas.
— Eiva .kartu!

, Ėjo juodu kartu,
kol iszalko.
Senelis sako:

— Padaryk gera

Izoliavo, 
Pasisėdo užkasti.

darba, po
pai, pasigailėk senelio: 
ir atneszk vandens, 
gert.

. — Ka fu

nueik 
nes noriu

ežia manai, seni, 
argi pritinka siausti popa van
dens atneszti ! Eik pats.

nuėjo atsinesz-
Senelini keliau-

Asz,

popai, paėmei

Senelis pats 
ti vandens, 
jaut, popas jo tarboje paste
bėjo tris plotkelius.

— Kaip tai gali būti?
popafe, turiu tik du, o jis tris!

Jki senelis gryžo, popas vie
na jo plotkeli suvalgo.

Ateinesze senelis vandens ir 
apsižiurejes pastebėjo, kad sto
ka viono plotkelio.

— Ar ne tu, 
nįąno plotkeli!

Ar daug tu ju turėjai !
—Buvo trys, o dabar tik du.

■mil Negali būti: asz, popas, 
turiu tik du, isz kur gi tu ga- 
lotam turėti tris?
* jKoliavo juodu toliau, 
sios nakties laiku priėjo juodų 
ežerą.

,Už ežero matyt szviesa. Sc-

Tam-

,Už ežero matyt szviesa.
nelis sako:

— Ka, popai, darysi va 1
r— Ka darysiva! Reikia lenk- 

. tį ežeras. '
' - T— ■ _

7

Kaipgi ji aplenkti! Eže
ras didelis. ’
•i iPriejo. senelis. prie kranto,
t.1 s T ' * V > ■ ’ f r k i * • ** ’V j

sveika,
<r
S

tik
T nepasako) at- 

aukso isz po
nebausk, 
tavo dtikteri...

Rodą ant visko.
— Oj ponas daktare, mano

Ziurau niekas nepakėlė 
’ Tame užgrajino kupole, 

AHz cziupt! rankoves pakėliau,
parvežė isz mainu kur ji 

su
vyra
pažeido, sumusze, sulaužė, 
drasko baisciv.

— Nesirupyk mano mote-
rele. Tai galima bus, pariszt, 
susidės apsipjaustys, iszpjaus- 
tys, b jaigu ne numirs, tai bus 
sveikas kaip ark lis.

In anti ’4h.rt greit ihšklėjau. 
Jszejati laukan tuo jaus, 

Iszsižade ja u ba 1 įaus,
AkyvttAuis mane paėmė,

Apžiūrėti blumerius užėmė,
O kad tave... 

Apsigavau savo,
A ‘ ? - L..

jis k a nors bran
gaus, labai brangaus.

Taip ėjosi du metu.
Po to syki ryte mažiule mo

terėlė numirė, ir niekas nežino
jo nuo ko ji pasimirė. Kaip 
pnlikszlele .... Turtas ėjo prie 
pabaigos. Ant likucziu aukso,

ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu

sako popas.
Popa inleido vidun.
Pradėjo popas 

kaip elgėsi 
kirvio ir puolė ligoni kapoti.

Ligonis rėkia:
— Oi, oi, oi, gelbėkit!
-— Ka tu ežia dabar darai ? — 

s?ako popui, — užmuszi 
broli!

— Laikykit liežuvi prikan
dę. Nebe pįrma asz taip g

Ligonis nutilo. Popas suka
pojo lavonu in gabalus, vėl.siu 
dėjo daiktun, apmazgojo vah-

Juokis kad nori.
Susitinka gatvėj du draugai, 

senai besimaeziusieji.
—- Tai tu jau vedei! Svei-

Bot kaip ta

žegnojo, pasistojo ant

elgtis taip, 
senelis: paprasze

musu

yda.u!

kinu, sveikinu!
vedei: isz meiles ar isz naudos?

, tiesiog isz k vaitu-tiesiog
mo!

Mislys.
Kokis buvo drueziausos 

kuri apraszinejo

Apsigavau savo, 
Isz'manės ir beprotis, 

Jog to pirma noiszkvotes, 
Suvyniojau in pundeli, 

Sujeszkojau ponios nameli 
Pusi kloti io ja s lyg keliu jai, 

Atidaviau locnasti ižbalusiai. 
Padėkavojo man meilei 

Prasze atejti volei.
O jus kvailei sportelei 

Esate asilelei, 
Juk ta pilti galėjote padaryt, 

O per tai daugeliams žioti 
uzdiwyt.

$

*

cino

aukso, galima
smegenis jo

Atėjo

vyras apie
Rasztas Szv. — (Jonaszus, ba 
didžuvis ji negalėjo sulaikyti.)

— Koki baisu grieka papil
de Maižięszius. — (Sulaužė 

Prisakymus Dievo antvisus 
kart?) •

r<l.
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NEATSARGUMO, KAINA.

n

f
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Vyrai ir moteris senesnio amžiaus kurie mažai fjfc 
te-paise dantų užžiurejimo jaunystėje, dabar K
kertezia už savo jaunystes i 

dantis yra reikalinga gdraį sveikatai.
Gerineatsargumu.

• • 1 * "j •

Mokykit savo vaikus valyti dantis su Colgate*s

*h

♦U

Ar tai teip seuoviszki kareiviai 
Ir ant baliaus svcczci, 

Apsicjdavo su savo panelėms,
a

siaustoms, puikioms merge
lėms? i

Neturite vyriszkumo ne tru
puti,

Neatstojote ne tabako žiups-
nuti.

Jeigu nelaime patinka j 
p 1 n

Tuo vyrukai padaro rateli
Pakol nelaiino praejna,

mer-

>

*1

Ir malęzei namon nuejna. 
O jus žioplei, 

Dideli kvailei 
* i "4 . 1 . -f rn 

*"• ?2•' 1 F <i ■ ii,1 * r

Ba gausit iszbart.
O jus merginos to ueuž- 

mirszkit, 
ff • f

Ant • pomietesf tu iszsimokykit, 
. Geriau szleikas ncB^iokite, 

Apię tai; gerai apszvarstykite, Zx'?’ ■ i 'I ‘ " (į
ji

< M j , s.. f

♦ 1' *1 . ' . ’

Numyki t kita kart,

Geriau szleikas nesziokite,
? . !■ , 1 / mW ■ . "i. *

0 nelaimes neturėsite.
J -- j. .......... . ..

CRibbon Pental Cream kas rytas ir vakaras kada >
prasiusi burnas. Visur reucomenduoja Colgate.^.
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Geri 
Dantis 

! Gera 
Sveikata
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ROYAL MAIL 
tirėliHH TleNloginiM Kelias TArp 

NE W YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMHURHO.

1 . i “O’* laivu
orio* ;qrca, oiincNA, orbita

< ISZ EUROPOS 
Treczia klotui 

$1^2.50 
$105.50 
$106.00 
$106;00

new xoHK, Southampton

Aiit naitdauBlu piiikiu 
, — — — T - J

IN EUROPA 
Trbcžta klesa 
A1O3.5O .
|1Q6.5O 

4107.00 
$10546

;lf

20 iiroadwny.

ll/iinburgt 
PllhUi 
Mbniel , 
Kaunas i

HfIYAfi MAIU pTEA'M 
f

[j ■ New York.

1 t* ” • »< M »

PACKET (JOM FAN Y,
IWIW.WRX’.; j.iX/I, -i 
'arba paa viotlnlua agentu*

1

Žmogus su 
gyveno vienas, isz savo ranku 
darbo, nužvalgus ir nepasiti
kėdamas. Jis venge visokiu pa
gundų, bando net pamirszti 
apie ta prakeikta turtą kuri 
nesziojo savo galvoje’ ir neno
rėjo jo daugiau liesti. Ant ne
laimes, prie jo in Siiitii gyvoiii- 
iha prisiselino vienas isz buvu
siu draugu. Ir tas žinojo jo 

’paslaptį.
Syki nakti nelaiihingas žmo

gus p’ftszoko iiūo skausmo, nuo 
nepakenCziaino skausmo 
vbje.

♦ f

aukso 
nelaimingas naszlis iszkele sn- 

velionei puikias 
szmrnenis/ * Visu keliu varpai 
skambino; nesztuvai buvo pa
skendo aksome;
nusagstytas sidabro aszaromis. 
Bet tas viskas rodėsi dar nega
nėtinai puikiu. Kam jam dabar 
auksas? Ir davė jis ji visur vi
siems: bažnyczioje, heszejams, 
geliu pardavėjams. O kada jis 
gryzo nuo kapu, isz jo stebuk
lingu smegenų neliko veik nie
ko.

Tik prie kiauszo sienelių bu
vo priskretę koki tai menki li- 
kucziai.

Nepastoviom akim jis brai
džiojo gatvėmis, isztieses ran
kas in prieki, svyrinėdamas 
kaip girtas. Vakaro, kada krau 
tuviu languose užsidegė szvie- 
Sos, jis apsistojo prie vieno di
delio, elektra •'nubaltinto lango. 
Ilgai ten stovėjo inbedes akis 
iri pora i'zevei'ykaiėziu isz mel- 

atlaso,

gal-
Jis atsikėlė ir piirtiate 

kaip jo draugas bėga, nakties 
tamsoje, apszviecziamas me
nulio, liepdamas ka tokio po 
ploszcziumi.'

Ir dar dalis jo smegenų din- 
g°-

Praėjo tūlas laikas, ir aukso 
smegenų žmogus insimylejo. 
Szi syki jėu viškaiu atėjo ga
las. Visu kas tik buvo geriau
sio jo sieloje jis mylėjo ta ma
žiuke, skaisezia moterėlė. Ir ji 
ji mylėjo, bet dar labiau mylo
jo padabiuiinus, menkniekius, 
baltas plunksnas ir gražius ži- 
buezius ant savo drapanų.

}\.iiksas tiosbg tirpo raiikoso 
to inaŽUdzi o su tvėri moli o — pu - 
siau fiaukszteles, pusiau lėliu
kės. 'Plis ja buvo visi kaprizai 
ir Užgaidos ir jie negalėjo nie-

sakyti i ‘ ne1 \ Bijodamas 
ja- prhv i rk d int i, j i s slėpK 1 i u d.i i a 
(savo turtiriguino pašlapii.

<» pi

v **

kudos
♦ d p? dr

vo brangiai

grabas buvo

aptaisyto gulbių

kam tie ezeverv-
• *4

ten sėdėjus

svo 
puku.

— Žinau
kaieziai suteiks didelio smagu
mo, — tarė jis su szypsa. Jis 
jau pamirszo kad mažoji mote
rėle pasimirus, ir i bėjo in krau
tuvo.

i Gilumoje kuri
savininke staiga iszgirdo baisu 
riksmą. Ji pribėgo prie atėjū
no ir kruplelejus mėtosi atgal. 
Priesz ja stovėjo, atsirėmęs in 
stala, vyras ir žiurėjo iri ja pa- 
k va išželi o akim pasriiivusiotn 
liudnninu. Vienoje rankoje jis 
laike melsvus ezeverykaiezius 
apdabiiitus gulbių pūkais, o ki
ta, visa sukruvinta 
jai, rodydamas

, jis kiszo 
galuose nagu 

blizganezias dulkytes aukso.
Tai toki yra legenda apie 

žmogų su aukso smegenimis. 
♦ •

to kad ji panaszi

toki

«

Nežiūrint 
in fantazijos iszmisla, ta legen
da yra teisybe nuo pradžios iki 
galo. Yra nelaimingu 
kuriem^ 
sihegonimis if atsimokėti, kaip 
grynu auksu, 
šiėlbje Už viską 
dėl jiems kiekviena diena ytu 
pilna^ kartumo; o po to 
jie pavargsta vargti tai.,..

žinomu
lemta gyventi savo

geriausiu savo 
gyvenime. To-

$ kada

didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . ... $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MiAHANOY CITY, PA.
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TIKRIAUSES KABALAS

Arba. Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Cbaldeiszku, Persiszku. Graikiazku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

1UT“ 25c.

M i

VISOS TRIS KNYGUTES OT- 
TIKTAI UŽ . .....

Prtsluskltc mumis 25c. Gausit* 
visos tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomis. <■

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

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu iii Amerika?
• ' M'.', :» > “I** Wl

Suvienytu Valstijų Konsulas 
Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu "Quotos”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
greieziausias pasaulyje. Pasažterei 
su Cunnrd bilietais neturi laykt 
Ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.,

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lijptuvojo del pagelbėjimo 
pasažieriams per Ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir
is/. laidas <1(4 to kad prlvi'da pasa- 
žierius piie pat laivo, szlt^is patar
navimas yra wlykai. 
informacijų 
laivu agenta arba: 
CUNARD IiiNE 
25 Brosihvnr

ilm

i

Del tolesniu
kreipk lies pas blle
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Meka m o antra procentą ant sudėtu 
»telg<. Procentą prided am prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnešta t parodyt knygute 
ar na. Mea norint kad Ir jua turA- 
tumat reikale su musu banka, ne
paisant ar Malas ar didelis.

Bankas įdaras nuo 9 ryte Ik! S 
papioL Bubėtomis t ryte Iki 12 vai.

> H. BAT.Ia Prezidentai.
f Geo. W. RARLOW. Vlce-Prez.
C Joa. E. FERGUSON. Kuleriui.

1

Ant. J. Sakalauskas
UETUVIXZKAS G KABO R FCS 

IR RALSAMCOTOJAS

Laidoja kanai Numirėliu pagal Nau- 
Jauala mada. Pigi preke. Telpgl prl- 
atat® automobiliui visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklui, didel
ius Ir malini ui pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kite pan mane, nea an gailu Jumis 
pigiau gertam parduoti negu kiti.
Ml F. Elne RU Mahanoy City, Ta.

JONAS M. CISARIKAS 
.Flr« Inanrince Agent

Apdraudiln (Inszurlnlu) Namua.
Terorus, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnie®.
Geriausiose Kompanijose į------ |

TT, Mahnnoy Ate, Mahanoy Cltyl 
hhm IW»m» wf M •• Ratai* nata?

Tvtrentaniln Lletavlaik® 
0 A n K A

Dtdeli kaucija mdeta Valatl- 
Joa Banko Departamento.
Kalu po prletlura Valstljoi, 
taip kad ptnlfal audėt! mano 
Baakoja negali pražūti. Pri
ima pinigui įaugtam palalkl- 
mat. Siunčia pinigui In vi
lai daili ivioto, pigai dieno* 

Parduodu Laivakor
tes kompanija n uita ty tame 

katnomi. Parūpina Paizpor- 
tas killaajantlema in Lietuva 
▼likai daroma taliingal. grel 
tai Ir pigiai, 
kalnai o 1 
ataaklma.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avaw 

MAHANOY CITY,

kuria

I
I

f

Raszyklts apii 
gausite tilling* 

Adremvoklt*:

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

1 Buvusia daktaras karluuieneje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-laiklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKO.IE, 

SS S. Jardill SL Shenandoah, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMS!
W* 1 Ii1* 

"'IMk 1* BBmasmm^B^mmnnmsmmBmammp

Arablizka kfoitia yra tikra! pasek
minga Ir kas Driiluni keliolika įtem
pti ir saro adreaa tai aplaikys t ujo 
arablizka gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz ežios progos risi kurie yra 
D«ia-Dllk1al arba vUal yra nnpllkla. t.f.

J
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REIKALINGI.
Vyrai kurio norėtu iszmokti 

dirbti szupelius, naujas būdas, 
adynos ko

lei mokinasi. Darbas 52’/2 ady-
lubs ant sanvaites. (M.II)

l\ Rowlands, Sons Ine.
Cheltenham, Pa, 

Montgomery County.

p
11 Mokestis 45c. nutasztuoniu metu 

B. Kaminsku, 
ui i. likos sužeista per 

j Kranas 
Ant gihikio žaidulei 

nepavojingi.
— Važiuojent naujam au- 

tomobiliuje kuris prigulėjo 
prie Kazimierio Adamavi- 
cziaus, kuriame radosi Tomke- 

siinus, visi isz 
likos pagauti per

— Vanda
dukrele
Gilbert

|automobiliu kuri vare 
Pazoras. /

— Gegužis — Mojus.
— Medžei sprogsta, gamta 

pradeda atsigaivyt po žiemai 
— visi džiaugėsi.

— Edvvardas Minkeviczius, 
801 E. Pine Str., likos sužeistas 
in runka Bnkmauto kasyklosia.

— Po sunkei vandeninei li
gai mirė
metu pas Adoma Butku, 610 E. 
Railroad uli., kur radosi ant 
burdo. Velionis pergyveno 
Ameriko apie 30 metu. Laido
tuves atsibuv’o Subatos ryta.

— Nuo kada pribuvo in 
miestą keliolika iszpanu užimti 
visokius darbus czionais, ko- 
nia kas vakaras kyla musztv- 
nes tarp juju ir czionaitiniu 
gyventoju. Ana diena vela su- 
sipesze keli ant Third ulyczios. 
Iszpanas Rice 
Tainosziu Kin 
ligonbuteje.

— American banka 
kraustis in.nauja vieta l diena 
Mojaus kur kitados buvo 
Cnion National Bank.

Antanas Kilikus, 
uli.

pirszto Bukmauto kasyklosia.
— Pradedant nuo 29 Apri- 

liaus Lehigh Valley geležinke
lis invede nauja ekspresini tru
ki kuris apleidže puse keturiu 
po piet Najorka o 
Molinuoju ant 8:44 vakare vie
toje 7:45. Norintieji keliauti in 
New Yorka isz ryto 7:45 (nau
ja laika) apleidže miestą, o 
New Yorke turi apie pusket
virtos valandos ant padarymo 
biznio ir ta paezin diena būti 
namie. Trūkis ejna paprastoms 
dienoms bet Nedėlioję ne ejna.

t Emilije, milema pati sa- 
limiinko Povvlo Banevicziaus.

e

Mahanoy avė., miro 
valanda po pusiaunakt

Pine

p

kur• y

Velionis

kui*

laika)

Pnzoras.

kuris 
Kazimierio

-0 s. f
A'

5

i
’ fl

nudure peiliu 
n’ kuris randasi

persi

16 W. 
aplaike sužeidimą

o 
• >

pribuna iii

539 E. 
ant ra 
Subatos, ryta Ashiando ligon
ini! ijo sirgdama kokius szeszis 
menesius. \relione gimė Szemi- 
dorije apie 30 metu adgal, pa
liko dideliam iiuliudimia nasz- 
lia motina Lnkoszcziunienia, 
tris brolius Petra Juozą ir Ta- 
mosziu Szenadorije; dukteres 
Helena Lilije ir Emilije ir vie
na Kiniu Edwarda. Velione bu
vo malszaus budo motore 
mot imi

ine

i. I
viczei irjuju
A sh la ndo,
Keadingo truki Pleneje. Locni- 
niukas nutomobiliaus likos su
žeistas bet kiti apsisaugojo nuo 
sužeidimu.

— Szeszi st eiti nei pribuvo 
mieste sergėti bravorus idant 
nepardavinėtu gero “sztopo.” 

szteitiniu sulaikė 
su k (‘leis bert ai neis bet 

buvo tai tik “zupe,” steitinib 
m os tele jas
trokiu trauktis isz a.kiu. Badai 
tiejei sveczei ketina pasilikt 
mieste pyr kėlės sanvaites.

. — Aritanas Sainuolaitis ap 
laikės receptą nuo daktaro per
bėgo per visas aptiekas. bet ne
galėjo g 
daktaras iszraszc, bet ant 
atėjau in Kazuno aptieka, 
vo ko norėjo ir

Vienas 
t rok a

isz

<, <

su
z u po, 

ranka paliepė

auti • vaistu kokiu jan: 
ga li
ga 

sziadien sako,
jog niekur dauginu ne ejs kai] 
tik in Kazuno aptiekiu Dab 
rait, ha pas Kazuna visko gau
site.

in

DIDELIS KONCERTAS
J. Butėnas ir Kompanija.

Atsibus
Seredos vakaru 2 Mojaus, 
New High School Auditoriniu 
saues. Atliks garsus daininin 
kas Jonas Butonas su kompa 
pija. Inžanga tiktai .’’>50. ir 50e
ANTRAS DIDELIS BALIUS!

Shenandoah, Pa. 
ant

Naujas Amerikon 
Pa 

suimtoji* Gegužio f 
1023, Naujoje Liberty

Rengia
Lietuviu Benas Tamaqua
Atsibus
diena.
saleje ant East Broad st. Pra
sides G valanda vakare ir trauk 

g vadybai nakties.
t ra pirmos klasos, g
Viszklis ir Ąp|epj<pniszkus szo
kils.' "Kas g
)Uius. Kvieczia visus*.
((.36) Komitetas.

sis Ii (likęs 
ra j is Lietu

yvas visi ant Ha

O

Jau tik paszelusi mada.
— Czikage
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visko
o ir nukarins paszelu-

Chicago.
randasi
sios mados isz lenais turi savo 
pradžia. Naujausia nitidii to
nais, tau trunipos paneziukos 
kurios prasideda nuo bhiiizdd 
kaip matome ant paveikslo oant paveikslo 
tai del to, idant szokikems bu
tu smagiau szokli.

Brasta ir tiltas.
Ko važiuoji per 

brasta, jei va tiltas yra?
— Matai, ponuli, brasta tai 

Dievo duota, 
nierio

važiuoji upe

o tiltas 
padarytas...

inži-
Kud tad

w r

/

54 a ker i u

rio,

FARMOS! GEROS PARMOS!
su gerais budi 11- 

kais, geri laukai didelis sodas, 
iki mokyklos tik penkes minu- 
tas nueiti, teip ir iki gatve-ku- 

ant didelio stoito kelio,
elektros ir -geso kompanijų, 
tik 27 mylios nuo Philadelphi- 
jos (Ci tyli a 11.) Antra far
ina 68 akeliu ir teip pat prie 
mokyklos, budinkai labai gori, 
gražus sodas, kviecziu setą 15 
akeriu, miszkas ir ganyklos su 
upeluku, apie 20 akeriu geri 
laukai, budinkai viduty koloni
jos, sziltas ir szaltas vanduo 
šluboj, teip ir tvartuose, parsi
duoda pigoi su 
rauk e i s, 
kreipkitės pas

J. Mėli y 
Collegeville,

• Montgomry Co. Pa.
ATSIUSK TIK $1.60

0 ganai Hallklo ir apyniu del 15 gor- 
cr.iu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prlaluntlma apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c 
Knyga 
Kanttczkoa $1.25
po 50c. Elomentorlufl vai k n m h po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.

Maldų Knygele,

apie

gyvulcis ir in
dei platesniu žinių 

(Hm)

Musu sztorc rasite didžiausi ir geriausi 
pasirinkimą Mahanoy City naujausios 
mados siutu del vyru, jaunikaieziu ir 

Cvaiku.

t

su pamokinimu

Geriausia stambi t ra junk a 60c 
l’uplalHz.k ai 

Triik- 
už $1.10.arba 6 pakelei 

Daktaras Namuose
. Garsas Dienos Sūdo

.$1.00.

Aukso 
Altorius Maldų Knygele, senovės 
siimgus drukas. prasto abdaro po 76c. 
Mlnksztu abparu su kabe .$1.60. Cclu- 
loldo abdaralH $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Coluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25. 
popleros 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS. •

Lalszkiuns

Kožbr siutą ka mes jumis parduodame 
atrasite tik geriausi kriaueziu darba ir 
materijola, o prekes yra labai pigios.

Naujos mados skribeliu ir kepurių
Nauji marszkinei
Nauji nektaizai.

The Levit Store451 Hudson Ave, Rochester, N. Y.drąsiau važiuoti t
i f

proga

indus.

a

’ $

5į

MM

13-15 W. Centre St.
in..mnirn—. .111111:1 111111 irii w wiiiwr ...

Teatre.

Kur tavo žmona sėdi! 
Pirmoj eilėj.
Su kuo ji T
Su kreditorium.

1 £a

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
* PREKE TIKTAI 25c.

W. O. Bo cikowtkLCo. 
Mahanoy City, Pa.

atsilaiko 
gražius

131 Duane Street
HOME SI PI’LY (’O.

Dept. 37.
NEW YORK, N. Yk 

i’risiuskite man savo Pasiu- 
jimu Dinner Seto Dykai.

, gera 
ir pati vyrui ir vai

kams. su visais gyveno sutiki- 
kaiminiszkoje t varkoje.

Laidotuves atsibus Seredos rv-
• 

ta su bažnytinėms pamaldoms 
ant semt lietuvizsku kapiniu 

graboriaus Saka-
L
I senu
po direkcije 
laneko.

Nedelioj apie pietus mi
rt* Stanis Bureika, 38 metu se- 

tik trumpu 
| laika sirgdamas uždegimo 
plaucziu. Jisai buvo ant burdo 
pas saliuninka Andru Staszai- 
ti ant \\ . Mahanov St. isz kur t1* 
bus palaidotas.

— - Sezonus 
prasidėjo 
je kur 
Hazletonieczius 
nieko.

11111110 jaunikaitis, 
sirgdamas

loszimo
Hazietone, Nedelio- 

musiszkei
8

boles

suplieki* 
prieszais

• • DIDELIS BALIUS.

Rengia Sz. Juozapa Pa ra pi j: 
isz Mahanoy City, Pa.
atsibus Seredos vakaru 9 dieni

Nork e vieži aus saloje 
pirmos klasos orkestri 

visokius lietuviszkus ir svetini 
tautl^zkus szokius. Užpraszom 
visi atsilankyti o turėsite link 
sma laika. Inžanga bus 50c de1 
vyru o 25e moterems ir mergi 
iioins. 1

:: DIDELIS BALIUS. ::

V - -__

Moja u s, 
Grajis

Balius

retai

W. TRASKAUSKAS
FIRMUTnUS LIETUYISZKA8 

LABOBTUB MAHANOY CITY, FA.

Laidoja Kunua Numlruilu. Puamdo 
Automobiliu® del Laidotuvių Krlk- 
•ttlalu, YMelljU, Paalražlnejlmo

w/c®utr^0U

t 1

Mahanoy City. Pa.

CHAS. S. PARMLET
Beal Estat® Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae, 

mea galime Jumis tame patarnauti. 
Rgndayojam® namus, koletavojame

Notary Public

randas Ir telp tolinus, 
tM W. Centro AL. Mahan o y City. Fa.

r U«tvvl»ka« GraknrHi

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numlralloa angai

■aujauala mada Ir mokila.
Turi oigelblnlnko notare,

Prlalaamoa >rokaa.
Sit Wert* Santo® Street

MAJKANOY CUT. PA.

CHICGIETES NEGREITAI NUPLIKS.
už keliolikos metu 

visos czikagietes nupliks. Bet kaip matosi isz szito paveikslo 
tai yra melas, nes czion parodo panas Sullivan, Klein ir Car- 
em. kurios dirba. skard i nyczi oje o juju plaukai dasieke ly 
keliu.

Kokis tai daktarėlis apgarsino, buk
musu Pleasure

KIEKVIENAS GALI GAI IT 

DYKAi
Szl puiku IHiinrr Setu, grynai 
balto China nu grąžais krUiz- 
tals, kuris susideda isz dide
liu siūbai lekszczlu, mėsai 
lekszęziu, puodeliu torielkai- 
czlu, vienoH pailgos torieikos 
ir bliudo. Czionais nepaprastu 

kuri
gauti dykai tokius

Kiekviena moteris ar 
duktė ar vyras gali gauti be 
jokio cento sziuos indus.

Mes tik vieno praszome, tai 
supažindinti savo draugus su 

ir Prcinium
Merchandise katalogu. Kiek
vienas ta 
Jokio mokslo ar prityrimo.

Mes turime tukstanczlus 
, tokiu Setu kuriuos mes duo

dame dykai. Buk pirmutinis 
inslgyti Juos. Mes tukstaneziu 
Bzilu puikiu Dinner Sotu isz- 
dalinomc. Mes norime ir tau 

Nelaukite bet
iszplldyk kuponą ir mumis 
tuojaus prisiusk.

HOME SVEl’LY CO.
131 IHiane Street. 

N. Y«

gali padaryti be

Kuri rengia Susivienijimas Lie 
tuviu Amerikoje, kuopa No. 3h 
isz Gilberton, Pa. Seredos va 
karu 9 Mojaus ant Valūno sa

Grajis gryna Lietuviszka
orkestrą. Kuopa užpraszo visu 
atsilankyti.
toroms ir merginoms 25c.
MUZIKOS MYLĖTOJAMS!

---------/ -

Ka tik iszejo isz spaudos du 
nauji muzikuliszi

rožines pamaldos 
prasidėjo Utarninke. Garbinot 

szlovinote savo žeiniszka 
motina, ejkitc atiduot it* garbe 
dangiszkai Motynai, kuri rūpi
nasi visais savo vaikeleis ant 
szios aszaru pakalnes.

— Franciszkus
vienas isz musu papuliariszku 
mėsininku, pirko ana 
puiku Nash automobiliu.

(h

ar les. Žinojo.

Sklaris >

diena

Inžanga 50c. M o

Praszau sugražinti.
Laike ugnies 9 d. Saitsio, ku- 

mano salima pori sunaikino
No. 121 E. Pine St. kas tokis

veika|elei.
Gaidos su žodžeis ant piano: 

50c. 
50c.

No. 13 Asz Lietuvaite
No. 14 Pauszteliui
Kaip siunsit užsukimą, siun- 

skit drauge ir pinigus.

Vardas
kele ranku uiit ženklo, jog nori 
atsakyt.

Matote, — kalba kuni-
— paskutinis jus visus už- 

pasakyk
Sakramentu Szventu'!

— Septyni.
labai

viena duoti. Adresas ....
Kiek vriv Sakramentu

— užklausė prabasz-
v ra

>zventu
ežius ai(*jas in purvine moks
lą i n e P(‘ 1 m sylvan 1 j oi i

— Doszihits. ;W
— N e —r uj it ra s jk i o k ?
— AsztjUoili,
— dheozbs*-

k

kilk ’

gas, 
sarmatys; kiek v ra

(k

Miestas ..

gerai... O

liepi* 30* 
NEW YORK, Stellas

3«

— XI era i, 
koki jie ?

— Pirmas January, antras 
February o treuzes yra...

— Garnį, jau, gana! — asi
las esi kaip ir kiti!

Merchants Banking Trust' Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- $-----
Nori kad taupytuinct savo pinigus sztam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czokiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliains.
Musu dopozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dąugiąns prietoliu.
Ji suteikia paturima kur goriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirktį praporte.
Gora banka yra jusn geriau si s prietclis.
Dekite savo pinigus in

JMEROHANTS BANKING TRUST CO.

,7 A \ # •Paskutinis mokyvojtis sodin
tis paskutiniojoSėdynėje pa- 

1*1 ................. ... .. m*wigus.
J. A. Žemaitis.

T

manoir
Cash Registori 

laikui dn 
kas ji turi meldžiu man sugra
žinti.

paėmė 
«4

nusineszc
ir iki sziain 

nesugrąžino. Jeigu
»» 315 S. West St.

Shenandoah, Pa.
y

Jos. Czekaitis
23 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

(M.22)
PAJESZKOJIMAS ,

Pajoszkau suaugusios mergi- 
idant galėtu 

pri žiu roto ja 4 
asz pareisiu isz

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata 9.-1

ANT PARDAVIMO.
Keturi namai geram padėji

mo. Ant W. Pino St. ir W. Mar
ket St. Teipgi biznuvas namas 
ant W. Centre St. Atsiszauki- 
te ant adreso

D. M. Grahamnon ITT C* AM 4-

(t.35)

*VZM €3*

nos arba naszles 
būti man už 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas turi 
2 metu, o didžiausia 9 metu.

parapijos, Jo
gai atsiszauks 

mano pažinstama. Atsiszaukitc 
ant adreso. (Mt29)

Ludvikas Rimkus 
f Rnv 500

o 
Asz esu Pluges 
donų sodžiaus,

(M,29)

Knyga u Sveikata’’ turi kelis szinitus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
aptaškomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziui apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta.

o knyga bus tuo jaus 
Adrcsavokito:

W. D. Boczkowski-Co. Malianov Citv? Pa.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Knsljerlaa 

LEON ECKERT, Vice-Prei.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON. 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. QAVULA.

D. M. GRAHAM, P r ex.
LEON ECKERT, Vlce-Prez.


