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Nepavelins ant iszjuokimo 
jaunavedžiu.

Reading, Pa. — Jaunave
džiai kurie pribuna priimti sa
kramentu luomo niotervstes in i 
Szv. Juozapo bažnyczia, su au- 
tomobileis parėdytais su viso- 
kcis iszjuokinanczeis plakatais 
ant jaunavedžiu kaip: 

o vou k id *
jusst 

ir k i- 
ne bus

4 I

married,” “o you kids,”
tokois iszsireiszkimais,

Teip a pre isz-

laineje.
(’amde, Sn. Carolina. — Ma- 

miestelije 
mokslai-

žam franeuziszkam
Cleveland, susirinko
neje apie 400 vaiku, tėvu ir pa
žystamu pamatyti kaip juju 
vaikai užbaigė
mokslus ir aplaikys diplomus. 
Kada jau perstatinius baigėsi 
netikėtai

pasekmingai

DU-KABT NEDELINIS LAIKKASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA. 

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMERIKE: Ant Tino meto $3.M. Ant puse* meto $1.M 

EUROPOJE: Ant vino melo $4.M.
MF“ Lni—kt— ir piningus riunda siuskite tiktai ant neito adreso:

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

* * ************* *******

''''''

''i -M
'i

■

a'

B
l Į

— ""■-y

M 34 METASW. !>. BOCZKOVMMI, Preu. A Mfr 
F. w. BOCZKOWNKI, K4IUr

***■ -I -^..wwiiiiiigiwlWiilHi .iH»w» mimIIi I||« I|«III himiwiimh*.—Ml—h-h-mw-r* 'I—•• Il miiriini. nutun-* .n.i miisiir M-' Ulini
...   i——hm—  >*mi.    ***———mt*— n—mnn—mmuMHiM* n iIWhmiiui—i—n—   mMB   am     

Isz Lietuvosn
/.

Seneca

K1

<c

B
Sįį:

Laivas “Seneca” su anuota 
ne viena szmnglerini laiva pri
verto ant pabėgimo su arielka 
kuria gabeno isz Kanados, iii 
New Jersey pakraszezius. ;\rgi 
kas tikėjosi, jog naudos gink
luotus laivus priezais guzute?

Prisnigo kaip žiemos metu.
Kaunas,

je turime labai szalta pavasari.
Ligi sziol dar beveik nebuvo 
szillesniu dienu, oras visa laika 

. naktimis

K a imas.

Sziemet Lietuvo-

v i etoje,
1 14 • .szaltas ir vėjuotas, 
kietai paszala. Tik 17) ir 16 ba

le iek szileziau, 
■bet nuo 17 balandžio dikeziai 
snigo ir nekurtose vietose pri
snigo staeziai kaip žiemos me
tu. Buvo prisnigta tarp Pane
vėžio, Obeliu id kitur, o už vis 
(įauginu buvo 
R a d v i 1 iszk i o-1 /u i k ai cz iu.
ne ir apilinkese nebuvo prisnig
ta nei kiek.

Žmones del tokiu nepapras
tu oru stebisi ir viens kita klau
sia. Kas bus kad vietoj vasaros 
darosi žienma.

Laukuose rugiai ir žieminiai 
kvierziai tuo tarpu atrodo ne
kaip.
Pacztcris pabūgo su pinigais; 

apvoginejo gromatas.
Kaunas, 

teko sužinoti isz

dandžio buvo

Tokis pasielgimas nužemina 
valdže.

___ | muitas (sziiu 
Ii u organas) pranesza:

“ Praėjusia savaite kaž koks 
žvdelis Dirvianskis buvo užsi
manęs rioglinti cirką prie pat 
Karo M užpjaus. Toje
kur stovi paminklas žuvusioms 
už Lietuvos laisve, spekulian
tu nuomone, balaganas 
pelningas. Todėl buvo jau pra
dėta gabenti Muzejaus aikszten 
visokį gramozdai cirko inren- 
gimui, o prie pat sienos, sako, 
jau lauke visa gauja maskolių, 
szunii, žydu, tkialiu czigonu ir 
kitokiu cirko artistu, kurie ar
timiausiomis dienomis turėjo 
pradėti savo kilnųjį mena. Tik 
dėka generolo
akylumui ir pasiszventimui pa. 
vvko szis musu szventoviu 
biauriojimo darbas sustabdyti.

kur buvo akvs •
Kauno Miesto Valdybos bei At
statymo Komisariato, kad cirki 
ninkains leido kurtis szalia Mu
zejaus ? O gal jiems žuvusiuju 
Paminklas tiek 
Dirvianskiui su

butu
užpakalyje 

karusi no 
karasinas 

žmonis.
siimiszi- 

iszsigaut i

t ruko 
didele 

degantis 
art įminusius 

Staigai kilo baisus 
vieni stengėsi 

isz deganezios peklos, kiti lie
pa rpuolusius 

vaikus ir suaugusius idant gau
tis laukan per vienatines duris 
ir tokiu budu užkimszo viena
tine iszejga. Baisus buvo riks
mas deganeziu žmonių ir vai
ku. Kada viskas apsimalszino 
tėvai jeszkojo savo milemu 
vaiku o vaikai tėvu. Nekurios 
szeimynos visi siuh'gi', nes atė
jo pažiūrėti savo vaikus už- 
baigenezius mokslus. Buvo tai 
vienas isz baisiausiu reginiu. 
Visas kaimelis nulindo, o tiejei, 
kuriems pasiseko iszsigaut isz 
tosios pi'k los 
terp griuvėsiu suanglijusius 74 
kinius savo milemu.

Norints paszialpa 
isz visos aplinkines bet pagini 
ba atėjo nžvi'lai, tiktai jeszko- 
ti lavonus griuvesnosia ir sn- 
szclpti tuos, kurio likos sužeis 
tais szokdami per langus.

Priininam czionais prie tos 
progos irjipie kitas dideles Ug

ne teip senei

i mokslą i nes

suvineziavotais. 
ke prabaszczius kun. George <, 
P. Degnan.

Kada ana diena 
binis pulkas atvažiavo in baž- 
nycze, kun. Degnan staezei pa
sakė, jog nesurisz jaunavedžiu, 
pakol tokie kvaili plakatai ne 
bus sudraskyti ir tik tada su- 
riszo jauna pora.
Pirko knyga už 25c. rado joje 

100 doleriu.
Detroit, Mich. — II. F. 

Wilesmith nuejas in sztora ku
riame pardavinėja senas kny
gas, iszsirinko kokia jam pati
ko, užmokėjo 27) centus ir nusi- 
neszes namo mete ant stalo. 
Nuo trenksmo knyga atsidarė 
isz kurios iszkrito bumaszka. 
Wilesmith pakeliąs bumaszka 
pamate, jog tai szimtdolerine 
paejnanti isz 1847 meto ižduo- 
ta per 
folk.

tokis svod-

II.

Erchange banka, Nor
Xu nesze inVirginijoj, 

vietinia banka 
g e rn

persitikryt ar 
b Lnabz.’..* gern ’'i 
pasako jog gera
bankas yra biznije ir gales bu-

’ įerius jam 
ir da tasai

iszke
Afrika ir Azi-

masz’^a J sznia i ny t.
10,000 turistu iszplauke in 

Europa.
New York. — Suvirszum de- 

sziints tukstanezei turistu, tai 
vra tokiu, kurie tik keliauna 
pažiūrėti Europos, iszplauke 
isz czionais in kėlės dienas ant 
vienuolikos laivu. Daug 
liavo atlankvti
je, o kiti in Anglijo ir Erancije. 
Keli szinitai Lietuviu 
iszplauke atlankyti savo tėvy
nės. — Visi mano sugryžti ad- 
gal po keliu menesiu.

Badai atpigs cigarai.
Ant susirinkimo fabrikantu 

cigaru Washingtone, likos ap- 
garsyta, jog neužilgio vėl galė
sime rūkyti smagu cigara už 
penktuką, nes tabakas ženkle
vai atpigo todėl ir cigarai at
pigs. Fabrikantai cigaru gavo 
užtvirtinimą, jog valdže mano 
nužemint padotka ant tabako.

Sziadien cigaras už deszim- 
tuka ne vra vertas keturiu (•('li
tu.

$10 už kožna naujei gimusi 
kūdiki.

New York. — Deszimts do
leriu už kožna naujei gimusi 
kūdiki, $20 už dvinukus, o $50 
už trinukus. Tokes dovanas 
duoda del savo 800 darbininku 
Washburn Wire kompanije. 
Lyg sziam laikui 248 darbinin
kai aplaike dovanas už padau
ginimą savo szeimynu. Kompa
nije teipgi iszmokejo už ketu- 
res poras dvinu ir už trinukus. 
Geriau padarytu tokie gerade- 
jai, jeigu motinoms tuju kūdi
kiu duotu užlaikyma ant kūdi
kiu pakol pradės vaikszcziot. 
Juk deszimts doleriu vos už
tenka ant apkriksztinimo kū
dikio.
Du nauji lietuviszki konsulei.

New York. — “Vienybes” 
korespondentas isz Kauno pra- 
nesza buk isz tikru szaltiniu 
dažinota. apie paskyrima Ame
rikoje dvieju lietuviszku kon
sulu. Badaį advokatas Lopeta 
isz Wilkes-Barre, Pa., likos 
paskirtas konsuliu New Yorke, 

a T T "Rinlalzia m met.

teipgi

Vienybes

T T Tlinlalzia

lampa, 
apeme

inas,
♦

O

go ir mindžiojo

jeszkojo terp

pribuvo

nes kurios kilo
kaip:

Hobokt'ti, N. J. sudegė Norlh Gorrn- 
au dokai ir Uis laivai. 300 žmonių su
degė, June 30, 1900.

Birmingham, Ala., 
baptistu bažnyczc, 
20, 1902.

Chicago, Iroquois teatre sudegė 575 
žmonių, Dec. 30, 1903.

New Yorke ekskursinis laivas Slo
cum sudegė 1,921 žmonių, June 15, 
1904.#

Brockton, Mass., 100 sudegė cz.evc- 
ryku fabrike, Mar. 20. 1905.

San Francisco ugnije žuvo 
April 18, 1906.

Boyertown, Pa. Opera haus, 169 su
degė, March 4, 1908.

Cleveland. Ohio, (’oilingwood moks- 
lalncje sudegė 178 vaiku ir darakto
rių, March 4, 1908.

Acapulo, Mex. Flores teatre 300 žu
vo, February 2, 1909.

New York marszkiniu fabrike žuvo 
146, March 25.

Halifax, N. S. eksplozijoj ir ugnije. 
žuvo 2000, sužeista 4000, Deceinberio 
6, 1917.

Hakadale,

, Rudego
115 Hiidego,

Shiloh
Sept.

1,921

ugnije

1912.

2359

452,

žuvo,Japonijoj, 
April iaus 14, 1921.

Wilkes-Barre, Pa., 102 sudegė Bal
timore kasyklosia per eksplozije, Ju- 
nlaus 5, 1919.

Motina pabėgo, vaikas nusi
žudė isz sarmatos.

Greenville, Pa. — Deszimts 
metu Rajmundas Becker nusi- 
szove su tėvo revolveriu ant 
srnert, kurio sustingusi kūneli 
rado tėvas kada sugryžo isz 
darbo. Priežaste savžudinstos 
buvo ta: Rajmunduko motina 
pabėgo su savo prielaidiniu in 
Iowa, o kada ejdavo in moks- 
laine, kiti vaikai isz jojo juo
kėsi buk jojo motina pabėgo. 
Vaikas isz sarmatos ne norėjo 
ejti in mokslaine už ka buvo 
nubaustas per tęva. Neturėda

mas kitokio iszejimo nusižudė.
Judosiszkas pabueziavimas 

ir žudinsta.
. .Philadelphia. — .Juozas Da- 
torskis, 29 metu, buvusis karei
vis avietinėje karoję, 
persi skyrės su
ana diena su pagialba draugu 
atėjo pas paeziule novos jaja 
perpraszyt ir gyvent vėla drau
ge. Paemes paezia in glebi kad 
pabueziuoti, su viena ranka 
laike už kaklo o su kita isztrau- 
kes revolveri, paleido tris kul- 
1/ofl in nnn7»n nn ar/nva cinii

prisnigta tarp
Kaii-

Nagevicziaus
Nelaimingas trikampis, — bur- 
dingieris sumųsze gaspadori, 

badai mirs.
Scranton, Pa. — A. Gedvilą 

mirtinai sumusze jojo innamis 
(burdingieris) ir jo pati. Ged
vilą dabar randasi 
ligoninėj su sudaužyta 
trimis szonkauliais sulaužytais, 
o jo muszikas burdingieris, 

— kaleji- 
pati irgi aresztuo

tą ir Gegužes 8 d. vakare buvo 
tardoma pas 
than iJeliu.

Geras uždarbis najerkiniu 
ubagiu.

New Ym k. 
pnlicije sako, 
(
na surenka nuo 
17) lyg 200 doleriu 
Tosios apgavikes

ka per die

ISZ VISU SZAL1U
160 bražiliszku pasikelcliu 

užmuszta.
K laušimas:

buvo
savo paežiu ir

Valstijos 
i galva ir

muszikas
Viktoras Taunimas, 
me. (ledvilo

Aldermona Na-

Nedelioj, 6, ant Mary 
veik iszimti- 

alsit i-
gatves, kuri yra
nai lietuviu apgyventa,
ko, kaip sako tūli tos apielin- 

bais’ios sorkes. 
apie ant ra valan- 

isz miego

(‘žirnia i t i ne 
buk inieslc vra 

laug tokiu ubagiu
praejgm nuo

ant dienos, 
pasiredo in 

senas skepetas, su baltoms po 
a 111 ga I v 11.
nlyczios, 

kūdiki ant ranku meldže susi-

ru koms 
kampu

mylėjimo, 
paskolint i

Tiejei
nuo

riam ubages moka 
rius ant dienos

Buenos Aires. — Szi nitas 
szeszydeszimts braziliszku pa
sikelcliu likos iižmuszta irdau- 

susiromimia su 
prie Sur

geli tesako, kiek 
Solomonskiu ?

Pleszikai apvogė bažnyczia.
Žagti i ežiai (Tauragės apskri- 

czio). Isz 19 in 20 d. Kovo sz. 
m. vagys iszplesze Žygaicziu 
b.ižuvezia:
nuo altorių, 2 kupkas, 1 relik
vija, ampulkas, kriksztinyczia 
iszdraike. Komunikantai alto
riui iszbarstyti, kitkas isznesz- 
ta. Plesziikai iszarde zakristijos 

kuris buvo geležinis, 
stiprus — pasidarė inejima in 
bažnyczia. Plesziku Imta 3 
kol kas nežinomi.

Žinutes isz Viliniaus.
— Tūlas Gerai aviški s Kiibi-

1 i on i u miestelyj, 
apskr. paszte gavo uždarytame 
voke vieton 100 doleriu du szim 
tu lenku markiu.

— Kovo pabaigoj sudegė Pe- 
leszu dvaras. Namuose niekas 
negyveno, ir todėl aiszu, kad 
dvaras padegta tycziomis.

— Kovo men. mieste buvo 19 
mažesni ir 4 didesni gaisrai.

— Daug žmonių isz Paringio 
Įiarapijos (Szvencz. ap.) suim
ta kalėjimam Yra tokiu, kad sė
di jau antri metai. Klausiant, 
už ka laiko žmones suėmė, daž
niausiai gaunama atsakymu: 

m y nic nie wiemy, jutro pro- 
szy przyszcz” 
rytoj ateikit).

Iszarde plesziku lizdą.
Varviszkiu kaime, kuris yra 

in pietus nuo Druskininku, Ne
muno ir Ingaros upiu santako
je, neutrales zonos,

Sziomis dienomis 
Lietuvos ’ ’, 

kad nežinia įkur dingo Kauno 
paszto valdininkus JI. Malevi- 

Dingo apsivogęs pinigu.
Jau nebe pirmas atsitikimas 

paszto valdyboje. Vis vagystes 
(('ii. Kodėl? Kiek-tiek jas gali 

U Malt 'vieziaus

sužeista
i vaisku
Randaviszku karei- 

asztuoni ir dvide- 
užeista.

Ii ant ! randaviszku
Na r Bage. 

.vi u žuvo 
szimts s

Banditai szaudo nelaisvius.
J'ientsi, Kiliai. — Siiclion 

banditai, kurie paėmė in iielais- 
europieeziu ir ki

li iena suszaude 
tautieczius ir

SO( 

laik vdamos

vaikai
kaimynu ke

po 3 dole-
idant saikai

v ra

, <> 
\’crktii, bado juos špilkoms kad 
atkreipti didesnia mielaszir- 
dysta nuo geradusziu.
25 Sužeista ant geležinkelio.
(’hieago,

k i pasažieriai likos 
(uju asztuoni 
tris vagonai ant Rock 
geležkelio iszsirito nuo

- I)vi<l(»szimts pen. 
sužeisti isz 

mirtinai, kada 
Island 
sztan-

kės lietuviai, 
Anksti rvtc 
da kaimynai tapo 
pribudinti baisiu triukszmn ir gu. l'rukis buvo žinomas kaipo 

isz Ged vilos si ūbos.
Ged vi los bu rd i ngieris 
ras Tanimas pagriebė savo bo
są. Gedvilą 
kojom prisparde, iszimdc 
kan ir duris užrakino, 
nuėjo ir atsigulė

Gedvilas negalėdamas in- 
eiti in savo stuba, iki ryto pra
buvo pas susiedus, ryte perėjo 

Bet ant jo nelaimes no
vel su k u re 

jam pirti: antra valanda po 
piet susiedus sujudino dar di
desnis triukszmas ir klvksmas 
isz Gedvilos stubos. Nelaimin
gasis vėl tapo žiauriai užpul
tas ir baisiai siimusztas:, galva 
suardvta ir tris szonkaidiai 
iszlaužti. Sziame užpuolime, 
apart nelabojo 
vavo ir jo pati, kuri, sakoma, 
sudaužiusi keletą stiklu ir puo
duku iii jo galva. Tai tokia 
istorija papasakojo liudininkai 
priesz Gedviliene; J. Aczus, S. 
Dapszys, M. Rimkus ir A. Mar- 
tunas pas Aldermona N. Jehu 
laike jos tardymo už virsz ap- 
raszyta prasikaįtima. Gedvilie
ne tame visame neprisipažysta 
kalta; ji sako, 
parsineszos bouka 
sykiu su Gedvilu ir kitais bur- 
dingieriais gere visi per nakti, 
iki kol susibarė ir susipesze. Ji 
gi tik barusi ir grūmojusi savo 
vyra, kad negertu, pm* ta visa 
laika praszydama drabužius. 
Taigi kaip ten tikrai yra, Ne
žinia. Ar ten tikrai buvo pasi
kėsinta nelaimingaji užmuszti, 
ar ten bus tik moonshine pa- 
kvaiszimo pasekmes,

i nas dalykas tai žinoma: nelai
mingas Gedvilas randasi Vals
tijos Ligoninėj blogam padė
jime, su sudaužyta galva ir su

klykimu

si ūboj, apdaužė, 
lau - 

o pats 
su (ledvilie-

4 4 Joliet 1‘lyer.
Nori $10,000 už sužeista 

szirdelia.
Scranton, Pa. —- 

meteliu patogi
(eismą ant de- 

tukstaneziu 
Pov via.

1 1

4 4

no.

kos
(durk, iniesze
szimts
prleszab

Szcszioli-
M a rinte

ežius.

ve keliolika 
nieeziu, 
asztuonis

ana
savo

k e razina suszaudimu keliu euro 
pieeziu jeigu valdže neatszauks 
kareivius isz kelini.

paliuosuotr
Valdžios 

“ efiropie-stengėsi 
ežius.

Bomba ąmerikoniszkani 
konsulate.

Mexico Cit v
pasiutėlis

namo.
labasis \iktoras 

ant ra

t ris
Sziaine

Viktoro, daly

iszplesze
isznesze 3 kryžius

paaiszkinti 
istorija.

Isz Kauno paszto valdyba pa 
skyrė H. Malevicziu in gelžke- 
lio paszta. Karta bevažiuojant 
jam su pasztu, Kreingos muiti
ne užtiko pas Ji spirito 100 li- 
teriu, už ka l'aikos Teisėjo jis 
buvo nubaustas. Tamstos ma
note, kad H. Male vieži us buvo 
atleistas nuo tarnybos? Ne, isz 
gelžkelio paszto H. Maleviczius 
ne tiktai vėl pateko in Kaimo 
paszta, bet da gavo atsakomi il
gesne vieta — stalo vedejo prie 
atidarymo tarptautines kores
pondencijos, doleriu ir'kitu va
liutu.

Žinoma 11. Mal<‘vicziu> pasi
liko Maleviczium. Jigroitai pa
sirodė. Velykų szventes padare' 
pas ji krata ir rado 200 doleriu. 
Isz kur jie, liko neaiszku. Po 
szveneziu jis visai pražuvo.

galas su vagys-

Įauga,

4

szvenczioniuAlex.
lai 
amerikoniszkam 
czionais.

Kokis 
padėjo bomba 

konsulate 
Noriais bomba isz-

draško visa bjura, bet nieko ne
pažeidė.

Ant svieto yra 1,804,187,631 
gyventoju.

Berlinas.
lien

6: JI
ma 
las New York 
<r

doleriu 
Moskva, 26 

metu, už sužeidimą josios szir- 
dcles ir nedalaikima duoto žo
džio su jaja apsipaeziuoti. 
Svodba ketino atsibūti 17 ap- 
riliaus, bet Povylas permaino 
savo nuomonia apie moterystes 
luomą, gaudamas 
jas. Viskas buvo parengta ant 
Veselkos, bet Povylas 
ant pažeklintos dienos.
Iszgama sūnūs nužudė te va kad 

jam nedavė pinigu.
(Irandvilk' /l’i'nn. — 

sis karei vis James Rillev 
sugryžimo isz Pranei jos 
tinginiavo ir 
nuolatos 
nuo levo, kuriam nubodo davi- 
•iK't pinigus šuneliui ant pralei
dimo, isz ko kylo Lunkus szei- 
miniszki nesutikimai. Ana die
na smarkei susibaręs su tėvu

s

su

szaltas ko-

neatėjo

Buvu- 
1IIIO 

labai 
nenorėjo, dirbti

praszydavo pinigu

1
kad Viktoras .pagriebė stovinti karabinu pa

degti nes ir leisdamas in tęva szvi, užmusz- 
damas ji ant vietos. Už tevžu- 

nuteistas ant 20tinstu likos 
metu kalėjimo.

e Daugiau sziaucziu sustojo 
dirbti.

Brockton, Mass. — Du tuks- 
tanezei daugiau sziaucziu pri
sidėjo prie straikieriu skait- 
liaus czionaitineje aplinkinėje. 
Dabar isz viso straikuoje apie 
6000 dirbėju ezoveryku dauge- 
liuosia fabrikuosią.

Nurijo ziegoreli.
La Porte, lud. — Pana Mare 

laužytais szonkauliais, ir ma- Graczek, dirbdama vienam isz 
fabriku

bet vie-

noma, kad mirs. Tame atsitiki
me Viktoras ir Gedviliene bu
sią kaltinami užmuszejystej. 
Viktoras ir dabar pavieto ka
lėjimo neleidžiamas nei aiit bo- 
Irts Vnl God vilo i/wnsfioH liki-

czionaitiuiu fabriku, nurijo 
savo ziegoreli kuri insidojo in 
burna*kada prausėsi. Daktaras 
pasakė, jog mergina nesiran
da pavojuje, nes zjegorelis isz- 
ois isz viduriu.. m»a hnvn didu.

Ant svieto szia- 
yra iszmetyla

gyventoju, pagal aspkaiti- 
vokiszku statistikų. Mies

tini daiigiause 
gyventoju ir yra

miestu, 
ventoju, Londonas

< 1,804,187,-

didžiausiu 
ba turi 7),620,048 gy- 

yra antru 
su 4,483,249 o Berlinas treczias 

3,803,770 gyventoju. Euro
poje' yra szeszi miestas ka turi 
daugiau kaip po milijoną gy
ventoju: London Beilinas, Pa- 

Glasgow, Viednius ir 
A me rike vra New 

Yorkas, Chicago, Philadelphia 
ir Meksiko City, o

su

ryzms, 
Moskva.

mis, visi
■ veliantieji dar

12 miestu 
ka turi po puse milijono gy
ventoju.

BRANGI KARVE.

Brangiause ir 
vu te < 
“Echo.” Toji karvute duoda 
daugiau pieno, Smetonos ir su

ko k ia kita karve 
ant svieto, o josios verte ap
skaito ant 100,000 doleriu ir tai 
da per mažai. Karve yra Hots- 
toriu veisles ir priguli prie Ka
nados valdžios. In viena meta 
davė 30,886 svaru pieno isz ku
rio padirbta 1681 svaru svies
to, arba, du kart tiek kiek pati 
svėrė, o trisdeszimts kartu 
tiek kiek davė pieno.
karvutes ne visur randasi.

Ameriko yra naudojama 
septyni milijonai elektrikiniu 
prosu. Kiek tai moterėlės su- 
czedina žygio nuo poeziaus ka
da naudoio nanrastus nrosus

Echo.

;eriause kąr
ant svieto badai yra 

>> ncc.: iz.>..tr.i(z. /i.wwin

rio, ne kaip

*

S*
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<r

Tokios

, gy- 
, gave 

Rusija iki

Kada gi bus 
temis?

Latvius varo isz Rusijos.
Ryga. Latviu spaudos žinio- 

latviu optantai 
Rusuose

insakyma apleisti 
rugsėjo 8 d. Daugelis optantu 
prasze vėl jiems duoti rusu pi
lietybe, bet jiems atsakyta nei
giamai, nes rusuos esąs didelis 
nedarbas.

20 gyventoju triobos sudegė.
Balandžio 16 d. Lazdijuose 

Dumblio gatvėj invyko didelis 
gaisras. 20 gyventoju sudegė 
visos trobos, tvartai, kluonai ir 
visi ju padarai. Be to, daugelio 
gyventoju sudegi': arkliu, kar
vių, aviu, ir kiaulių. Žmones 
mažai ka galėjo iszgalbeti nuo 
gaisro, kadangi oras
namai visi dengti sziaudais, o 
vejas pute kaip tik isz rytu, isz.- 
ilgai gatves. Baisus buvo regi
ai ys. Vakar szino laiku dar tro
bos stovėjo 'o sziandien — gry
nas laukas. Nuostoliu padary
ta labai daug, kad greitu laiku 
sunku butu viskas apskaityti. 
Gaisras prasidėjo isz J. Alba- 
vieziaus kluono, bet isz iko ir 
kaip — dar nežinoma.

Paszove moteriszke.
Varėna, 

lenku

sausas,

Pavocziu kaime 
kareivis paszove viena 

moteriszke. Nors sziek tiek gy
va iszveže Gardinau, 
įsveikti nėra vilties, nes kulka
iperejo per ranka ir

bet pa

per vidu-

(mes nežinome,

Lietuvos 
puseje, nuo senai yra susidaręs 
žmogžudžiu ir plesziku lizdas. 

“Varviszku gink
luotu jegu 'komanda,” tie 
žmogžudžiai, turėdami invairu 
rusziu ginklu, bonbu, kulkosy- 
vvdžiu, szautuvU ir 1.1. — be 
paliovos žudo ir plesze neutra
li nes juostos ir artimu jai kai- 

jyventojus. Tik ka gauto- 
žiniomis, szie pastarieji,

M 
Buvęs 

susirėmimas.

Pasivadinę 
jegu

gmu 
mis 
pritrukę kantrybes, Kovo 22 d 
patys puolė pleszikus. 
labai smarkus
Laike kautynių sprogęs bom
bų ir kitu ginklu sandelis, nuo 
ko užsidegęs pats kaimas. Vie
tos gyventojams pasisekė ple- 
szifku nukautu. Pasilikę gyvi, 
iszbege už demarkacijos linijos.

.. ....... . .............-

AKYVI TRUPINĖLIAI

Szi Gegužio menesi For
das padirbs 300,000 autoinbbi- 
liu pagal daneszimus isz Det
roito.

* Karaliene Siamo turi 
brangiausi noperstka kuris yra 
ižde tas deimantais ir padary-

«
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KAS GIRDEI
Ant graboriu sejnio kuris at

sibuvo Scranton, Pa., preziden
tas t uju laidotoji!
Kamsoy Burto isz Filadelfijos 
padavė užmanima, idant neuž- 
kabinet daugiau g 
(kaip lietuvei vadina 
zas”) ant duriu
randasi lavonas. Sako jisai: 
“Kam turime 
kuriuosia randasi
jeigu namai kur atsibuna svod- 
ba ne yra paženklinti .’’’

l’ž keliu metu tasai papro- 
o graboriai 

vietoje pasirodyt kaip ant ko
kios egzekucijos bus pnsiredia 

paprastas 
Erie, Pa.,

žmonių,

ai les ženklu 
nektai- 

namo,
fc i

kur

ženklyt namus 
nuliūdimas,

tvs visai isznvks,
• •

biznieris.
papratimas

ka i po 
Mieste 
prikabinimo gailės ženklo prie 
duriu, jau isznyko, ta pati da
ro ir kiti miestai.

korespondentas 
“London Daily Telegraph 
danesza apie* susit vėriniu Bosi
jo! naujos institucijos kuria 
praminė 
vaiku. ’ ’

Knsiszkas 
London

“ (’zcrezviezaika

1J

1 * t v I r-

Skaitlis tokiu 
diena pasidaugina 

diena pribuna 
isz gilumos

Moskva. Trilekos

merga i t es pa rd a vi ne ja

del 
Tikslas tosios institu

cijos bus kovojimas prieszais 
paleistuvavimą vaiku, nes vai
kai teip pasileido jog valdže 
negali su jeis duoti rodą.

Laikraszt is “ Praw<la
tina, buk ulyczios Moskvoje 
yra pripildytos tukstanezeis 
merą t ūkais ir tokiu ka ne turi 
jokios pastoges o kurie gyve
na apleistuosia namuosia, skie
pijusia ir kitur, 
vaiku kas
greitai, nes kas 
daugelis sieratu 
Bosijus in 
metu vaikai valkiojusi po uly- 
czes; vieni užsiima vagystėmis, 
kiti pardavinėja spiritą, ir ko- 
keina <>
savo doryliia ir kimus už kelis 
skatikus arba szmoteli duonos. 
Palicije ana diena, aresztavojo 
vienuolikos metu mergaite ku
ri pardavinėjo savo kuna. Isz- 
tvirkimas vaiku daejo lyg tam 
laipsniui, jog valdže nežino ka 
daryti,
pripažysta, 
siszka gentkarte bus viena isz 

paleistuviu

o laikraszczci ajszkei 
jog atejnanti ru-

didžiausiu 
svieto.

Kur tauta užginezina Dieva, 
ten dorybes nesiranda, o tauta 
ejna po velniu.

ant

Europoje puodas nenžgana- 
ditnu verda karsztai diploma
tai yra susirupinia nauju pa
vojuje kuris kils netolimoje 
atejteje. Sziadien visa Europa 
yra perimta kariszku svaigu
liu. Badai Anglijo apleis Kon
stantinopoliu, ’.jeigu Graikai 
pradės pesztis su Turkais. Tai 
vela Turkai asztrina dantis 
prieszais Bosijo, kuri pradėjo 
kuopyt vaiska ant Kaukazo, 
tu rk i szk o ru bež i a u s.

Turkai su Francuzais ren
gėsi ant rnuszio Syrijoi. Pran
cūzai kuopi na vaiska ir areo- 
planus ant rubežiaus žiemįnios 
Sy rijos.

Jugo-Slavai peszasi su Bul
garais balkaniszkuosia kainuo
sią.

Jeigu Aglije

neuzgana-

greitai nesusi- 
taikins su Rosi jo, tai mažesnes 

prieszais Kovieszpatystes ejs 
sije ir vela prasidės Europisz- 
kas kruvinas szokis.

Marszalka Fochas ir Lordas 
Cavan iszkoliavb in Lenkije, o 
Soviatai užrnetineje jiems, buk 
pribuvo iii lenkije pakursi i net 
neapikanta prieszais bolszevi- 
kus.

Graikije lavina savo kariu- 
menia jau szeszis menesius, nes 
ketina iszguiti Turkus ne tik 
isz Europos bet ir isz Azijos, 
jeigu taikos konferencije Lau
sanne greitai
Graikai nepriims jokios pri
verstinos taikos užmestos ant

Belgija turi savo ergelius per 
visokius straikus. Trukei ej- 
nanti isz Brukselo in Antwer- 
pa sustojo. Visur trukei susto
jo.

Buhre padėjimas tas pats, 
nes Francnzai nemano apleisti, 
pakol Vokietije visiszkai neat-

nesusitaikins.

silygins. Bet paskalai ejna buk 
vokiecziai neužilgio užmokės 
kariszkan bledes.

Tai tokis sziandieninis pade- 
Europoje,

Lietuvei kerszina 
karos Lenkams.

o p riek tam 
iždavimu

Ir kada toji neapikanta, vie
ni priesz kitus apsimalszy 
tik pats Dievas žino.

j n na s

s, tai

Literatiszki kalvei nauju žo
džiu vis nerimauje ir bando 
permainyti lietuviszkn kalba 
teip, jog palis už keliu metu 
josios nesuprastu, 
jauses 
nauju 
Staselis

Isz Lietuviszku Kaimelio
Minersville, Pa. — 

szteitinei padare i 
Washington Hotel ezionais, pa- 
yimlami szeszdesznnts galonu 
spirito ir 30 gti 
nes, o locnininka Frana Ažtikai 
t i aresztavojo, kuris turėjo pa
statyti 500 doleriu kaucijos lyg 
teismui.

Pine Drove teigi suėmė daug 
munszaines ir aresztavojo ke
lis saliuninkus.

Keturi 
abi a va ant

__________ ĘAULE

KUR BUNA?IA'™^™^
k*.,,,..!—1.„ ■ '...—-I

Asz Magdalena Žema i ežiu to 
po vyru pavarde Muraskienc, 
paieszkau savo .pusseseru Mag
dalena ir Alena Juraicziutes 

, girdėjau
kad jos dabar gyvena Amerike. 
Taigi pnieszkau savo kuino Jo-

donų munszni- Surgucziu Kaimo

i ISZ LIE
TUVOS AMERIKON.

Su Liepos pirma imigracijos 
kvota prasidės isz naujo.

Foreign Language Informa
tion Service imigracijos 'komi-
tetas pagamino sekanezius ke- sta 2,310. 
lis naudingus straipsnelius no

na Sakalausku, 17 metu kaip 
iszvažiavo isz Liverpool, Eng
land in Brooklyn, N. Y.
dzin atsisaukt ant szio adreso.

M. Muraskiene
1396 E. 53rd. St.

norm-

M ei-

prasidėjo suvaržy-varžymas
ma. 1922 m. lietuviu dalis išsi
baigė Gruodžio men. 1922 Mie
tais. Ir Liepos L 1923, prasidės 
nauja kvota, ir per fiskalisz- 
kus motus užsibaigiant Birže
lio 30, 1923, lietuviu bus inlei-

ro paliudijimą. Kurie nori jog
> ta doku

mentą, arba affidavita,,, pat
virtintu, gali pasiusti Lietuvos 
Atstovybėj
ka reikalajnuja $5.00 mokes
nio.

2. Ta dokumentą reikia būti
nai nusiunsti in Lietuva asme
niui, kuris atvažiuoja Ameri
kon, su patarimu, kad jis nusi- 
nesztu ta dokumentą, in Vidaus 
Reikalu Ministerija ir praszy- 
ti Lietuvos pasporta.

3. Gavus Lietuvos pasporta 
ji turi asmeniszkai neszti 
Amerikos konsulini, Kaune, ir 
ten praszyti Amerikos vizos 
ant pasporto, ir su savim turi 
nusineszti tris fotografijas.

4. Patartina atvažiuojaneziui 
laikyti ta dokumentą nes bus 
reikalingas kuomet atvažiuoja 
in Ellis Island.

I Isz anksto leidiniai ne- 
1 iszduodami.

Valdžia neiszdiuxla jokio lei
dimo ateiviui priesz atvažiuo
jant. Kiekvienas ateivis, pirm 
negu inleistas iii Suv. Valsti
jas, kuomet atvažiuoja, imigra
cijos vyriausybes egzaminuo
tas, ir jie gali inleisti

■ Iszalinti ateivi.
Gimines

ateiviu visuomet nori žinoti ka
■ įdaryti iszgauti leidimą. Jie tu-

I ri tik laukti pakol ateivis at- 
Gali pasiunsti imi- 

vyriausybei rasztus, 
1 Į arba afidavitus, kurie parodys 
; Į gimines atsakomuma ir norą 

prižiūrėti ateivi, 
vins imigracijos 
isztyrinejima,

Lietuvos Atstovybe

Washingtone, už

Per menesi, nedauginus kai 
penkta dalis kvotos bus inlei- 
d žiu m i.

Ateivis,

rintieins aivažiuoli, ir 
tiems gimines pai’sitraukti, iri 
Amerika, ir straipsneliai Suv. 
Valstijų imigracijos biuro per
žiūrėti ir užgirti.

Inleidimas ateiviu.
Ateivis bus in Suv. Valstijas 

iiiloistas,
I. jeigu atvažiuoja su

kanezia viza ant pa.sporto;
ne isz-

. atvažiuodamas in 
Amerikos uosta, kuomet jo sza- 
lies kvota iszba.igta, deportuo
tas, Kuomet atvažiuoja laiky
tas del speėialio isztyrinejimo 
su kitais ateiviais, kurie nein- 
leisti. Board of Special Inquiry 
svarsto jo ypatinga atvažiavi
mu, ir kuomet randa, jog jo 
szalieH kvota iszbajgta, depor
tuotas, bet jis guli siusti ape
liacija Darbo Sek retorini. Kur 
ateivio iszgabenimas atnesz 
jam daugeli sunkenybių. Dar
bo Sekretorius gali ji laikinai* 
inleisti po bonu. Praeityje bu
vo daugi'lis tokiu 
bet sziomis dienomis retas da
lykas.

Kvotos reikale, ateiviu pri- 
skaityti pri<» tos szaltfs k ver
tos kurioje* gimė ir ne tos 
lies katros ateivis yra pilieti 
Tokiu būvu, jeigu lietuvis gi
nu* Kusijoj ar Vokietijoj 
skaitytas prie Kusi jos ar 
kietijos kvotos kad nors jis vi
suomet gyveno Lietuvoje.

Kvota nelieczia 
pilieczius ir pilietes, 
musius(es) ar 
(as), ir nelieczia piliecziu 
kus, kurie 18 arba mažiaus me
tu amžiaus.

Pirmenybe teikta pa, ziom.-,, v. , A t- ziuoia.levams, broliams, seserems,1 
vaikams, neturint 16 metu, ir 
sužeidotumems (1) Suv.

y , 

(/loveland, Ohio. turi

v ra 
Ežercnu,

Sztai nau- 
lileratiszkas 

žodžiu 
isz

stengėsi iszleisti 
viszka 
le raszo gromatn 
Komitetą

kaivys 
Augustas 

kuris 
nauja lietu-

gramatika ir tam tiks
iu Lit ('ra titi i 

idant jam prigialbe- 
ti tam darbe. Tik paklausykite 

raszokaip jisai raszo pagal 
naujri nukalta kalba:

Mun>n rashttvarkaa (gra
matika ) netikraa. 
t i k Jablonskis ir 
Be grama t i kos —- 
slo ir literatūros.

Tee pridedu pros.pektu mano 
rasldtvarkoos, paremtuos viso- 
my tarmemy kaboos, kės labeej 
svarbuu Amerikoj, kur sumej- 
phitos visos tarmes krūvon, ha 

Lietuvoj — lei virauna 
patriotizmas keimo, ket ir ne 
logingas.

Mano rankrashtiu 
ape 200 puslapiu 1-8 lapo. Ma
non atspausti 1000 
riu. bet mia 
technikos 
roodosi, 
jai ne labeej brangeej kainuos.

Todėl prashitheu Draugijos 
t echn i kiny

savo

4 4

4 >•

Yu mooka 
tęs abejoja.

ner mook-

tee

<rS<

mnnszai-

Asz Ona Kiirtinaicziute pa- 
jeszkau Elzbietos Valaieziules 

kuri paeina 
Girdėjau 

kad ežia randasi Amerike*. 'Te
gul atsismaukia ant adreso: 

Ona Sa liek ietie
668 McKinley St., 

Hazleton, I

mano pusseseres, 
isz Balspiu kaimo.

atsa-

susirinks

exomplio- 
s tee labeej silpnji 
priemonemy. Esh, 

alesiu sumokėti pats.

T
suteikti man lecuniKiny pa- 
gialbu atspausti gražiai ir tei- 
singeej mano veikalus, .jai tęs 
galima.

Mano abeeelen inejna: 
Ee, Ee, te, Zz, ishsiimeta: ą v V, s, e, e, ų.

TT „ 
tnviszkos kalbos,

man

Lu.
, Į.

ę, z
Tikras bezdžionkavimas lie- 

bet lietuvei 
tokiu rasztu visai neskaitvtu.

Soviatu

’ J

valdže Bosijai ka- 
necz geidže isztremti visus va
gius, kysziu davėjus ir ėmėjus, 
nes ana diena likos nusprensti 
ant smert 61 ypatus už taji pra
sižengimu. Lyg sziai dienaiLyg
3625 ypatos likos nusprenstos 
ant smert ir kalėjimo. Dauginu 
kaip 3000 aplaike po deszinits 
metu in kalėjimo. Apie 2000 li
kos pripažinti kaltais už ėmi
mą ir davimu kvsziu.

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

Kam duotis nuplik tie 
tyrinėdami per 30 motu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros del vyru ir mote
rų. Kodą dykai. Kaszykit bile 
kalboje sziandien pas

Mes

, Dr. BKUNDZA (JO., Box 9
Broadway and So. 8-th St., 

Brooklyn, N. Y.
P. S. —Priežastis visokiu li

gų tai užstojimas, užkietėjimas 
viduriu, nerviszkumas ir gal
vos skausmas.—

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pradžo gydymo už keletą štam
pu pasiusta bus per paczta už- 
peczctinta; szimtai tukstaneziu 
dekavoje už pagelba.

$

CYVEN1MAS

Sz. Marijos Panos
MEKE TIKTA! 25c.

W. D. B o cxkowikl-Co. 
Mahanoy City. Fa.

Valgiu Gaminimas
fMl---- J R-----

Namu Prižiūrėjimas

Kožna motelis ar mergina 
privalei turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekliueis apdarais. Pre
ke tiktai . • . • $1.50

■ i ■■ ■ ">       y ■■ ■ —

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

Wilkes-Barre, Pa. — Ne tik 
Skulkino pavietas atmetu vi
sus teismus už peržengimą pro- 
hibicijos, bet. ir czionaitim* 
graudžiu re iszmete isz sūdo 51 
teismus t uju, kurie likos aresz- 
tavolais už darymu
nes, uždedami kasztus ant Lu- 
zernes pavieto. Juk grandžiu- 
res yra žmonis isz to paties pa
vieto ir supranta, jog prohibi- 
cijos tiesos yra kvailos, lodei ir 
iszmeta isz sodo taisės proves. 
Gerai daro!

malszei

UOS

,)<>
gegužio ture- 
idant statyti 

bažnvezia.

McAdoo, Pa. — Darbai ejna 
gerai, žmonis gyvena 
ir pradėjo po truputi krutet, 

net lel iojo 13 
susirinkimą

nauja, lietuviszka
Jau turi nupirkia tris lotus ir 
surinko apie asztuonis szimtus 
doleriu. Bet nieko tvirto nenu
tarta ir likos atidėta ant toli
mesnio laiko. Del teip mažo bū
relio lietuviu, tai mmžsimoketu 
statyti bažnyezios ir apsuukyti 
žmonis sunku jungu.

Frackville, Pa.

iszs įgere

neužsi vilią,

Musu mie
stelis gana linksmas nes žmonis 
varo “savo sztopa 
ir ejna gult po sunkiam darbui. 
Dydelio visuomeniszko krutė
jimo ezion niekas
bet nuo kokio tai laiko žmonis 
yra neužganadyt i 
ir geidže permainos nes kuom 
toliau tuom arsziau pradeda 
vieni kitus daugiau erzyti. Vis
ko ezion da neapraszysiu keno 
tame priežaste, nes da truputi 
užtylėsiu, bet jeigu teip tolinus 
ejs tai reikės truputi primyti 
apie padėjimu musu parapi
jos. — Rex.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS!

Ka tik iszejo

musu

isz kunigo

isz spaudos du 
nauji inuzikaliszi

Asz Lietuvaite 
No. 14 Pauszteliui

♦) 

•)

vei kalelei.
Gaidos su žodžeis ant piano:

50c.
50c.

Kaip si imsi t n/.sakiina, siun- 
skit drauge ir pinigus.

J. A. Žemaitis.
Shenandoah, Pa.

15 S. West St.,
(M.22)

O

KVITU Knygele Drang^stema da) 
lezmokejtmo pinigu llgonla- 
ma - - - - 60c

' KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 

60cBusirlnklma
W. D. BOCZKAUSKAS-CO..

MAHANOY CITY. PA.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldincjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Saiamdho Nose. .

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

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

25c.

r

(1.42) Ja.

Mano sesuo Magdalena Ma- 
tuloMeziute po vyru

. jeigu szalies kvota 
sibaigta;

3. jeigu užjūri n 
darbo sutarti, geriau 
jeigu nekonl raki uotas 
ninkas;

4. jeigu moka skaityti ir ra-
szyti (tas tik nelieczia moteris, 
kurios važiuoja pas savo vyrus, 
ir nelieczia ju vaikus dar netu
rint szi'sziolika metu amžiaus 
jeigu su joms važiuoja. Nolie- 
czia namokintus tėvus, suvirsz 
......... ............ ...... s, jei važiuoja 
pas savo vaikus. Neli(*czia mo
tinas kurios pas vaikus važiuo
ja, visokio amžiaus senelius ir 
moeziutes, keliaujancziiis pas 
savo anūkes, ir neisztekejusias 
duktcres 
jeigu pas tėvus važiuoja;

nepriguli prie* tos 
kliasos, kuria instatymai pra- 
szalina <lel fiziszko, 
ar moraliszko 
arba del kitu priežaszcziu.

6. jeigu nebus visuomeniszka 
siinkmiybe;

7. kurie* nemoka 
skaityti, bet

9

nepadaro 
sakant, 
darbi- iszgabenimas

atsitikimu,
Maeziu- 

liene paeina isz Graziszkiu Pa
ra.., Budveczio Kaimo, ilga lai- j 

’•yv(*no Shenandoah, Pa.
Jeigu kns žino apie jin meldžiu 55 lll(,lu
k a

praneszt arba tegul pati atsi-| 
szauikia ant adreso.

J. Matuleviczius
Box 24

Livingston, III.(1.41)

randasiKur randasi mano motore, 
Minus ir dukle. Motere rauplė
ta, plaukai geltoni, apie 5 pė
das ir ’> eolei, linksmo budo, 
vardu Ona, duktė vardu Barbo
ra o sūnaus vardas Petras, (lir- 
dejau kad 
sugryžti pas mane.

I'1. Stankus

• > 
• >

apsivedė. Meldžiu

naszlcs (duktcres) J

(m.

v

Box 6
S) Sagola, Mieli.
ANT PARDAVIMO.

■>Q'.

(t.j.t)

Parsiduoda geros stiibos po 
No. 321 W. Spruce Str., Maha- 
nov Citv, ant d(*\ vniu familiju 
ant kampo. Atsiszaukito tuo- 
jaus pas: Adoma Geguži, Box 
45, Middleport, Pa. ’

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo

jancziu in Amerika? 
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotes”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
groiczlausias pasaulyje. Pasažicrei 
su Cunard bilietais neturi laukt, 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienti.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagėlbejimo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaldas del to kad priveda pasa- 
žierius prie pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agent a arba: 
CUNARD LINE, 
25 Broadway,

New YorL,r,

—IH.WI >11 11 ■! IWII I | II. I      IMIIHBWII   I »    —  s —1—I— IIBII ■II-III IIH——

Ka ratizo aplo knyira “Tukfttantt* 
Maktn Ir Viena**

kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz oslii aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuuczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczlotl 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 
tupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo m i lema szeimina. 
Dekavoju tamstoms Už sUredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, taipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsiuntot kaipo dovana. DUbk Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi-

▼oju už puiku kalendorių ka

lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Comi. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prlslusklte $2 
in “Saules” iszlelstuves o gausite tuo- 
jaus ner paczta.

I u

o. jeigu

protiszko 
netinkamumo,

raszvti ir 
jszgyveno Suv.

Valstijose per penkius midus, 
ir grvžsta atgal neveliaus sze- 
sziu menesiu po iszviažuavimo 
bus inleisti;

8. kurie kinko Suv. Valstijas 
kaipo keliauninkai, arl;a laiki
nai del biznio ar pasilinksmini
mo, g;
sziu menesiu, liet jeigu apsigy-- 
ventu Suv. Valstijose, pamirsz- 
dami jog tik lanko Suv. Valsti
jas bus <leportuoti.

Virszmineti punktai inima vi 
sus reikalavimus kaslink inlei- 
dimo ateiviu in Suv. Valstijas. 
Jeigu ateivis sutinka su 
bus inleistas, bet jeigu nesutiks 
su nors vienu, jau nebus inks
tas.

a Ii apsistoti tik

Kvota.
neįleistas

ant sF.p-

jais,

Ateivis
Valstijas jeigu jo szalies kvo
ta iszbaigta. Kiekvienos szalies 
kvota siekia 3% tos szalies 
gyventoju, kurie dabar gyvena 
Suv. Valstijose, sulig 1920 m. 
gyv(*ntoju siiskaitymo. Tas su
varžymas buvo innesztas taip 
vadinamu “Dillingham Aktu 
isz Gegužes 19, 1921.

in Suv.

siekia

? y

Tas su-

ar pra-

pri-
Vo-

Amerikos 
ezion gi

na turai izilot us- 
vai-

važiuoja, 
gracijos

paczioms, | v 
s(*serems

atvažiuojancziu

tas palong- 
vyriausybes 

kuomet atva-

Daugelis žmonių klausinėja 
Darbo Departamento arba imi
gracijos virszininko ar ateivis, 
kurio inleidimas suiyg insta- 
tymu abejotinas — pavyzdin, 
jeigu ateivis aklas, kurezias ar 
bebalsis — bus inleistas ar ne.

Val
stijų piliecziu; (2) ateiviu, ku-

Suv. Valstijų pilie- 
arba 
Su V.

į?1 Atsakymas visuomet bustas

rie prasze 
tystes sulig instatymo,
(3) vyru, kurio tarnavo 
Valstijų kariuomenėj 
laivyno tarp Balandžio 6, 1917 
iki Lapkriczio 11, 1918 m., ir 
garbingai paliuosuoti.
Nurodymai norintiems parsi- inleisti ateivi po- b*nu, bet ta 
traukti gimines isz Lietuvos 

in Suv. Valstijas.
Foreign Language Informa

tion Service Imigracijos Komi
tetas pagamino dokumentą, ar
ba “affidavit”, kuri gimines 
ezion

pats — leidimas isz anksto ne- 
iszduotas. '_____
turi valia tokiame

Darbo Sekretorius 
atsitikime

“ affidavit”
Amerike privalo iszpildy. 

ti ir prisiųsti iii Lietuva asme
niui, kuris 
Amerikon. rPas dokumentas ar- 

” buvo pasiustas 
in Suv. Valstijų Valstijos De
partamento Bureau 
port Control, ir ji 
užgyre. Szita dokumentą gali
ma gaut isz Foreign Language 
Information Service, Lithuani
an Bureau, 119 West 41st. St. 
New York, N. Y.

1. Virszmineta, 
arba affidavit,” 
iszpildyti, ir turi turėti nota.-

nori atvažiuoti

ba “affidavit

of Pasa
tas Biuras

dokumentą 
reikia pilnai

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

---------------- ...—

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

I«...

Tūkstantis Ndkfci “Tūkstantis 
ui kuria tariu

Gorbcmasls Tamistal:—•
Sulaukiau nuo jusu siuneziamoa 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena”
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu b kaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvontai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Žmogus Apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczlal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

SU pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Katino apsk.
LITHUANIA.

“Tūkstantis

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D; BOOZKAUSKAS, 00. MABAMOY OITY, PA.

galima

tik galima dalyti kuomet atei
vis atvažiuoja ir pereis egza
miną. Aiszku, jog tokiuose at
sitikimuose ateivis turi atva
žiuoti in Suv. Valstijas.

Kiekviena ateivi pirmiausia 
peržiuro Public Health Service 
gydytojai, ir po tam imigraci
jos peržiūrėtojai. Jeigu nein- 
leidžiamas, del medikaliszku 
ar kitu priežaszcziu, peržiūrė
tojas palaikys del tolesnio isz- 
tyrinejimo priesz Board of Spe
cial Inquiry. Bordas susideda 
isz trijų aficieriu. Jeigu bordas 
atsako inleisti, gimines gali 
siunsti apeliacija Darbo Sekre
toriui, kuris gali prisilaikyti 
prie ar permainyti Bordo nu
tarimą, arba inleisti ateivi po 
bonu. Draugai ar gimines ne
gali duoti bona ar kita užtik
rinimą pakol nepasiuns ape
liacija.

—Foreign Lan nage Infor. Service.

n

J

ATSItSK Tit $1.60

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkai 

Trak

O gausi sallkio ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prlsiuntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose”Knyga “Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
pb 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainlkeliž mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1,50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku, tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

....... ...............: - — - ■■ . . k .. ? 
hi ' ■______________ i ,

Aukso 
senovės

I^aiszkams

i'1 , Ui ' ; ? ■ < 'ir

ROYAL MAIL
Greitas Tutorials Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant nhujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDI NĄ, ORBITA 
IN EUROPA 1855 EUROPOS 
Trcczia klcsa Trecaia klesa 

Haniburgt 
Piliau 
Memtel 
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

$102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

PACKET COlPAjnr, 
N Broadway, Mew York,

arba paa vietlnlua ageatua.

BOT AL MAIL STEAM

■ < t
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KRIKSZCZIONIS, ŽYDAS IR TURKAS.

Tuokart Ulin inejes butan 
vienu akies dirstelėjimu persi
tikrino, jog Jusuf nei kiek ge- 
riaizir laimingiau už Zebita ne
gyveno. Ir tokiam paežiam var
go aimanavo, kai kad jo isz Sa- 
baso draugas Zebit.

— Tikėjausi, — prabilo se
nelis, — jog Jusufa atrasiu 

padėjime.
jog 

laimigesniam pauejime, o 
tuomtarpu matau, jog esi var
guoliu; maniau, 
savo visko pilnai 
plaukioji, jog tau visiszkai nie
ko nestokuoja, 
dabar prieszingai 
Privalau su tavimi pasikalbė
ti.

jog turi pas 
ir turtuose

vienok viskas 
atsiranda.

Taip yra, mano vieszpa- 
Jusuf, — buvo 
buvau lygus di

labdaringu, 
žodžiu: buvo

žvake ir nepažinstama 
antra kambari pa-

lio, — atsake 
laikai, kada 
džiausicms pasaulės tureziams 
visoj szalyj; buvo, sakau, lai
kai, kada man visi kloniojosi, 
kada mane vadino iszmincziu- 
mi, didžiu, geru, 
mielaszirdingu —
laikai, kada buvau laimingiau
siu szioj pasaulej žmogumi. 
Sziandie viskas kitaip: sztai ir 
patsai szuo sziandien nenuliūs
ta, kad neturiu nei kąsnelio 
duohos in burna indeti. Mano 
vargas kartais yra neapsako
mas! Bet pamirszau; — pasa
kyk man, mano vieszpatie, su 
kokiu tikslu prie Jusufo atvy
kai, juk žinai, jog asz visais 
apleistas, paniekintas ir visu 
nežinomas; neturiu sziandie 
nei vieno sau geradejaus, neži
nau kas yra laime. Esu pasau
lej nelaimingiausiu!

— Ak, kad tu mane pažin
tum ir ant manes susimylėtum, 
— tarė senelis. — Kibą manes 
nepažysti ? Amžis ir mano var
gas man veido 
maine.

• I^ttikruju!

iszveizda per-

. . tsfctiRrtrju! — suszuko 
Jusuf — tarytum isz miego da
bar iszbudau; ak, ak! juk kara
lių Ulių priesz save matau!

— Esu, buvau, — atsake 
atsiduksejes senelis.

Kolai k l’lin tuos žodžius spė
jo užbaigti, Jusuf jau mėtėsi 
prie senelio kojų ir atsiminęs 
savo prarastus turtus, pradėjo 
graudžiai verkti, antrindamas:

— Buvai ir jau neesi kara
liumi Ulin? Buvai ir jau neesi 
karaliumi ?

— Esu Ulin’u, — atsake 
senelis, — bet jau ne karaliu
mi. Mano pavaldiniai mane ap
leido ir nuo salos isztreme. Vi- 

pa valdiniai 
ir, likes be

sus mano turtus 
nuo manės atėmė 
jokio turto, privalėjau marias 
perplaukti. Pas 
nors prieglaudos
jeszkoti. Turiu vilti, jog manes 
ąepamirszai, 
tus kartus

Daleisk,
man senam 

Bet 
vienok

tave kokios 
pasiryžau

res.

baigti.
vargas;
mažam mudviem
yiau
abudu
pragyvenimo darbuotis,

remti ? Matai

kiek asz tau ki- 
gero buvau pada- 

Jusuf, pas save 
savo gyva st i už
matai!, jog ir tau 

sakyk man, 
dienos leng- 
ar kartais 
drauge del 

pas-

praslinktu, 
negalėtum

kui viens antra 
mano žilus plaukus, matai se
natve, besveikata, daleisk pas 
save man kokia nors prieglau
da rasti!

— Vargas mudviem! — su- 
szuko Jusuf; — juk jau tau ži
noma, kuom asz užsiimdineju; 
ir sztai uždirbu tiek, kiek rei
kalas, by tik badumi nenumir
ti. Ir tu dabar drysti pas elge
taujanti užeiti? Bene nežinai, 
jog man mano visus turtus ma
rios prarijo ir sziandien pas 
mane ateini tu dalies turtu 
maldaudamas,
man naujas žaizdas! Ar tas yra 
Žmoniszkai ? Ai! seni* koks tu 
paikas! Gal vynvuogiu ant 
kniiho erszkccziu jcszkai ? K a 
ka, ka, Gal prie ledo nori susi-

užduodamas

J

szilti? Ka, ka, ka!" 
Ir ji apemo abejone.

, 4MNNMV 

naezin.
Seniau būdamas viesz-

nasirodvdavau kaino•f

vieszpats; bet szinndieU tarp 
žmonių būdamas nelaimingiau
siu, niekam ir nieku negaliu 
pagelbėti. Ir kodėl manyj to
kia vilti padedi ? Paikas esi, se
ni! Tavo turtai buvo burbulais 
ant vandens, — ant mariu su
truko visas turtas in dugną nu
gramzdėjo! Ka, ka, ka! Eik su 
manimi, paikas seni, ir nusira
mink; ir sztai pasiėmė r" v 
ranku eiva ant Knetvorto gat
vių, ir 
k it cukru! 
szauksiu: 
kvailu priesz save matote! Ka 
ka, ka!

— Matau, jog tasai žmoge-

asz vietoj szaukti: pi iš
pirkit kruopas! 

žiūrėkit! sztai du

tau ■ bus ge- 
i, o mano 

vaikai tave laikys per diedU-

visuomet sėdėsiu 
riausi valgiai t duoti

iszsi vyste

1*

jam galėtu

juom tik ant keturiu akiu gei
džias pasikalbėti.

Tuojaus Liudvikas nždėge 
antra
senuką in 
vadino.

Ir vėl Liudvikas užklausė 
senelio, kuom jis 
tarnauti ir melde atsisėsti.

Senelis nuo keliones nuvar
gęs atsisėdo ir pas Liudvika 
užklausė:

— Sakyk man pirmiausiai, 
meldžiamasis, ar tai tavo tie 
vaikai? O toji moteriszke ana
me kambaryj, ar tai tavo pati?

yra, — atsake— Taip
Liudvikas.

— Rodosi, jog esi laimingu 
sau tėvu; matytis, jog tavo name 

yra ramybe ir vienybe ir, jog 
neblogai laikaisi.

Liudvikas pasikloniojes ta
rė:

J

■i
■J
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TARADAIKA

Žodis po žodžio, 
mintys, ir nutarta. Nutarta ar
timiausiame parapijos mitingo 
rinkti pažangiųjų žmonių ko
mitetus, rūpintis kad žmoniems 
ant klebono szuhybiu akys at
sivertu. Tr eiti prie to, kad isz 
vyskupo nagu iszlupti žmonių

?

ką; tau pirmiausiai kasdieną 
prie pasisvteikiniino pasakys 
labas rytas ir pirmiausiai labas 
vakaras arba labanaktis. Acziu 
Tau Dievo! Sztai dabar turiu 
proga už visas geradojystes at
simokėti; kurias visuomet bū
damas ant salos pas tave, 
vieSzpatie, aplaikydavan!

Ir kUogreicziatisiai prave- 
dbris pnszauko paežiu ir

I

nekuri laika in ji žiūrėjosi; 
ant galo puldamas jam prie 
kojų susiliko:

— Didis Dieve! ar isztik
ro priesz save matau savo ka
ralių ir vieszpati ?

Senelis ji nuo keliu pakeles, 
tarė:

Ne taip, 
ringas žmogeli! Eik gerinus in 
mano apgloba, tavyj mano Vi
sos viltys; iszsipildc; buvai 
doru laimėj, esi doru ir dabar, 
jaigu privalai sunkiu darbu 
sau nurista užsidirbti. Tu ėsi[ Vaikus. O kad visi prisiartino

szta i

geras vyre, do-

ros

1
• f

'j
Jpinigais pastatyta bažnyczia ir 

patiems ja paimti valdyti.
Juodiszius pagalinus atsisto

jo ir jau svyruodamas suriko, 
žegeziodamas:

— “Vyrai! Kas tikras vy
ras, kas susipratęs žmonių prie- 
telis, kas padės mums czionai 
tuos storpilvius 
isznaikinti, tas..
nim iszsigerti. Ei neszkite czio
nai buteli!”

Tarp nauju keiksmu ir bur
nojimu su nepadoriais juokais 
sumaiszytu, visi sudaužo stik
liukus ir bueziavosi su gerbia
muoju pirmininku 
lupomis, 
tam in panosius.

Tyrulis iszpradžiu 
sąžines iszmetinejimn. 
per migla jaute, kad ne taip da
ro, kaip reiketu. Bet kažkieno 

, drąsini
drąsiau už kitus. Ir ant galo su 
tikru užganedinimu 
kad gerbiamas 
J uodiszius, patapsznojes 
ziii per peti, tare in visus kreip
damos:

4 4

Sztai

suriko

Jau tik perkūnu ant svieto 
ne yra, 

Jeigu tokias bobas nesudegina
Katros savo vyrus nuskriau- 

dže, 
Ir mažus vaikelius apleidže. 

O kad mano kurna Baltruviene 
Iszvažiavo Rockville, 

Paliko man laja naujena, 
Idant iszbarcziau ta nedorelia.

Sztai Czalukas turėjo fain 
paezia,

Kuri iszrunijo praejta nakezia, 
Da ir sziadien nesugryžo na

mon, 
Palikes keletą, vaiku stubon.
Toji valkata valkiojosi su 

svetimais,
Su visokeis nedoreleis ižga- 

mais,
Ant teatru ir balių, 

Ir muving pikezereliu, 
Vyras paskui ja ja nevaiksz- 

cziojo, 
Apie josios darbus nedažinojo. 
Vakare, draugas vyro atėjo, 
Ant paveikslėliu vadyti kal

bėjo, 
Ejti su savim vadino, 
Abudu ejti kalbino.

Bet tasai asilelis iszsikalbejo, 
Jog drauge ejti negalėjo, 

Na ir pati su draugu nuėjo, 
Ba jisai in tokes vietas ejti 

nemylėjo.
Na ir nusidavė toji pora in 

teatra, 
Nulėkė abudu kaip vėtra, 
Ir nuo to laiko juju nesusi

laukė, 
Norints per tris dienas lauke, 
Iii palicije vyrąs nusidavė, 

Apraszyma apie paezia padavė, 
Melde jeszkoti paezios, 
Pasileidėlės niekszos.

Nedorėlė prapuolė kaip ak
muo, 

Rodos užslėpė juosius vanduo 
Nerado josios niekur, 

Telegramus siuntė svietur.
O vyras ka daro ? 

Plaukus nuo galvos rauje, 
Kožna karta iszpleszia sauje, 

Savo dranga prakeikė, 
Pacziule adgalios szauke. 
Graudinasi, jog su juom isz* 

leido, 
Ant teatro naktį paleido. 

Sziadien nebagas ne turi pa-* 
ežios, 

Neranda sau malszios vietos, 
Vaikai szauke savo motinos, 

Tosios nelabos ižgamos.
Geras tai pamokinimas ki

tiems, 
Neleisti moteres su svetimiems, 

Ba gal tas pasidaryti, 
Ir jums teip padaryti, 

Kaip tam vargszui padare, 
Paezia isz doraus kelio iszvare. 
Daug randasi paežiu tokiu, 

Ka ejna naktimis ant pik- 
czeriu, 

Palikių savo namus
Ejna in svetimus, 

Su prielaidineis užsiduoda 
Savo moteriszkuma parduoda. 

Kaip tai Skulkino paviete, 
Randasi nemaža vieta, 
Kur viena moteriuke, 

Lietuvos dukriuke, 
Apgaudinėjo savo asilu vyra, 

O priek tam patogi yra. 
Po pakampes valkiojesi, 

Jog net isz to visi juokėsi. 
Tasai asilelis per pirsztus 

ant to žiuri,
Vyriszkumo jokio suvijo ne

turi, 
Pacziule naktimis paleistu- 

vauje, 
Su kitais nuolat draugauje. 

Po karezemas slankioje.
Naktimis bambileis ulavoje, 
Pasigėrus namon atvažiuoje, 

Niekas jai ant svieto neūpejria. 
Jau velniui yra parsidavus, 

Su kimu ir dusze savo, 
Jog karta naktį pagriebs, 
Ant durtbankio palieps, 
Galva ant lango tik kabos, 
O volnliii diiHv.in ntiduns

ta re:mano varge suraminimu, vie
natiniu mano užtarytoju, ma
no likimas per daug yra blo
gas. O tai jau daugiau kara
liumi asz ne esu ir mano didy
be bei galingumas jau sutru
pėjo. Esu vargingu, senu ir ap
leistu žmogumi. Mano pavaldi
niai priesz mane maisztus su- 

prasiszalinti. 
Vos savo gyvastį tegalėjau isz- 
gelbeti. Dabar klaidžioju po 
pasaldė su ta ja ve lazda, kojos 
nuo paklusnumo atsisako ir 

in kuria, szali 
nežinau kaip

Žiūrėk, pacziule, 
tolimos salos karalius

juodvarnius
turi su rna-nuo

Ulin, apie kuri asz jums taip 
daug kitus kartus buvau kal- 
4 ’ • • sztai jusu

diedukas pas jumis 
atėjo, eikit ir jam ranka pabU- 
cziuokit ir duokit jam žodi, 
jog jo visuomet klausysit ir 
jam busit gerais vaikais.

Pati su vaikais labai daug ir 
ilgai stebėjosi, po valandėlei 
visi pribuisza seneli apsupo ir 
pradėjo meilautis. Vaikai kly
kė: Karalius Ulin! mUsu diedu
kas! Karalius Ulin, musu gerė- 

d iedukas! Tuom tarpu 
Liudviko pati skubiai apie va
kariene sukinėjosi. Netrukus 
vakariene jau buvo ant stalo. 
Stalas szvariai skotertimi bu
vo pridengtas; pirma vieta už
ėmė senelis Ulin 
Liudviko geros 
džiaugėsi.
vis jam isz akiu per veidus ri
tosi ir patsai sau maste, jog at
siekė ta viską, ko nuo seniai 
buvo geides.

Tolinus bus.
... - i■■■ ■- ■■ „ r. ,'„

Kad Vaidai Nesužinotu.
I

bejos, 
gerasis

Vaikucziai, sztai Jnsu 
pas

— Užtat Dievui dekavoju! kele ir priverto 
Ramybe ir sutikimas isz mano 

nepasitraukia, bet su- 
i gerybių, tai men-

namu i 
lis ir protą jau praradęs, — ta-l ]yg visokiu 
re pats sau i 
jam szirdi sugadino; neturi jau | jaigu tik man sveikata ant dabar nežinau, 

ateityj viskas 1----------- ----—
Reik

re pats senelis, — turtai kai ju teturiu. Vienok turiu vil-

nei spėkų, kad priesz žomisz- 
kus monus atsispirti arba kan
triai viską paneszti. Ai, varg-1 tvirtai

•Jusuf, atmink sau gerai, | nors gero turėtiatmink sau gerai,

ilgiau tarnaus, 
bus geriau. Keik visuomet 

i darbuotis norint ka 
ir sulaukti, oszo 

jog czionai, ant žemes, visokie | ypatingai man paežiam prasi
te nieko 

Pradžia man 
perdaug buvo sunki, o ir taip 
Dievas visokius ant numes kry
želius siuntė.

Tr Liudvikas pradėjo apie 
visokias aplinkybes pasakoti.

— Kadaisiai buvau labai 
turtingu, bet sziandiena anuom 
jau neb’esu. Mano visi turtai 
ant mariu dugno guli. Viesz- 
pats davė, Vieszpats atome ir 
delei to asz turecziau liūsti ar
ba rūpintis? Ant galo Dievas 
geriausiai žino ka daro. Jis ži
no kas žmogui yra geru daik
tu. Po ilgai kelionei in namus 
elgetaudamas 
no tėvai i----
džiaugėsi.
paseno ir sau duonos negalėjo 
užsidirbti. Pasipraszes Dievo 
pagialbos, ėmiausi už darbo ir

daiktai visuomet visokias savo 
permainas t uri!

— Paikas seni, —- tarė Ju- 
suf, — atmink ir tu 
kvailas buvai ir
liksi; esam mes visi paikais ir 
tik paikystėmis tankiausiai už- 
siimdinejam!!!

— Lik sveikas Jusuf, — ta
re senelis su paguoda ir isz jo 
namo iszejo.

— Buk sveikas, netikės se
ni ! — roke Jusuf jam iszeinant.

dejus su savo amatu 
neturineziam.

sau, jog 
kvailu pasi-

turiu nusiduoti, 
gyventi ir kame savo žila gal
va padėti.

Liudvikas susijudinęs, 
spaude nelaimingamjam sene
liui ranka ir drebaneziu balsu 
prabilo:

— Ak, mano vieszpatie! tih 
turėk Dievuj vilti, o jis tavos 
neapleis! Žiūrėk, sztai dangai 

, perta t 
apleistu. Nuo 

dienos busi pas mane, 
miegosi puikiausioj mano lovoj 
ir puikiausioj prie stalo vietoj

mano darba laimina 
n’esi 
szios

visiszkai

sis
sugėdintas

su-

r

kuris isz 
szirdies labai 

Džiaugsmo aszaros

ko

seilvtomis 
raugėdami viens ki- I

jautė ir 
Kaip

reka vo,

susilauke 
pirmininkas 

Juo

Ei vyrai! Musu ateitis, 
žiūrėkite, kaip žmones 

žengia pirmyn. Tyrulis dar ne
senai tupejp prie bobos sijono 
ir kunigo sutonos prisiikabines. 
0 dabar tai jau musu žmogus.” 

Tyrulis buvo visiszkai užsi
ganėdinęs. Dar syki blykstele- 

Juodisziaus 
mintis: —

Bet buvo jau laikas eiti

n
jo po pagyrimo

Juodiszius-Judo-

Į*1

JI'

li.
Senis Ulin pas Liudvika.

— Tuszczia viltis, — atsa
ke Ulin, — jau du nelaiminga
me padėjimo suradau. Jiedu 
apie žmonija jau pamirsze, pa
tys sau neužsįtiki, o priminus 
senus turtus, formai iszka pro
to sumaiszyma ingauna. O, ne-

1
! Žemiszkumas pas ju

mis ženklina daugiau už dory
be ir sielos ramybe! Su savo 
nuomonėmis klistate! Koki sa
vo szirdyj skausmą turiu! Ar
gi jau ir treczia panasziam pa
dėjimo surasiu? Eisiu ir persi
tikrinsiu.

Ir musu senelis po keliu die
nu in reikalaujama jam vieta 
nuvvko. Eidamas Zamborszto 
siaura ulycziuke pamate, kaip 
keli vyrai prastam 
puikiai geleži kala.

— Kaip tai 1 — užklausė se
nelis patsai’ saves, — man ro
dosi jis aiszkino, jog esąs slie- 
soriumi. Reiketu apie ji pas 
tuos žmones pasiklausti.

Tuom tarpu viens darbinin
kas iszejo isz namo ir atsisto
jo, o Ulin prisiartinos prie jo 
ir pasakos gera vakara, užklau
so, ar kartais sliesoriaus Liud
viko jis nepažystas.

— Sliesoriaus 
Man rodosi, 
dorins turi toki varda, — atsa
ke darbininkas. I

Ir apsidairęs pridūrė:
— Žiūrėkis, tarytum ji bu

tu kas szaukes, sztai eina ma
no gaspadorius. |

Ir isztikro tai buvo Liudvi
kas, kuris isz trobos su juoda j 
kepure iszejo.

Senis Ulin ji tuojaus pažino 
ir prisiartinos užklauso:

— Jeszkau Liudviko amat- 
ninko, ar mažam tu juom esi?

— Taip yra, esu Liudvikas 
sliesorius. Ko pas mane norė
tumėt?

— Turiu pas tavo reikalą, 
apie kuri norecziau akis in aki 
pasikalbėti, — tarė senolis. — 
Liudvikas su guodone nusiėmė 
kepuraite, paskui atveres du
ris senelio melde pirmiau in 
trioba i neiti. Trioboj Ulin pa
mate kelis vaikus linksmai 
tarp saves žaidanezius; szalėp 
vaiku sėdėjo jauna moteriszke, 
laikydama prie saves darba. 
Liudvikas tuomtarpu prie se
nelio prisiartino ir užklausė, 
ko jis nuo jo norėtu, bet sene
lis davė iam su n rasti, inir su

laimingi ir susiinylejimo verti 
žmonos!

namelyj

Liudviko? 
jog mano gaspa-

sugryžau. Ma- 
sugryžus labai

cr
man

Jau buvo perdau

juos maitinau, apart savo ran
ku darbo isz niekur jokios pa- 
gialbos negavau; tai tacziaus 
ir tuokart vilties nepamecziau. 
Priesz satileteki visuomet sku
binais prie darbo ir tol cielas 
dienas dirbdavau, kolaik vaka
re visi neužmigdavo. Kasdiena 
už visus anksežiau keldavau ir 
vėliau guldavau. Dekavoju 
Dievui, kad turiu tvirta kūno 
sudėjimą. Parbus kaskartas 
man vis daugiau spėkų priduo
da vo, tėvas ir motina, mane 
linksmino ir darbas visuomet 
atsakaneziai buvo padirbtas ir 
ant paskirto laiko iszsiunstas. 
Kartais norints man ir vargas 
esti, vienok duonos turiu užtek
tinai ir, kaipo patsai matai, nes 
kelis tarnas pas save galiu už
laikyti; veliau-gi, turėdamas 
Dievuj vilti, galėsiu da ir dau
giau darbininku užlaikyti.

Tai pasakęs Liudvikas nusi-

guldavau.

tėvas ir

szypsojp ir tolinus kalbėjo:
— Bet nelaime! mano tėve

liai jau pasimirė;
met kiek galėdamas guodėjau 
ir jiems paskutines būvio die
nas saldinau; jie mane už tai 
laimino ir Dievas man gęlbe-

juos visuo-

davo. Po tėvu minties apsive
džiau ir jau daba.y susilaukęs 
keturiu sunu i 
riu.
bai laimingu;
kiu laimingu, kad nei turezius 
panasziu laimiu kai kada ne
gali atjausti. Vienok meldžiu 
ant manes noširustinti už ma
no tokia ilga kalba. Bet su ko
kiu reikalu pas mane, mano 
vieszpatie, atvykai/

Ir atsistojo senis Ulin nuo 
savo sėdynes, džiaugsmo asza
ros jam isz akiu pasipylė. Tr 
nutveręs Liiidvika už rankos 
maloniu balsu in ji prabilo:

— Geras vyre! pasaulej, ma
tomai, nieks taip labai isz ta
vo 
asz,
Senatve, vargas, nelaime mano 
veidą labai permaine.

Liudvikas labai susimaisze. 
Jam rodėsi, jog to senelio kal
ba jis kur tai kitus kartus bu
vo frirdpipH. tat hu tinnirijihfl

l' 1 k t

ir dviyju dukte- 
Tas viskas mane daro lą7 

kartais esu to

pas mane, mano

laimes nesidžiaugia, kaip 
kurio turbūt nepažysti.

žiemos ; vakaras. Prie 
susėdo aplinkui szil-

1 Igas 
pecziaus 
dėsi penketas vaikucziu ir ne
pergena moteriszke.
ateis ir gyvos liūdnai žiurėjo in 
besikurenanezia ugnele, 
cziauptos plonom lupos 
stipria moterlszkes valia, nors 
visas veidas dare inspudi malo
naus lipsznutno. Ir moteriszke 
ilgai tylėjo. Laikrodis iszmiisze 
vienuolikta valanda. Moterisz
ke atsikėlusi priėjo prie ugnies 
ir piktai, stipriai žarstydama 
kibirksztis, tarė “Ir kur tas ju
su tėvas galėjo insmukti?“ 
buvu pastebėti jos akyse rūsty
be, paskui rūpesti, paskui, kaip 
Prie pakilusiu 
ir sąžines susigriaužima, 
ruszczius žodžius ištarsi.

Atsidukseje giliai ir atsisu
kusi pažvelgė in savo mažycziu 
būreli. Ir susirūpinimo rauksz- 
le antakiuose pagilėjo. Sunkios 
mintys vaiikszcziojo po galva.

Jau nepirma karta jos vyras 
taip vėlai pareina. Prakeikta 
kareziamą vilioja. Po sunkaus

Žydrios

Su- 
rode

tėvas

žarijų galima 
kad

I . J ‘ t V"*

darbo )tuonę kaį szventa vak a - 
ra pargrtžta lėribodamas, gir
tas, vemdamas. Sunkiai uždirb
ta skatiku kemsza in ta bala. O 
szeimynąi skaitlingai, taip sun
ku gyventi! Bet dar didesne ne
laime, kad vaikai auga ir gali 
tą visa pamatyti. Ji kiek galė
dama šlepe ilki sziol nuo vaiku 
tuos tėvo nupuolimus. Bet ar 
ilgai taip pasiseks. Juk jeigu

ra pargrįžta lėrrtiodamas, gir-

tuos tevp nupuolimus. Bet

taip, ir toliau bus, tai vyras pra
dės pareiti girtas kasdiena.

visiszkai bejėgis 
galvoje 
garsus

vėlai viena

szius.” 
namon ir viskas galvoje sukosi.

Insirito jis 
in kambarį. Girtoje 
braidė būriais girdėti
pažangiųjų žodžiai apie žmonių 
laisve ir dar garsesni burnoji
mai ant kunigu ir bažnyczios. 
Tyrulis nebemunanydamas lai
ko ne vietos, kartu su nuolat 
dideaneziu raugėjimu veme isz 
szirdies balsiai visus tuos nese
nai girdėtus keiksmus. Jau bu
vo po pusiaunakezio. Žmona

ugnele ir jos szviesoje mate se
nos praeities paveikslus. Sztai 
parnesza in namus žmogų, ku
rio ji lauke taipat 
vakara; jo veidas buvo mirti
nai baltas, kaip indubusios, už
merktos, per skruostus tekėjo 
kruvina juosta isz pramusztos 
gaivos. Atneszusieji paliko ne
gyvėli pas ja, viena, kambary
je. Buvo tai jos 
maszina fabrikoje užmusze. 
Baisi naktis, pradžia to vargo, 
kuri jau per trisdeszimtis metu 
ja* prisieina neszti. Dabar jai 
per galva ūžtelėjo szmekla, kad 
szi vakara, ar kita, gali jai par- 
neszti taipat negyva, jos vyra, 
szeimynos maitintoja, užmusz- 
ta kur nors kareziarnoje....

Atszalusios lupos sznibždejo 
malda ilgai, ilgai....

Juozas Tyrulis buvo žmogus 
neblogas, mylėjo paezia ir szei- 
myna. Bet ta vaikara jis ęavo 
paezios rupesezio nejautė. Link 
smoje ir gražiojo draugijoje jis 
buvo. ” 
saliune susirinko patys iszmin- 
tingiausieji vyrai: tėvynės my- 
letojai-tautihinkai, darbininku 
reikalais susi rupi ne poras so
cialistu, ir labinus susipratusiu 
apsiskaieziusiu, parapijoje žmo 

buvusios prakalbos 
kunigu

Lietuvoje. O po 
rinktųjų būrelis buvo akyies- 
tas “pasilsėti.“ Kaipo geros 
žmogus, niekam nepriesztarau- 
jantis, TyliilW tapo taipat pa- 
kvTestas. Trupucziuka tas jo 
puikybe maloniai pakuteno,

Susiri ūkusieji 
liau dalinosi 
džais. Ir vienkart vis dažniau

Inkąitu- 
sios kaktos, inkaitino liežuvius. 
Ir sukisze in daiktu raudono
mis gislelemią i______
iszpurpusias nosis jau pusbal
siu ome kalbėti apie savo kle-

tevelis, kuri 
fabrikoje

Liuosybes svetaines

niu. Buvo 
apie

tas “pasilsėti.

Tuomet vaikucziu nuo papikti
nimo nebeapsaiigosi. 0 ir bado 
szmekla ir kitokiu vargu juodu 
debesiu užsitrauks ant viso to, 
niekuom nekalto itiilžycziu bū
relio.

Bet dabar didžiausia jos rū
pestis buvo apsaugoti vaiku- 
czius. Jei pamatys ji girta; gal 
nustos ji gerbe, klausė; gal pa
tys vėliaus ims jo pavyzdi sek- bona. 
ti. r

- “ Vaikucziai, — .****,
tėvelis negryžtaT Gal kokia 

Gal ir 
Eikime poterėliu 

M
Visi suklaupė atkalbėjo va

karines maldas, kaip paprastai.
mo- 

nuejo kitan 
gulti. O ji pasiliko

tarė jinai

nelaime jUm atsitiko, 
nieko nėra.
kalbėti. Jums laikas gulti.

V ai kuczia i susi rūpinusios 
tinos rubueziuoti 
kambarin 
sėdėti, laukti ir rupirtties.

Žinreio in * besikurenanežia

? y

vieszpatavima 
prakalbu pa-

mandriai to- 
prakhlbu iąspu-

dalinosi stikliukais.
1)

nutinkluotas

“Klausykite, — sake Juo- 
diszius, — gerai kalbėti apie

Klausykite,
ji . - , { , “ *

įlietu va ir jos įkūnigus. Tegul
. 1 », ’■ "k ■ * •

juos velniai, O mes užmirsžta- 
ihe kas mums po pat noses da- 

’tbse. Sztai musu kunigas mu
mis visus Už noses vadžioja, 
iries jam pinigus krauname, 
tonivinai savo uždirbtus skati- 
Kelius. O jis mums ka? Bara tik 
kolioja, kiekviena protingesni 
fjnogu.

mes jam pinigus 

polius. O jis mtltfts ka? Bara tik tuhi 1 _ « ii J
i, kiekviena protingesni 

ogu. Ir žada už tai dangaus 
irarnlvsto... M

vo po pusiaunakezio. 
tyliai jo laukusi, atsikėlė, padė
jo greitai nusiredyti, ir tarė ra
miai:

— “Juozai, nepažadink vai
ku. Eik gulti. Jau didelis lai
kas.“

Tas buvo pasakyta taip ra
miai, 
pažiurėjo, norėjo atsakyti keik- 

nerades priežasties,

bet tvirtai, kad Juozas

smu, bet 
paklausė.

Ant rytojaus atsikėlė jisai su 
skaudanezia galva. Prisiminė 
vakarykszezia diena ir nedaug 
tegalėjo atsiminti. Atėjės pus- 
rycziu jis paklausė paezios:

Ka asz vakar parėjės da-

Ka gi darysi. Buvai gir- 
Bet asz vai-

J uozas.
apsirėdęs

Tyliai

4 4 

riau
____ i i

tutelis ir viskas.
kuczius buvau pasiuntusi gul
ti. Gerai, kad paklausei pats 
tuojau eiti gulti. Svarbiausia 
kad vaikai nesužinotu. ...”

Sake ramiai, bet isz po blak- 
stenu iszsiverže aszara, viena, 
tyli, sunki. Ir nuredejo žemyn.

Susimastęs
pavalgė pusryti. Ir 
eiti in darba, jis priėjo, tyliai 
apkabino savo protingąją žmo
nele ir pabueziaves 
stanezia galva, tiek tik tepasa
kė :

— “Kaip tu gęrai padarei!
Juozas viską suprato, 

darėsi jo prieteliaus
Bet ir ji suprato, kad jos bed- 
nas, geras žmogelis gailisi. Nu
džiugusi, nusiszypsojusi 
dėjo pro duris.

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau suaugusios mergi

nos arba naszles idant galėtu 
prižiūrėtoja 4 

dsz pareisiu isz 
darbo, Mažiausias Vaikas turi

> o

• • V • Ija m zil-

kas 
szirdyje.

iszly-
— Laivas

būti inan už 
vaiku, pakol

2 metu, o didžiausis 9 metu. 
Asz esu PlUges parapijos, Jo- 
dehu sodžiaus, gal atsiszauks 
mano pažihstama. Atsiszaukite 
aiit adreso. (M.29)

Ludvikas Rimkus 
Bnr r»nn Mnii ITurbor. N. Y
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Mokaus antra procentą ant sudėta 
ptniga. Procentą pridedam prie jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneasat parodyt knygute 
ar ne. Mes a ori m kad ir jus turė
tumėt reikale su musu banke, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas įdarai nuo 9 ryte iki 8 
popiet. Bubėtomis • ryte iki 12 vai.

CAPITAL BTOCK I12i.sss.se .
Bnrpiua Ir Profits t58«,144.iSk

H. BALL. Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUTISZRAS GRABORIU8 

IR BALSAMUOTO.JAS

SAULE

k os

Žinios Vietines
r s- - . |

— Szia sanvaile pripuolu 
czvertis meto, pasninkas sere- 
doj, petnyczioj ir suliatoj.

Petras Januleviczius Ii 
sužeistas Park Place ka

syklosia. Peczei, koja ir veidai* 
likos baisei supjaustyti pei 
nupuolimą augliu. Likos nuvež 
tas iu Asldando ligonbuti.

— Idant buvusieji gyviui 
tojai Malianojaus kurie apsi 

įgyveno Eiladoll’ijoi, galėti 
priimti atlankyti kapus sav

supjaustyt i

Ei Indei I i joi,

r*.

Laidoja kunui Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automoblllua yleoklema reika
lams.

Parduodu vteoklufl paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes aaz galiu Jumis 
pigiau geriaua parduoti negu kiti.
Mt E. Fine SU Mahanoy City, Fa.

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

••

Apdraudžia (Inszurlnlu) NamuK, E 
rw---------- _ m. »   ■ — * _ _ «ra * — a Terorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

BIS W. Mahanoy Are, Mahanoy City 
flRWIfWniffWHtmmiiimui' !••«••••« •!•••• *••«! ••••••tI

i

TvtrcilagBta Lletavlaika 
B A H K A

Dldala kaucija audeta Valsti
jos Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
tai* kad pinigai sudėti mano 
Rankoj* nėgall pražūti. Pri
tinu pinigus saugiam palaikl- 
mal. Slunczu pinigus In vi
sas dalis tvisto, pagal dienos 
kursą. Parduodu I>alvakor- 

tos kompanijų nustatytame 
kalnams. Parūpino Paszpor- 
tua keliaujantiems tn Lietuva 
Tiekas daroma tsislngal, grel 
tai Ir pigiai. Raszykits apls 
kalnas o 
ataaklma.

V. LAPINSKAS
401 IT. Mahanoy Aven 

MAHA50Y CITT,

rausite teisinas 
Adresavoklte:

FA.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

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

• • • priimti atlankyti Kapus savi 
mylimųjų ant Decoration Day 
R(‘adingo 
i 
noju net lyg i 
apleis Keadin 
aut seno laiko o iszejs in 

Daug
at lankys Malianoju.

Malianojus 
^pasilinksminimą
Week pradedant 2S diena Ge 
gūžio. Kožna vakara bus pa 
rodos ir v įšoki 
mai, o s\’ee/.iu
daugeli isz visu aplinkiniu at 
lankyti savo

— Anglekasiu 
nusprendė laikyti 
26 Jimiaiis Skrantone, kur pa
darys nau ja sutari i
n(‘ins kompani jos. Badai sutiki* 
aut tu paežiu iszligu ir 8 valau 
das darbo.

— Skulkiuo paviete nuo I 
Januario lyg 
ome 364 laisuus

W. TRASKAUSKAS 
rrRMrrrpns lietttviszkas 

ffKABOlTUB MAHAX0T CITY, PA.

Laidoja Kunua Numlrunlu. Panamdo 
Automobilius del I^ldotuvlu Krlk- 
aztlnlu, Veeellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
l>20 H. Centre BU Mahanoy City, Fa.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

BuvurIh daktaras karlumenejo. 
Gydo visokias ligas.

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

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKO.JE,

38 S. J a r d In St. Shenandoah, Pa.

CHA S. S. F ARM LET 
Real Estate Agent

I ure.* 
‘kskursije laja diena in Malia 

Sluimoku. Truk it 
rerminal 12:01 

Pila 
l’’i ladclI ie

geležinkelis

dellije vėlai, 
ežiu

LT
rn

turės puiki 
ir ()ld įlomi

Kožna vakara Ims 
pasilinksmini 

k t* t imi
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miestas;
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— O tai turėjau 
>

rupesezius! 
sau ponai negale- 
gauti namo nusi-

ima perkreipė 
reikszti nusi-

— Tegid-gi ponus gerndcpis 
gerudejns turi
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isztisiis molus
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Mano Samdininko
' «l

Atsitikimai.
si y kite 
Kaune 

samdymui.
Kaunas matomai yra milijo- 

persa.mdpmu 
pri'kes neap- 
paprasto sau

sėdasi. Ponas
nuolatini ir užtikrinta darba.

— Hm... taip yra.
-r-O valia žinoti kokiame pa

dėjime !
—- .Jokiame.
Gaspadorius iszverte ant ma

mutes! uera-

menu
gyvenimui namu 
matuojamos del 
darbininko. Asz norints ne mi- nes akis kuriose

1 Xurijo tarytum koki
ai pasprmgima perkreipi; voi
la kuris turtd

74, I*;-
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priimt •

teviszk in.
dist rikiui 

l\<m\(‘iicij(

su migli
<

1 Morczinus isz 
ant apsivedi 

mo. Praejta meta iszimta viso 
1491 laisnu arba t iek poru ;iį 
si veik*.

r

l’rneitu >ubnta Sillmouo 
knsiklojc sustrnikavo darbinin
kai už tai kad keli darbininkai 

ruzikus. Strai-
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laimėjo
- Miss l)a 

lenktines

(•me dalibos 
me

su su 
misi

Gaspadoritius kaktų apsira
sojo prakaitu. Neteko kailius. 
Matomai labai (king viduriuo
se kentėjo.

— Esu literatas; atsiliepiau.
— T literatas ?!

apszut intas.

K;

L: ;,.-r n

X*f'- ■

.

Laimėjo lenktynes plaukime.
Duliugne, lovva. 

rąta Hoag 
plaukime už dvieju szimtii kitu
kilndidatu kuru* 
lenktynesia. Gavo auksini 
dali ir pmikis szimtus doleriu. 
Darata iszrodo drūta mergina 
ir matyt turejo daugiau pajėgu 
už savo prieszininkus.

nai miestii.u taip yra sunku da- 
sigauti... Per
ii(‘gali.ma but teatre... Vaikams 
toli in gimnazija...

Nusprendžiau taigi
spausta szirdžia. duoties 
lupti Kaune muru savininkams 
užmokėti net pasakiszkft, suma 
už namus bile tik apsigyventi 
paeziame Kaune.

Ir pradėjau
VaikszJ iiiejau
cziau ant variu iszlipintas kor
teles.

Du kambariai
> y

Be szmiu be

joszkoti namu, 
gatvėmis skai-

prieszkam
ISZ SHENANDOAH, PA.

Kazimieras ILevickas, 
turėdamasmet u. 

Valent inc inarszkiniii

I’aszoko kaip 
Akys jam jszlindo aut vir- 
szaus. Negalėjo dvasios atgau-
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Amerikoniszkos paeztines markes ant parodos Londone.
Vice pacztoris W ai ren (iĮ< 

seta a me n k < »n i szk u paeztiniuna visa
tiszkos Parodos pacztinin mai kiu.

i<’V(*r ana diena nuvoži* in l.ondo- 
markiu 

\ isos
pradėjo iszleisti randi

v ra

ant Tcrptau- 
ameri koniszkos 

įsi tam mil- 
netižmokama.

Glover tikisi aplaikyti pirma dovana.

paeztines markes nuo kada 
žiniszkam albume kurio verti*t i. Po tam.ant galo save suval

do ir vėl jo Veidas persi kreipi* 
iii saldu nusiszypsojima.

— Ba matai ponas gerade- 
jau... asz teisingai pasakius ta 
g y v e 11 i m a p r i žad ėja 11 
poniai kuri man iki rytdienai 
turi duoti 
antras taippat 
tas..

Mano gu()doni‘...
— Nužemintas 

geradejaus...

Leidausi tada toliau joszkoti.
Po ekuriam laikui atradau 

ant kurios nieko 
nebuvo pažymėta 
szuiiis ir kates, 
sziuom žygiu 
gerokai metuose ir riebi.

Apžiurau gyvenimu, apkal
bu preke, jau noriu duoti rauk-

vienai

I ’acztoris
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atsakyma
jau nusamdy-

o tasaiC i

baris ir virtuve.
() po tam ; “

k u be kacziii.“
Tai tas ne del manes. Nelai

kau tas teisvbe, nei sziines, nei 
kates ule turiu pimkela vaiku.

Ant antros, ant treczios kor- 
li pat para
ki re. K a asz 
parduoeziau

va i

rn tarnas pono 
t 1

lu

t€
r
.f

1( 
uzsiemima 

fabriki 
ant X. Main uliczios, likos ant
vietos užmusztas apie 2 valau 
da praejta ketverge per (‘Ieva 
tori. Kūnas nelaimingo 
baisei sumankiotas. Palik 
vus dvdeliam nuliudimia.

vėl kortele,

X ?

r
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liko apie vaikus 
Priima mane 

gaspadine, jau
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Adomas Butkus.

S g--------- .
• tu paežiu diena.
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užymtu iii 
ausis užkaso 
stovylu, idant 
korejeczin su 
priotelysteje.

Stovylas pastatytas ant 
Žmogiszku ausu.

Tokio, Japoni.je.
slas parodo stovyla M imi Zuka,
kuris randasi ant kalnelio Ky
oto ir pastatytas ant atminties 
gilukiiinko iniiszio 
Korij(‘cziais

Japonu su 
po \ ado v \ st a 

nerolo Taiko. 'Tasai 
po musziui liepė nupjauti ausis

pu- 
a, o taisės 

žemeje po tiiom 
ne erzyt a t ej toje 

kureis gyvena

Jieturejo unijo 
kas pasibaigt

Jeigu norite apt vert i ei- 
mentu kapus ir kitokius pana 
szius darbus tai geriause jum 
padarys cimentinis kontrakto 
ris Adomas Butkus, 610 Is. 
Railroad St r. (t.j.l)

* *

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas gali 
parodyt greitas pase
kmes — bet visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 

neataugina

Notary Pabllc

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

160 akieriu farma, 14 ruimu 
namas, du dideli tvartai, penki 
kitoki budiiikai, viskas 
padėjime.
kiu vaisingu medžiu, 50 akeriu 

Randasi prie didelio 
Prieinama preke. Parsi- 

ar be gyvu- 
(ni.29)

G a mta 
dantų palivos sykiji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

Saugiausias ir geriau
sias būdas užlaiky-

geram
Didelis sodas viso-

mui dantų szvariais 
yra var-
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PATOGI RUMUNAITE NEUZILGIO APSIVES.
Neiižilgio apsives Lucijumi Xana isz Knmimij

Eranciszkn Cardena, szambalomi prie Iszpaniszko 
dvaro, kuris randasi prie iszpa niszkos ambasados W; 

dienomis la likosi 
•kretorium prie to>ios ambasados.

ne. Lucijumi tomis 
kuris vra st

pas

os su Juan 
karaliaus 
aMiingto- 

broli Washingtone

Merchants Banking Trust Co. 
MAHANOY CITY, PA. 

----- $-----
Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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

liauka* jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarirna kur 

pinigus.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
-$------ 

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Proa.

LEON ECKERT. Vtco-Proz.
J. II. GARRAIIAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEV1CZIA, M. GAVULA.

ar

genausia investyt 
Prigelbes jumis pirkti praperte.

D. F. GUINAN. Sok. Kaaljorlua

i

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletarojame 

randas Ir telp tollaus.
tJW IT. Centre SU Mahanoy City, Fa.

girios.
(‘žero.
duos su gyvulinis 
liu.

ir gražiais 
tuojan Colgates Rib
bon Dental Cream re- 
gulamei. Daktarai ir 
Dentistai visur 
komenduoja Colgates

rc-

U«taTinkat Graborla*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui pagal 

Baojaoala mada ir mokais. 
Turi pagalbininke motara, 

Prtalnamoa prekaa, 
►imu i ei.nd 

lit Waat Sprnca Straat 
MABAHOT CITY. PA.

- I - m 1- — f A

R. D. No. 2
Geo. M. Eitze, 

Forest City, Pa.
Sveiki Dantis 

Gera Sveikata.
PROTESTAS.

Hazletono parapijos klebonas 
ir vargoninkas pranesza visuo
menei; kad teatraliszka kuopa 
kuri losz teatra Mahanoy City, 
neturi jokio bendro su bažny
tiniu choru ir neteisingai nau-

AREOPLANAI SZOKA NUO TO LAIVO.
Amerikoniszkas laivas “Langley 

planai ant mariu. Laivas turi pastogių ant kurio raudasi ke
li areoplanai del sznipinejimo.

i i nuo kurio szoka areo-

:: DIDELIS TEATRAS :: DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

vaizdelis

Sulosz Bažnytinis Choras isz 
Hazleton, Pa., penki n aktu tra
gedija “Brolžudys 
isz tikro atsitikimio tarpe kai-
rniecziu lietuvoje. Po tam bus 
suloszta vieno akto komedija 
“Jaunystes Karsztis,” teipgi 
bus monologas, dainos, muzika 
ir 1.1. Szitas didelis perstatimas 
atsibus Mahanoy City, Nedė
lios vakara' 27 d. Mojaus, ant 
Norkevicziaus sales. Prasidės 
7:30 valanda vakare. Inžanga

Karsztis

Prisiunskit 
o bus apdaryta in

Gal turite ,da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir bo virszu. 
pas mus,
skūra ir bus goresne ne kaip 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszpzius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge-

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata-----

Jį

t

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 

drueziai apdaryta audekliniais vyrszais.
Prisiuskito mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City» Pa.

ir

I12i.sss.se

