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Europos laikraszcziuose.
Laivai plauke isz Klaipėdos 

in Londoną.
Klaipeda. — Gegužio

pradės nuolatos plaukioti tarp 
Klaipėdos ir Londono Lietuvos 

Bendroves laivai.
Tos paezios bendroves 
viai taip pat plaukioja tarp
Klaipėdos, Rygos ir Revelio.

garlai-

Indi jonai turi iki $35,(M)(),()()() 
vertes gyvuliu.

Aliejus ir t lažas: —■. 19 
geni ies žemes

<r ’
G. K.

globa vis*tu-

S. R. Rochester, N. AL - 
ėjo in g

N<-w York.
sažierium ant laivo 
nia” kokis

l'arsyt, juk 
, gyvė

maluos

nesuvalgė ku jam padėjo ant 
stalo, nes 
prisotyti pilveli 
duona, ridikais, 
laszineis.

Aleksa, kuris dirba

Reikėtų sųrenkti laižybas 
del tokiu.

Fort Smith, Ark. — 
kad Aleksa Ross nebuvo labai
iszalkes, jeigu ana diena ant 
pahidienio suvalgė tiktai: 39 

3 svaniH limburs- 
ko sūrio, du svainis keptos mė
sos, ir keturės 
ro.

La Imi i gai-lej*

Reikėjo jam atvažiuoti 
o troszkima už- 

daugeliosia vietosią 
su geru auleziu, o tas kasztuo
tu tik kokia 
centu.

atrasti Arkan- 
suosia artimoje ICI Dorado. Aliejines kompanijos Standard ir kitos yra locnininkais. Del ko 
kvailiams nepardavini'jo szitu aliejiniu szeru, isz kuriu kapitalistai ir didžiausios kompani
jos aplaiko milžiniszka pelną. O ne, kvailiams ir sokeriams tokiu szeru neparduoda, kurios 

už kurias sokerei moka savo paskutinius centus idant
aliejinei agentai pralobtu isz kvailiu sunkaus darbo.

Fayvillc, 
darbininkai likos 
penki sužeisti ir baisei apd(‘- 
gi". ‘ 
t u veji

Nuvažiavo in Europa apmal- 
szyt troszkuli.

” Iszplaukiau 
in Europa ant trijų sanvaieziu
idant apnudszyt savo troszku- 
ma, nes czion Amcrike troszku- 
ma galima apmalszytl tiktai su 
nir biru ir vandeniu,” 
sake Claus Spreckles, auksinis
karalius, kada sugryžo isz Eu
ropos ant laivo ‘‘Homeric.”

Kam po nogiu važiuot in Eu
ropa.
in Mahauoju, 
gesintu

<11

000 iudijonu balsuotoju, 
ir moterių.

Valdžia po savo
ri apie 240, 000 iudijonu.

r Te ismą s

NAUJI ALIEJINEI SZULINEI ARKANSUOSIA.
Ne, mieli skaitytojai, czionais ne guli milžinu skrybėles, bet dideli katilai kūrinėsią 

laiko alieju kada iszejna isz gilumos žemes. Yra tai antri didžiausi szulinei

ledijo 
nu ofise Washingtone yra apie ljun

Keturios moteres sudege gial- 
bedamos penkta motere.

Mount Lake Bark, Md. — 
Mare Rooney, 94 metu ir ketu
rios kitos moteres, kurios in- 
bego in deganti narna gialbeti 
nuo smert senesne 
doge visos, nes
laukan per sudegimą trepu.

cziona.i 
tineje gyvuliu skerdinyežioje 
sutiko suvalgyti 
Subata ant vieno valgio de
szimts svaru kumpi, o jeigu 
nesuvalgytu, tai už ji turėtu 
užmokėti. Aleksa priėmė laižy
bas.

5 metu vaikas pribuvo in 
Amerika.

Jauniausiu pa.
” M a u reta- 

” kokis pribuvo in Ameri
ka yra Rene Izenan, penkių me
lu senumo, atlikdamas kelione 

Bresto. Prancijos in San 
Diego. Kali forui je ir tai be jo
kiu draugu.

Ant vaiko pecziu radosi kor- 
ant kurios buvo para

ižyta isz kur keliauju ir in kur.
gyvena Breste, 

o vaikas atvažiavo pas motina, 
kuri antru kartu 
vvro Juozo *
Diago.

Varkas buvo rūpestingai ap
žiūrėtu ant laivo turėjo kaip 

‘‘linksma kelione.
$500 geresni ne kaip kudykis.

Chicago. — Geriau 
kalėjimą ne kaip sugrąžyti mo
tinai 500 doleriu kuriuos pasi
ėmė isz po pnduszkos po mir- 
cziai tėvo, Mrs. E. Roe, Paliko 
pas kaimynus szesziu menesiu 
laidyki kuris palengva mirszta 
isz bado, nes motina užsispyrė 

neatyduot ir kalėjimo 
Sudže pasiszauke Elž

bieta in suda, primindamas mo- 
privulmna del savo 

kudykio, bet Elžbieta nenorėjo 
nei klausyti, 
pasako: ”
Jas del savo kudykio bet neturi 
jailslas ir del savo senos moti
nos, kuriai pinigus neatyduodi, 
kurtuos pasiemiai kada tėvas 

ne-

ejti in

Dovana del prezidento 
Hardingo.

Poni Tomas Jounecoa, gar
singa rumuniszka artiste, ana 
diena atlankė prezidentą llar- 
dinga kuriam

rumuniszkais
inteike Albumą 

su rumuniszKais paveikslais, 
kuria padare Rumunijos kara
liene su -Jounecoa. 
perstatų 
bumu.
Eksplozije parako dirbtuvėje.

Asztuoni 
užmuszti, o

• Hercules 
Drut i eksplozijos 
deszimts mvliu tolumo.

Tvanai Oklahomoje.
Oklahoma City,

North Canadian upe labai isz- 
aplin-

ir Packing-

Drebėjimas žemes užmuszo 
1500 žmonių Persijoi.

Allahabad, Indije. — Isz Te
būk praejta 

sanvaite drebėjimas žemes ku-
ris 
mnsze .1500 žmonių.

Drobcjimas davėsi jaust ko- 
nia per valanda laiko. Daugy
be kaimeliu sugriuvo.
Banditai nužudo 88 Kinczikus.

Shanghai, Kinai. — 
tai apipleszia truki 
kelis amerikonus
su daugeli Kincziku keliolika 

adgal, turėdami 
tiek svccziu, negalėjo visu isz 

Idant turėtu maisto 
sveėzin už

aplaikyti gera 
numėtė anie 88

maitvti. 
del ženklyvesniu 
kuriuos tikisi 
iszpirkima,
Kinczikus in pragaru nuo sta
taus kalno.
Atrado kapa Szv. Magdalenos.

Paryžius. — Gyventojai pro- 
vincijonaliszko distrikto tvir
tina buk szventos Magdalenoj* 
kanas likos palaidotas Saint 
Maximiny koplyczioje, 100 my
liu nuo Tulono. Toje koplyczio
je randasi kauszas (galva) su 
ilgais juodais plaukais kurie 
prigulėjo prie szventosios. Ka
da
koplyczios 
szventoji pribuvo 
tai atsake, 
persek iojimo 
Palestinoje, Mariję^lagdaleu;;
ir josios brolis Lazerius aplei- 

, o laivas ant 
susimusze art' 

gavosi keleivei.

siliejo^ užlipdama 
kine (Japitol IIiII 
ton. Tūkstantis namu likos už
lieta, bet ant gilnkio niekas ne- 
pariukavo gyvasties. Daug gy
vuliu prigėrė. Bledes daejmi 
ant keliu milijonu doleriu.

Darbininkas ant farmu yra 
sziadien karalium.

Saranac Lake, N. Y. 
tados bernas 
pastumdėliu ir 
bet sziadien tiejei laikai persi- 

ir bernas yra karalium, 
farmu yra 

rei kalingu, 
kuri kož- 

pageidauje, o gal gaspado- 
sziadien savo bernams 

czystina ir czebatus kaip 
ma dasiprasti isz 
apgarsinimo, 
daug lai k raszcziuosia.:

” Reikalingas: Darbia in kai
ne rei ke 

negeistina, be 
nuo fanuos. 

\.rkli ir karieta duodame kas 
Panedelio

o Subatoje ir Nę- 
motorcikii

Mokestis

maine
Darbininkas ant 

sziadien labai 
naszus in deimantu 
n as 
ria i

nuo
Petny ežios, 
deliomis duodame 
ant pasivažinėjimo, 
nuo $40 lyg $47 ant mėnesio.

gyvenimas ant far
mu karaJiszkas i

Argi ne

Iv o

pinigu 
sėdėt.

tiniszika

Tada sudže jiai 
Ne tik ka neturi jaus.

vos sustingo. Sarmatikis ir 
mayk, jog asz tave| greitai isz- 
leisiu isz kalejįmojo ne, sėdėsikalej|mo,io 
pakol pasensi į arba

do savo tevvnia 
kurio plauko, 
Marselio in kur

Žudino ir skandydavo savo
aukas maiszuosia.

Maskva. — Rusu policija su 
ome tūla žmogžudį, vardu Ko
marova, gyvenusi viename 
Maskvos prieiniescžiu. -Jojo na 
mnose surado negyva žmogų, 
maiszc užsiūta, kuri jisai nu
žudo ir dar nesuspejes buvo 
pakavoti. Susekta, jogei buvo 
arkliu vertelga ir nusivilioda
vo arkliu pirklius pas save in 
namus, po tani juos nužudyda
vo ir pinigus atimdavo, 
cziaus isz 
jisai surinkęs tik 

amerikoniszkais

Gerai iszsiteisino.
Sudže: —- Mes turinio ranko

je dovada, jog per du metus bu
vai be jokio užsiėmimo. Tai 
pasakyk nuo ko gyvenai per tiv 
laiku:

Vagis; — Na žinoma, jog nuo 
valgio ir gerinip!

Jau

... : -.. __________
Pas daktara.

tau ne si k i kalbėjau, 
girtuokli,

ne 
kalba daktaras in 
Tiegert perdaug.

— O, ponas daktaro atsake 
girtuoklis, — asz niekad ne tu
riu in vales, o ka ežia kalbėt

Apskundi.
Ir apskundė kaimynas kaimy

ną, už tai, jog pavadino jin:
- Esi kvailas, kaip taboka

rage.
Priek tam buvo ir treczes kai- 

girdejo ir buvo

In Kauna melstis lietu- 
viszkai”

Rudiine, Lydos aps. — Balan 
džio 4 diena buvo lietuviams 
daromos rekalekeijos. Susirin
ko bažnyczion tretininkių, ne
mažas Imrys. Tik sztai bažnv- •• •■' 
rzion i neina devynetas vyru. 
Jie rankoje lazdas neszini puo
lė in moteris ir eme grasinti,’ 
joms lazdomis spardyti. Chuli
ganai szauke: “wondo Kowono 
modlic sip po litewsku!” Tre
tininkes ėjusios stacijas turėjo 
baigti prie 10 stacijos. Iszvije 
tretininkes, tie patys vyrukai M1 i-.
nuėjo pas kleboną ir jam graso 
k olio josi, pet bjauriais žodžiai^ 
kad leidžia lietuviams pamal
das daryti. Nors klebonas 
lietuvis, bet teisingas žmogus, 
tai priklauso isz endeku 
kiu piktžodžiavimu.

'iudijonu
917, arba 13,500 dauginus negu 
buvo 10 metu atgal.

Yra 200
vietos (vieszos 
kalba 58 skirtingas kalbas.

A pszvietimas: — Valdžia 
kasmet praleidžia penkius mili
jonus doleriu pamokinti indijo- 
nus.

Vaiku yra 91,968, kurie turė
tu lankyti mokyklas. 6,279 isz 
ju netinkamai, ir 
landa mokyklose.

Via 251 val<li*zki

81 misijų mo- 
vaiiku; ir valsti- 

jn vieszas mokyklas lanko 34,- 
mokiniu yra 64,T 

t
- Dvitrecz dalys

visu amžių iudijonu yra Ame
rikos piliecziais. Yra apie 50,- 

vvru

Augszcziuusias 
ture jog pilietyste nesirisza su 
buvimu po kimo globos.

Visi nariai Penkių Civilizuo
tu Genezių isz ()klahomos( 101,- 
000) ir Usage genties 
v ra

muotis, kuris
užragintoji!. Nes tasai ne norė
damas liųdint, sziteip kalbėjo;

—. Asz ne galiu liudint toje 
provojo, del to, jog tabokos no 
naudoju, tai ir negaliu pa’saky-,i.

tie, ar jiji yra kvaila rage.

Pats in paeze iszbudes isz 
miego.

— Ar girdi Agute, k i alk.
—.Na ka nor!
•*- Kas ten tok is riksmas už 

sienos kaimynuose, ar ton de
ga? ar smaugesi?

— E, tai nieko Adomėli, pa
rėjo Rekaitis nuo naktinio szip-

(2,200) 
piliecziai, ar vaikai pilie- 

cziu.
Žemes: - 

39,000,000 akru 
jonu.

Yra apie
kuriems nepaskirtu žemes.

Ne pusk i rtos" i nd i jonu 
yra 35,000,000 akru.

1923 metais val
džia paskyrė $370,000 prižiurė
ti imli jonu sveikata.

ligonbucziai ir 
dinezios su 2,400 lovų.

Y ra\ 150 gydytoju iudijonu 
tarnystėj, 80 slaugiu, 70 prižiū
rėtoju ir 7 dantistui. * t 

metais 20,000 
iudijonu prižiūrėti.

Iudijonu 1913
32.24. procentas del tukstanezio 
1920m. mirė 22.23 procentas.

Tikėjimas: — JTarp iudijonu 
48,000 priguli prie Protestonu 
tikėjimo, ir 59,000 prie katali
ku tikėjimo.

Yra 400 protestonu 
nteriu įr 200 kataliku misijo-

Yra 78 o* v* J

Isz viso 1922

metais npre

misijo-

nieriu tarp iudijonu.,
Pramoninis Gyvenimas: — 

44,200 indi jonu sžeimynos gy
vena nuolatiniuose namtfose. 
jijYra 40,692 indijon'u ukinin-

tais nuo Osage
prod u leliota 28,940,934 baczkos 
aliejaus.

isz viso (Įsage tauta
$111,863,530,
už paraudavojima aliejaus že
mes.

Isz penkių civilizuotu Gen
ezių isz Oklahomos žemes pro
dukuota 8,200,000 baczku alie
jaus ir gazo. -

■ Girios ii
mas: — Yra 1,392,379 akrai že- 

buti vande- 
aplaistytosn i u aplaistyti; ir 

žemes 366,000 akru.
Valdžia iki sziam laikui pra

leido $25,592,436 del aplaisti- 
jimo. Sziuom laiku bando ap- 
aistyti 605,000 akru.

Giriu verte 
ventose vietose 
000.

Pinigai: —— \ aidžia 
minis paskyrė nuo 
sziam laikui $422,000,000. Is?

turtas dasiekiaviso iudijonu
$1,000,000,000.

Iudijonu tautos pavedu val
džios globon $25,000,000.

Pavieniai indijonai turi fon
dą isz apie $35,000,000.

Invairios Žinios:

kai ir jie apsodino 890,700 akru

A u- 
urba, nes nieko akyvo 

daneszime nematome tiktai isz- 
yrimas paties save.

Naugatuck, Conn. — 
Geriausv nusidiiok tamista pas 
advokatu, o jisai jums duos ge- 
riause patarimu.

Worcester, Mass. — 
Prisiunsk tamista 
o mes 
nes toki darbu 
nuoteisingiause.

J. S. S. ’ 
da

Kartuvenai nukentejo.
Kurtuvenu miestelis (Sziau- 

liu ap.), gerinus pasakius dva-r 
ras, nuo karo yni dideliai nu
kentėjos. Beveik visi triobesiai 
nudeginti taip, kad žmonėms 
nėra kur pasidėti. Priesz kara 
žmonių jiastatytas liaudies na
mas iszliko sveikas. . f

Pati Kurtuvenu apylinke ne- 
iszpasakytai graži; kalnai misz 
kai trykszta, ežerai ir daug vi
sokiu gamtos grožybių, tiesiog

• . » n nF ,

Frackville, Pa. 
Kam da apie tai g 
motere gana nukentejo 
ninias pairo ir savžine 
ramybe, o ga! su laiku szirdies 
žaidulis .užgys.

Mrs. O. M. Jersey Cit v, N. J.
— Gal szis iszganadv j u so 

gyven- 
damas turi teise nešioti du žie
du. Vienas vadinama Romos 
Vyskupo žiedas. Jis neszįojama 

urėdo. Kuo-kaipo ženklas to 
met popiežius mirszta, ta žiedą 
užkasama su juo sykiu. Kitas 
žiedas vadinama žvejo žiedas. 
Aut jo yra paveikslas Szv. Pet
ro gaudanezio žuvis. Su sziluo 
žiedu poĮiiežius antspaudžia vi
sus dokumentus: J is perduoda
mas nuo vieno

Žmonis gyvena linksmai.
Onuszkis. —Musu vals, 

cziaus gyventojai labai tamsus 
ir sulenkėję. Knygų ir laikrasz- 
ziu mažai kas teskaito, jokios 

draugijos nėra, botszvietimo
užtai |H‘rpilna yra smukliu. Vai 
cziaus taryba leido atidaryti 
tris traktierius, kurie szventa- 
dieniais ir turgaus dienomis vi
si pilni, kaip ikimszte prikimsz- 

;ti, o paskui, apyvakariais viso
se miestelio gatvėse pilna gir
tu, rėkauja,
isztinka ir musztvniu. Gyvenau 
Lietuvoje
bet to niekur .nebuvau mates. 
Kaip matyti, tai vietine milici
ja vsai neatkreipia domes. Ne
retai pasitaiko matyti, kad ir 
patys milicininkai pasigriebė 
pilieti 
Įraukia
fundytu buteliuką. Gaila, kad 
musu auksztesnioji vyriausyljė 

atatinka- 
mesniu vąldininku in toki tam
su ir sulenkėjusi kampeli.

popiežiaus ki- 
bet antspauda arba žyme 

kiekvienas 
popiežius turi nauja pasidary
ti. Bet paveikslu turi turėti Szv 
Petra gaudanti žuvis.

61 ant .v,a sulaužoma, ir 
lanko tarnystėj. Isz tu apie du 
tukstaneziai yra indijonaį.

12,000 iudijonu tarnavo pa
saulio karu.

Indijonai pirko
000 Laisves Bonu.

— Dvido-

Isz prityrimo.
Mausza.

szita džiegoriu?
Laikrodininkas.

szimts penkis dolerius.
Mausza

Jis praszo dvideszimts ponkis- 
jis minty turi dvideszimts — 
ims už ji ir penkiolika — o tik 

‘vertas deszimts — asz jam siū
lysiu penkis.

Paprasta liga.
Molcrc: Ponas daktare bajsoi 

man galva skaudu!
Daktaras; — U-gi no ko f
M . Vakar per daug alaus ge

riau, tai gal no to, ba kaip asz 
tiktai geriu, tai mane ant kart 
suima: gumbas, 
kaltūnas, i,.

• D. — Tai susilaikyk nuo ge- 
rymo.

M. — No galiu, ba kaip tiktai 
iszgeriu kėlės dinerkes alaus ir

• ” . *

(mastydamas). —

priepuola ir

Z -t

4 
a\

M

i
B

Plaka lietuvius
Auksztoji, Zablockiu valscz. 

— Czia Kovo men. Zablockiu 
policija žiauriai sumusze pil. 
Miszkinius vien tik už tai, kad 
jie yra lietuviai. Vietos lenkuo- 

insigalejusi nuomone, kad 
lietuvius g 
jirno muszti, 
dar kas szeptels, kad tai parti
zanas. Policiniiikus-muszeika« 
už Miszkiniu sumuszima vieti
nis lenkas Sikorskis gerai pa- 
vaiszino.

se
galima be pasigailc- 

o tuo labiau, jei
; k

"irt1 
... ... it 
4''1

*
Vagys apiplesze bažnyczia.
Kybartai. — Naktv isz ba

landžio 28 in 29 d. piktadariai 
in Kybartu bažny- 

czia, sulaužo daugeli indu, kry
žius, apdaužė altorių, zokristi- 
joj sudaužė veidrodi ir isz viso 
padare daug nuostoliu. Jokiu 

pavogė. Manoma,

insibriove

'W:

Gryžio adgal prie kariumenes. daiktu ne
Drum Majoras Walter Henry kad tai provo kateriu kerszti-

Thomas kuris 
vyras Amerikos kariumeneje 
turintis 73 motus senumo. Jisai

!|f

■j*

k s

vra. seniausias

pąiutuke arielkos, tai tuojaus buvo kariumeneje laike Nami-
apstoję. . . nes Kares. Dabar vol isz naujo

ninku darbas. Bažnyczia priesz 
; kara buvo staeziatikiu cerkve.

Suimta vienas kitatautis, kuris 
sako buvęs girtas — nieko ne- 
atmenah. Daugiau piktadariu f

. ■■į i*
■
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♦
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I KAS GIRDĖT
Vokietijoj biusei platinasi 

visuomeniszkas 
Vargas duodasi 
sunku nuo jojo atsikratyt. 
Daugeli turtingu gyventoju ne
teko visko pasilikdanri szia- 
dien vargszais, nekurie tiesiog 
neturi isz ko gyvent.

Todėl Vokietijoi teip prasi
platino savžudinstos. Mete 
priesz kare Vokietijoi kas me
tas būdavo po 1,200 savžudins- 
cziu o sziadien net po 60,000 
kas met, arba pasididino ant 
5,000 procento. Škaitlis gyven
toju Vokietijos nupuolė nuo 80 
milijonu ant 59 milijonu. Nėr 
ko stebėtis, 
tuom skaitliu teip ,pei*sigando. 
Republika Vokiszka labai su- 
sitra'uke.

nuo

\

r

isztvirkimas. 
in ženklus ir

savžudinstos.

jog Vokiecziai

Rosije sziadien yra valdomu 
per bolszevikiszka biurokraci- 
jo, per saujele žmonių, kurie 
laiko žmonis nelaisvoje ir bai 
meje. Bolszevikai patys pripa- 
žysta, jog rusiszki gyventojai 
da neužaugo ant patvaldystes, 
todėl komunistai valdo juos. 
Teip vadinama proletarijine 
republika truko kaip muilinis 
burbulas.

Kuom yra tie komunistui? 
Yra tai politikiszka partije, 
uždėta per Leninu su szakoms 
iszmetintoms po visa svietą, o 
Rosijoi pagal paskutini ap
akai tima juju yra tiktai 402,- 
030 iszpažintoju. Toji saujele 

ir jodinėja
ant sprando 130 milijonam gy
ventoju. Argi ne juokas ?

komunistu valdo

Pagal velia use su rasza, tai 
amerikoniszki indi jonai gyve
na geriau 
broliai. Paprastai turtas ant 
kožno indijono pripuola po 
$4000, imt balto gyventojo po 
$3000. Verte turto sžiaurinios 
dalies amerikoniszko indijono 
isznesza ant bilijono doleriu. 
Tasai juju turtas susideda isz 
dirbanezios žemes, minerolu, 
aliejaus, laukai, gyvulei, gyve
nimai ir kiti locnasczei. Ame
rikos kasoje yandasi 25 milijo
nai doleriu kurie priguli prie 
visokiu sztamu indi jonu, isz 
kuriu iszsimoka paskirta suma 
ant juju užlaikymu.

su rasza,

ne

SAULE

f

Sztai slaptinga Vokiszka.armota “Didele Berta” kuri bombardavo Paryčiu*
isznipinejo slaptinga vieta kili 

su kuria bombardavo miestą
No teip labai senei Francuzu kariszkas departamentas 

radosi milžiuiszka Vokiszka ai mota vadinamu. “Didele Berta” 
Paryžių, tolumo apie 80 myliu. Paveikslas parodo kaip Vokiecziai mokėjo užslėpei toji mil
žiną, uždengdami jaja szakoms ir medžeis. Amerikas sziadien turi da didesniu armota kuri 
vemia keliolika tonu szuvi ap:o 120 myliu tolumo.

turi da didesniu armota kuri

ALKAHOLIO NUODAI. TOKIA TAI DALIS SIE- 
RATELES

Užsinuodijimas nuo. alkoho
lio arba apsvaigimas perstatoj 
paskutines pagrindas biaurios,1 
girtuoklystes; tai yra nuo pap
rasto iszdyknmo. . Į

Metodos perspejjmu aiszkios

I

be jokio 
mai.

npkal be jimo. Si i u to-

1.
Ant kapu vakarine tyla. Ty

la? ak, klausyk tiktai. Murma 
vakarinis vejalis dūsauja lapu 
vilnys, mirgėdamas menulis 
szviesojo. Viskas tau kalba 
viskas,

tuos dalykus iždirbineti ir par
davinėti, geidže iązmokiti žmo
nis idant naudotu daugiai 
koksą, kuri pardavinės del žmo
nių už tiek, jog kožnas gaspa- 
dorius isz to džiaugsis ir įgalės 
daugiau suezedyt pinigu ban
ke.

Taigi Fordas ižgauna bran
gius daigtus isz savo smegenų. 
Todėl tegul ir žmonis semia 
isz savo makaules -turtą, nes 
kožnoje makaulėje randasi ne- 
iszpasakyti turtai, kad tik žmo
nis mokėtu isz to naudotis.

kaip juju balti peį

Vienas isz kožno septynių 
meitėliu paskerdytu po dažįu- 
ra randaviszku sveikatos in
spektorių sirgo nuo džiovos. 
Valdžios inspektorei peržiurėjo 
in laika vieno meto 39,416,349 
meitėliu isz kuriu sirgo 5,640,- 
061 ir buvo atmesti kaipo ne
tinkami ant valgio, Isz viso su
naikinta kiaulienos ant dvieju 
milijonu doleriu.

Kiauliena yra
mėsa, todėl gera gaspadine te
mins idant gerai mesa iszkepti, 
iszsniožyti arba isz v irt pakol 
paduos ant stalo, nes didelis 
karsztis iszmiikina džiovos 

raudasi me-

pavojinga

iszmiikina 
gaivalelius kurio 
soje.

Fordas pasako, jog su darbi
ninkais savo naujosią kasyklo
sią, kurias nesenei pirko, pą- 
sięlgines teip,. kaip su darbi- 
niukais savo automobiliu fabri
kuosią Detroite* Parodys ki
tiems locnininkams kaayklu, 
jog gerus pasielgimas su dar
bininkais jam geriau apsimo
kės ne kaip laikyti juos nelais
voje. ’

Fordas mano suezedinet mi
lijoną tonu minksztuju augliu 
kas diena per supratimu kaip 
vesti kasyklas, nes žalio mato
ri jolo neprivalo naudoti ir de
ginti. Jautiena ir kiauliena 
kasztuotu daug daugiau kiek 
Hziadien už jiaises mokaipa, 
jeigu isz josios nedirbtu kito
kiu paszaliniu produktu. Kiek 
kartu inpilamo tona anglių in 
skiepą, tai su jeis iszmetanie 
ant niek devynis galonus sipa- 
los, pustręczio galono benzolo, 
dvidoszimts du įtvarus amoni- 
jos ir deszimts podu žibąnczio 
gazo, nes ta viską isz augliu 
iždirbinęja kaipo paszalini
produktą. Už tai Fordas geidžei

bosuvimotos isz savo “bosavimo” ant 
tuju lepsziu vyru, ir ar ne liu
diję paskui “ tikra.” vyra, ku
ris joms tviszkytu per žandus!

dima. Kada užbaigsime prane- 
szime apie tai visiems.

Daugelis Lietuviu 
sau, 
si žmonis ant svieto, didžiausi 
prasižengėliai, žmonis be tiko-j 
jimo ir savžinios, be meiles del į Dabar laikas, 
savo artimo.

Bet tame biustą.
Masonai arba laisvimulioriai 

susideda isz szviesiu ir mokyti" 
žmonių, 
filozofu,

pė rstato 
buk masonai tai niekiau-

Geri laikai, visi turi darbus 
ir pinigėliu, todęl dabar lai
kas užsiraszyti sau ar kitiems 
“Saule,” nes kada blogi laikai 
užstos, tai sunku bus ižduoti 
kelis dolerius ant laikraszczio.

ADRESUOJANT LAISZKUS.

mislincziudideliu
politikierių

nininku o ir dvasiszkuju. Isto 
riszki rasztai parodo, jog t(*rp 
tuju, kurie 
šonu slaptai

reikalaujesi to, bažnyczios.

laužyt kalauje nuo instojoneziu

p raino
Nuo pats jaunystes reikt 

mokyti vaikus idant; mokėtu 
paguodoti visokius paliepimus 
tėvu. Gal kada atsitinka, jo 
nuo kūdikio 
kas jam nuduoda neteisingu 

vaikas neprivalo 
sau galvos ant to.

Privalumu kūdikio 
same paklusnumas 
užbaigtas kriukis, 
teip butu, tėvai turi neatstoti 
nuo savo reikalavimo, 
lieps tėvas, tojo 
permainyt no atszaukt motina 
teip pat ir tėvas privalo, ypa
tingai prie vaiku, sutikti visa
dos su motinos paliepimais, ka 
motina palieps vaikams daryti 
Tik ant keturiu akiu tėvas su 
motina perkratyt turi savo ne- 
užganadimus.

Motinos tankei klaidžioje, 
jeigu mokina vaikus užtylėti 
ka toki priesz tęva, neprivalo 
to daryti, kad jiai atncsztu ir 
nesmagumu, nes tankei tėvas 
inpuola in paszeluma ir bau- 
dže daugiau. Tankei motina 
mokina vaikus: “žiūrėkit kad 
apie tai tėvui nekalbėtumėt,” 
o da arsziau, kada kūdikis tė
vui melupjc, 
sybia.

Motina pati sau braukė peil’ 
po kaklu, nes kūdikis iszmo 
kytas meluoti priesz tęva, ne 
užilgio pradės ir motina ap 
gaudiuet. Paklusnumas, teisy
be ir atvirumas yra geriausiu 
pamatu ant iszauklejirno kūdi
kio.

Kūdikis greitai mokinasi ir 
ima pąveizda nuo suaugusiu: 
ima pavoizda nuo visko, ka pa
mato* Todol rnpinkis, Motin, 
idant tavo kūdikis butu teisin
gas ir girdėtu gerus žodžius. 
Nepavclinkie jam lakstyt pc 
ulyc^es, be prižiuręs.siausti sr 
vaikais pikto budo. Motina pri 
valo žinoti visados visame lai
ko, kur ir su kojteis draugais 

o y pa

o

v ra vi- •k
ir ant to

Bet idant

Ka pa- 
neprivalo

5

užslėpdamas tei

josios kūdikis randasi, 
tingai jaunos mergaites.

prigulėjo prie ma- 
, buvo perdėti ne i

' Neteisybe, jog masonai rei- 
sąna

riu idant iszsižadetu Dievo, nes 
mason iszki dokumentai isz‘ 
1583 meto, paduoda 
kokia 
susirinkimus pradedant su žo- 
džeis; “Per galybių Dangisz- 

Tėvo, iszmiuczia ir garbe 
malonia, ir Geradejys- 

Dvasios Szventos

Žmones turėtu teisingai ad
resuoti laiszkus. Yra gana 
lengvas daigtas. 
minusia paraszyti pilna varda 
ant kitos linijos po vardu rei
kia, paraszyti namo 
K 
P<>

Yra
Reikia pir- 

y

numeni ir 
ant kitos linijos 

, paraszyti 
rda. ir po miesto var-

dokumentai
maĮda su

masonai pradeda savo

“Per
ko 
Stiliaus 
te Dvasios Szventos — tris 
ypatas vienam Dievo jr 1.1.

Isz augszcziaii i <7 L

džiu matyt, jog užmetinejimai 
notikysta. masonu yra hetei- 
siugu, nes priesziiigai, niekur 
nerasite tokios meiles del savo 
artimo ir broliszkumo kai}) 
terp masonu. Juk sziadien terp 
Lietuviu — nuo žemiausio lyg 
augszcziausio 
arszosniu ne 
kurie netiki in nieką.

7

7 > 
paduotu 7.0-

luomo 
kaip masonai

randasi
oy

Ant kapu mirusiu!
Visur kruta gyvenimas 

sur linksmybe, gamta atsig.ai- 
randasi užganadintj

vj-

vino visi
savo gyvenimo. Bet tik ant ka- 
pu tikumas, tusztumas bevilti- 

mirties tėvynė, 
atsisvei-

kinimas 
vargo!

J

paminklai ir vargingi

nis — czion
malszumo, gyvenimo 

jojo linksmybių ir
* 0

Ten ir szen. stovi puikus sto-
^ylai,
•kryželei. Locnininkai kapu sil
sisi ramei savo mažuosia aniži- 
nuosia kapeliuosia. O bet 
po smart nekurie 
Jiems ramaus atsilsiu!
i Ten kampelije kapiniu, prie 
tvoros, atskirtas nuo kitu kapu 
silsisi nelaimingas, kuris laike 

s vi etines vilties, 
gyvasties 

Sztai

11 
neduoda

“ant 
žemes silsisi, 

krikszcziOr 
— kalba

atves vardu
gatves vardu 

miestd va
valstijos varda. Pay,.,

Mr. .Tolin Lapelis,
d u 7

15 AViliam St reet 
Brooklyn, 
•N. Y*.

Nuo pai^zto'pradžios pastan
gos dėtos jog žmones atsargiai 
adresuotu laiszkus,nes neat
sargus adresavimas privertė 
insteigima 
paczto

adresavimas
^Neatimtu ' 'nuo 

laiszku” ofisą, arba 
angliszkai vadinta “Dead-Let
ter”, 
tuoja.

Visi paczto 'virszininkai nuo 
Franklino, bando 
trukdymą kuris per kiek laiko

ofisą

ofisą, ir tas brangiai kasz-

sulaikyti

sulaiko iszsiuntima netik netin
kamai adresuotu laiszku bet ir 
tinkamai adresuotus.

Nepaisant in vairius pageri
nimo budus kuriuos pacztas inT 

“Dead Letter” 
ofisą kasmet prisiunstn dvide- 
szinits milijonai 
adrbsųotd laiszku*

Pa.cz.to direktorius Harry S. 
Now vėl praszo visu pacztu pa
kreipti žmonių atydu in pilna 
adresavima.

Ant konverto kitos puses rei
kia priprasti pasiraszyti savo 
varda ir adresu.'

vedė visti e k in

netinkamai

Iszsiteisino..

Sudže: — Kas tau in galva 
szauksztus vagi net noparėjo 

kai minu ?
Kaltininkas: —- 'Kad 

daktaras liope ymt 
kas tris adinos,

man 
szaukszta

1

C4.
Maža kokia lai esybe sėdėjo 

susirietus prie upes, tai bpvo 
MariuJca; liesas rankeles sudė
jo kai}) prie maldos ir per anas 
žiurėjo ant svieto. Toks jis gra
žus, o jai taip sunku ir liūdna 
ant jo gyventi.

— Dar kaip matule gyveno 
tai buvo gerai, labai gerai, ule 
dabar nuo to laiko, kada ja lies 
hikiene paėmė in save, viskas 
persimai ne. Tiktai ja nuolatos 
•plaka, pati nežino už ka. Ot ir 
dabar iszvijo ja liesnikiene isz 
pirkios ant visos nakties, už ta 

nesuinmsze.

mirgėdamas
Viskas 

rodąs, gyvuoja. () klau- 
is,

5

(
f
i
i

(Jah but latonja apavaigitnu. k tiktui; 0 isz. irsi ptebuklu
ir pilnaiBesamone: dalimis ir pilnai 

tankiau bet apima ligoni visisz
kai. Bura paprastai paraudo
navus ir iszsiputus, bet kai ka
da ir nublgnkus. Oda szalta ir 
tankiai drėgna. Akiu lėlės na- 
turaliszkos arba dideles. A.kis 
raudonos, bet nejauslios. Kvė
pavimas, kaip paprastas, kuo
met miega. Pulsavimas silpnas 
ir tankus, bet gali būti ir retas. 
Kvapas tvirtas ir dvokia. Pa
ralyžiaus tokio negauna.

Pi'rsergejimas.
Praktikuojant protiszka at

bukimą nuo alkoholiams ir ap- 
oplekcijos, daug tankiau gali
ma apsirikti ir palaikyti viena 
už kita, ne 
bent'kokia kitu forma besamo
ms. • . ;■

Dauguma tos priežasties at-

auksžti medžiai murma:
— Dievas yra didis.
— Dievas yra didis — skani- 

ba aplinkui.

kad praktikuojant

gabentu simptomu, kurie y vai
ruoja, yra, padėjimas žmonių, 

‘ ■ paralyžius,
atsiduoda^ degtine, 

dar nieko nepasako, kadangi ir 
apoplekeci ja sergant i 
gerti juk. Apsiejimas.

♦Jei yra abejone, ar apsvaigi
mas nuo gerymfc ar apoplekci- 
ja — visuomet reikia gelbėti 
kaipo nuo apoplekeijos ir teip- 
gi saugoti ir nedaleisti ligoniui 
nusiveinti, kadangi tas krauju 
smegenyse.

PasigeriLsiam, jei pasikelti, 
tuosyk reikia duot ka tokio kas 
verezia venmti, kaip ve-musz- 
tardos ir vandens arba drun
gno vandens. Tas gerai.

tvirtos kavos arba 
aromatiszko spirito amoni jos 
(aromatic spirits of ammonia). 

Karsztas bonkas aplink ligo
nio kuna.
., Paskiri 
kuomet

jauslumas akiu ir 
Kvapas,

Paskui

galėjo

sutrinimas

bėgės kraujas

yra

I>aszaukti, daktaru, 
jau nuo pirmo* pavo

jaus apsaugotas.
Apoplekcija ir sužeidimas 

smegenų.
Apoplekcija. tai

kraujo indeliu smegenyse. Isz- 
apaudžia t. v. 

nervu centrus (vidurius) ir taš 
pagimdo simptomus. Sužeidi* 
mas smegenų visuomet sužei- 
ir sziuos centrus. Metodą per
spėjimo apie apoplekcija
toli perdaug supainiota del ap
kalbėjimo ežia ir, naturaliszkai 
smegenų sužeidimai perspėja
ma kaip ir kiti sužeidimai.

Simptomai,
Apoplekcija užeina tankiai.
Smegenų sužeidimą gali liu

dyti- istorija sužeidimo galvos.
Sužeidimas smegenų gali- pa

gimdyti kraujateki isz nosies, 
ausu, bunios ir akiu.

Vesamone pilnai, urna: Rau
dona nuo apoplekeijos. Nublun
kąs nuo sužeidimoi -

Akiu lėles dideles, nelygios. 
Akis nejautrios. Kvėpuojant 
luiarkia. Pulsavimas pilnas ir 
paprastai paleugvas, Supavaly- 
žiayimas vienos dalies kūno. 

1Į 

Bandymas mosyknoti rankęms
i

rodos, 
žiuri numiręs ant vazonu kurio juk 

svieto. Bet ne! žiūrėk! I 
darnus ant žemes savo balta 
ploszcziu, rodos įkalba:

— Garbe tau Pone! 
O tena i auk szt u m o j,

damas už dobesiu, rodos oszia:
— Amžinantis platybe!

i Tylą upHnkuij. ale 
kokis tai dejavimus girdžiamas ‘‘Sai vejalis rodos, džiovina jai 1 • 1 • • •, * • I ... . . __ ... z

Ir gamta rodos, pradėjo 
skleisti savo gUara jos stygas 
taisyti kad sykiu raudoti su šie 
ratu. Medžiai duksavo aplinkui 
žoleles verko rasos lietum net 
kvietkeles palenkė savo liūd
nas galveles.

Mariuku jaute, kad toji va
karine tyla jai liūdnumą su ma 
žino.

Staiga kokia tai 
permatoma dvasia plaukdama 
prisiartino prie Mariukes.

Mergaite suszvapejo links-

Tiktai senus menulis 
tylintis ir

7

Iszties-. Pergulės ant kiemo; juk jau ne • 
o balta syki taip būdavo, ale lead ja

szvies-

kas tas?

kurezias, grabinis, iszejo isz po 
žemes. Kas-gi galėjo įkilytot i 
numirusiu ramybė? Kas?

O

— Tu latre, tu nieksze tokia! 
— teko sena liesnikiene, stum
dydama maža apiplyszusia 
mergaite — kaip drįsai sumusz 
t i ta vazoiia nuo lango! Veltede 
negana, kad tave peniu ir ap
rengiu, o tu man namuose dar

M m a mm . * avisokias nuotrotas darysi! Tu 
bastre kokia tai— reke sene.

Tuo tarpu buvo vakaras, sau 
le jau leidosi, o senos Agniesz- 
bos balsas skloidosi aplinkinc-
se.

Prie paskutiniu liesnikienes 
žodžiu, medžiai, 
smarkiau pradėjo oszti: 

biedna

medžiai rodos, dar

siera tele — i

nusigandus, per 
veidelius riedėjo

isztikro

toksai kosulys smaugė dabar, 
nuo. veidu asza- 

žiurojo ant svieto. Ak
Apsiszluoste 
ras ir, 
koksai jis gražus, koksai my- 
luu jautis;
duksauja ir verkia, ant jos, la

tie medžiai, rodos

aszaras.
gamta

sidabrine,

.Mergaite
mai:

— Motinelemiane!
— Vaikeli mano vaikeli ma

no! — ntsiduksejo dvasia.
— Eik, 

dangui — szvapejo kvietkeliai.
— Paskui motiĄa paskui mo

tina! — sumurmėjo guoba.
Ir sztai žvaigždiniu keliu nu

sileido meiles Aniolas atsiustas 
Dievo nutvėrė dvi duszias mo
tinos ir dukreles ir nunesze 
priesz dangiszka sostą.

Praslinkus
<r r>

eik! — in dangų in

uszj

berniukas, kuris lig S'ziol

— Tu 
szvapejo 1aq> savos.

Mergaite stovinti priesz lies- 
nikiene buvo 
jos baltus 
aszaros.

— Ak, tetule, 
to nepadariau.

— Kaip tu ne? — suriko ma
žas
stovėjo szeszelyj — pats viską
maeziau,

— Ka? Marinka dar meluo
ja? — bliovė sene, kuria bied- 
pa mergaite teta vadino — pa
la uk-gi!

Visa eile ikuinszcziu nukrito 
ąnt mergaites sudžiuvusiu pe- 
cziu.

Mariuku pradėjo verkti.
— O, motinėlė mano, kur tu 

pasidėjai!
— Tylėk man tuojaus tu; 

cholera! — reke ragana boba, 
neperstosi , Atneszk, 

Antanuk, lazda!
Nudžiugęs bernaitis iszbego 

laukan..
—Tas jai labai gerai-murme- 

jo mažas pikezurna — nenorė
jo su manim eiti grusziu vogti 
pas kaimynu, dabar jai gerai, 
-gaus, o juk a*sz vazonu su rfiu- 
sziau.

Piktas bernaitis szetoniszkai 
prasijuokė.

— Ka,

o juk asz vazonu su rfiu-

o 
O.

Ant kapu vėl vakarine tyla;

trims dienoms 
rabelyj jjalaiJota 

biedna sieratele.
__________ _____ 1-.^ ..... .... X—....

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

mažame

■ t■

Kam duotis nupliktie? Mes 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros dej vyru ir mote
rų. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr. BRUNDZA CO., Box 9
Broadway and So. 8-th St., 

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

gų tai užstojima#) užkietėjimas 
viduriu, nerviszkumas ir gal
vos skausmas.—’

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pradžo gydymo už koletą stam-

• A « 1 vpu pasiustu bua per paczta už- 
peczetinta.; szimtai tukstaneziu 
dekavoje už pagelba.

tai tukstuneziu

mtt

A
i
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Nesikankink, su
Reumatizmu > 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

PaiR-Expelltriu 
ant skaudamu vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai P&inpExpelleris turi

Vėl taip graži ir limpanti. Tik 
tai vejas tvireziau tampo me
džiu virszunes, tiktai kas tok
sai garsiau sudejavo po juodais 
kryžais.

Urnai grabas su trenksmu 
atsidaro, iszeina isz ten kokia 
tai baisa esybe. Ar tai yra žmo
gus? ar jis yra nuo szios že
mes? atvertos akys, ale krutinę 
ledine*

Mano vaikeli, 
keli! — suaimanavo esybe ir 
patylomis per girias ir laukus 
lekia.

Kur lekia tasai aitvaras!
Laukiniu žolynu balti žiedai 

pakelia savo galveles.
— Kur lekia, lekia? — klau

sia.
Žalia žole sklaistosi nuo gra

binis vejalis ir sznibždasi tarp 
saves:

—- Motinos dvasia, motinos 
dvasiai

0 esybe lekia palengva, slen 
ik a,

— Kąs- gėlojo sujudinti mi
rusios ramybe? Kas?

I
I

ir kojoms. Jei suparalyžiuotas, 
parpuls visiszkai be gelbėjimo
si.

Apsiejimas.
Pasza.ukCUNARD

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton nut Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania. Mauretania 

x Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persCdtmas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydOtl
In PIIIhya 2 klesn $150.00 Kares 
In L’lllavn & k lesa $100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISJ5 XlETUVpS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožnu savaite.

Grolcziausl laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkajno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bilo agento. Pareikalaukite. Yra, 
vienas jusu mieste ar apielinkeje. 
C UN ABD LINE,

f

kuogreieziausįa 
daktaru. Ligoni paguldyk in 
tyku, tamsu kambariu jei gali
ma. Paguldyk auksztieninka ir 
peczius aukszcziau, padedant 
apaezioj priegalvius.
Ledo ir szaltas palas prie gal

vos. Karsztas bonkas prie szo- 
nu. .. v

Paakstinimas nereikalingas.
Tolinus bus.

Y

FARMA ANT PARDAVIMO.

jis yra nuo szios že

patrotinimo 
užsikeisejo ant savo
— savžudintojas. 
neszven’tytos( ?) 
neaplaikydamas
niszku laidotuvių 
žmonis.
tam nelaimingam, 
tuju paežiu kapiniu,
silsisi terp, kapu ir .kryžių, nes 
turėjo intekniia,
ir už szmoteli aukso uplaike 
svietą terp tinkamųjų. Bot 
Christiisas ejszkei pasako: 

Nesudykito idant patys ne
būtumėt sūdyti.”

> y 
y

Ir daitgiau, pluiaszįu 
silsisi ant 

bot anie

mulio vai-
INKARO vaisbaženklį.sc

ir tai puseziojo

7

turtą, garbe WM

V •

Sziadien. viską atranda 
noviszkus. kapus, miestus, g< 
ras te piktas dvases ir t.t. o anl 
galo surado ubobiszka Rojų’

Pietiniam
Amcrikc per daktaru Aleksan
dra Hamiltona. Rice, keloiv 
aplinkui svietą. Yra tai tikror 
naujausio sztamo moterėlės 
nes tonais moteres yra tikraii 
valdytojais namo, ižduoda pa 
liepimus gaspadorysteje ir na
miniam darbo dol vyru. Katra? 
neklauso gauna kuju per pa 
kauszi. Yra tai tikras “bobisz- 
kąs Rojus,” bot klausymas, ai
tosios moterėles yra užganady-

*e

T
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Neužilgio pabaigsim spaudy-
ti dideli Sappipinka kuris bus 
vienas isz didžiausiu ir geriau
siu ir gerai apdarytas. Nuo 
kokio tai laiko Sapnininkai 
iszsibaige, todėl buvome pri
verki spaudyti treczia išklei

ir gerai apdarytas. Nuo
2q Broadway, 

Now YorL 
J.

b

........ i

namas90 akoriu, 10 ruimu neimtu, 

didelis tvartas su gyvuleis. Ge
ras vanduo isz szaltinip prie 
namo ir tvarto. Parsiduoš pi- 
goi ant lengvu 
Steito kelio.

Chas. C.. Rang
Grier City, Pa.

išdygti. Prie
(t.f.)

ROYAL MAIL
Greitus Tiesioginis Keltas Tarp 

NEW YORK; SOUTHAMPTON 
IK hajnmvbgo.

Ant naujausiu puikiu "O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA

ISZ EUROPOS 
Trecria klooa 

$102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

ĮN EUROPA 
Trecxia klcsa 
$103.50 :
$106.50 
$107.00 
$105.15

,*1h / t

ILatnburgt 
Piliau 
Memel
KaupM

ROYAL MAIL STEAM 
’ PACKET COMPANY, 

26 Broadway, Į

k

Bew Y«Ek.Broadway, t*' l_____
arba paa vlMtefw frntttr

-

M

Pasza.uk


RYKŠZTES
Nelyskite! atsake Vargutis 

nusitveręs ąžuoline 
ISruuun priszokusiani sulaužy
siu makaule — 
baisiu 

^akimis I • A * 
f 
i 
ta sėkla! — taše starszina: asz 
t\iu parodysiu, atmysi tu Kna
biki Antanu, tu, apuoko veislę! 
Iszdirbysiu asz, tau kaili, nu
lenksiu asz tau ragus!

Vargutis nieko neat sake: tik 
stovejo iszblyszkes, kaip avižos 
gimdas* \ su kede rankose, bai
siai žaibuodamas akimis isz po 
užvirtusiu ant kaktos plauku.

Tuointtarpu starszina su sa
vu sėbrais iszgramejo keikda- 
ifti isz kareziamos.

gyvatei nedo- 
nebuezinu asz Kaula-

kode.

priduri jis tpip 
ir teip žylKclejo 
ir starsz.:tm ir jo 

įgirti »i.H yiJ suprato, jog raus 
ežia ka nors giltino.

Na, palauk, tu pvakoik-

balsu 
jog

«.)1 Yn i

— Asz tam 
vanosiu, 
kis Antanas — girdėjosi balsas 
starszinos.

— Vertas, rupužo, pliuras, 
vertas pan i Kaulakeviczia! — 
vienbalsiai pritarė sėbrai.

Neilgai truko ir Vargutis su 
savo bendru, nepabaigė nei bu
teliuko, iszejo 
kareziamos.

isz Dvvliusko

neramiai

krutinę, juoda nuo 
visokio vargo —

Szi tai jis mato save 
vaikeliu, begiojeneziu 

marszkineliuose po

atbėganti 
prūdą i Arba 

nusivilkės

Gulėdamas A’argutis sunkei, 
kvėpuoja. Skylėti 

kailinei, kuriai* jis užsiklojo, 
nusviro nuo jo, ir matosi plau
kuota jo
prakaito ir 
neturto. Viena, ranka jo nusvi
ro nuo suolo, ant kurio jis gulė
jo, o kita uždėta ant krutinės, 
ir nugai tarsi suleisti in kruti
nę.

Per jo užkaitusius nuo mie
go ir nuo baisaus atsitikimo 
smagenis pereina visas jo gy
venimas, 
mažu 
baltuose
gatve Užbaliu sodos. Susitikęs 
pas prūdą su kitais tokiais pat 
geltonplaukiais vaikais , ir hi
bridus iki keliu in prūdo kerte, 
gaudo pundagalvius ir mažus 
karosėlius, kuriuos jis užspeia 
te in maža raveli, 
nuo szulinio in
metes ta davba ir 
marszk i nulius, jis su savo ma
žais draugais maudosi prude 
ir pluduriuoja pu ji ant liepto 
lentos. Dora matusze, stovė
dama prie triobos ir kapodama 
gyvuliams'ir paukszcziams la
pus, žiuri, kaip linksminasi ir 

jos Simutis, ir 
nes žino jog

negilus, , ir Simucziui

kryksztauja
meiliai juokiasi,
prūdas
nieko blogo negai atsitikti. To
linus Vargutis atsimena ir ki
tus atsitikimus isz savo gyve
nimo-—

Jis truputi paaugo, ir tėvus 
nuvožęs ji Polkiszken pristatė 
in mokslą. Matusze ant kelio 
davė jam rieszutu,

Ar

1

e

SAULE

1

misti ja leisti in mokslinycziu, 
nors tai jam niekas neprekiuo- 
ja, non moksliuyczia. ežia pat. 
Jis teip sauTokuoja — ir kiek
vienas iszmintingas žmogus 
teip supranta — • jog tokios 
mokai ii ly ežios, kaip Lietuvoj, 
nekokios naudos neatuesza, o 
tik vaikus isz kelio iszveda. In 
nugszta mokslu neturiu isz ko 
leisti Beniuku, — maste Va iv 
gutis — o maskoliszkai keikti 
iszmoks vaikas ir po miesteli 
belakstydamas; tai bent nieks 
jam nusu ir plauku nedraskys. 
Dokui Dievui, kad motina, kol 
gyva būdama, pnimokino vai
ku žemaitiszka 
ti!

Paskui atsimena 
kaip ji tėvas vežu i 
\r pats nieko iioiszmanydamas. 
o geru žmonių liepusi klausės, 
pavedu ji mokinti kas-žin ko
kiam girtuokliui — apgavikui 
Apgavikas ketverius metus lai
ke Simuti pas save tarno vieto
je, retkareziais, po trupueziu
ka pamokindamas. Tai ir nedy- 
vai, kad Simas susilaukė 17 
.metu, o nieko nciszmoko.

Tuom tarpu mirė Simo te 
vas, ir motina parsivežė sunu 
namon. Ir pradėję juodu .gy
venti. Motina, Jciek iszmane. 
užžiurejo ūke ir rūpinosi apie 
visa ka, o Simas važinėjo ant 
atlaidų, vestuvių, vnikszcziojo 
ant vakaruszku ir in sveczius.

Tai buvo linksmas vaikinas 
ir visiems smarkiai patikdavo. 
Teip begyvenant Simas nei jus
te nesijuto, kaip sulaukė 23 me
tu, ir motina pradėjo prikalbi
nėti vesti sau žmona ii’ paimti 
like in savo rankas, juo kaj jo? 
amžius jau nebepaneszo gyve
nimo triasu ir rupeseziu. Si
mas eme dairytis žmonos. Bet 
besirengiant jam kelti vestu- 
ves, sztai eme ir numire.jo mo
tina. - ' • • -

In metus po motinos mirimo 
Simas vede Urszule, dukterį 
turtingo kaimyno-ukininko. Isz

— Vipęuk! szia szuuk !
J i ji mano, kad nuo trenksmo 

bites nusės. Piemenukas inszo- 
ve staoztai in triobos stogą ir 
kilo' baisus gaisras, nes bnvu- 
siojio visa savaite karszeziai 

visus pasalius.iszdžiovino
Beveik nieks nieko noisžgelbe- 
jo. Vargutis 
lauko, kur jis bhvo iszvažiavcs 
rugiu vežti ir pamato savo 

ir jauja ir daržine

mrvaziavo isz

triobesius i 
skestanozius liepsnos jutetii, 
Atsimindamas duba r
atsitikima Vargutis iszticse 
abidvi rankas in nugszta ir gai-

ta baisu

kaip vąrgszas Rebb.^^elikus, 
visai Pelkiszkei žinomas žydas- 

niekuomet phyna, kaip jis save beprotis, paskui kuri sekioja ir

žiūrėto nežiūrėjo, nematė j u. 
Jis vis rymojo ir aszavojo, nors visai Polkiszkei žinomas žydas* 

ir

*» ________________1.___...... .... ...... *r !

neverko teipatmena vyru, w.H,
kaip mąžas vaikas. Prastojo1 t ' I 1' I ' •r

jis ukeš, palaidojo mylima pa
ezia: vis tai jftm,buvo skaudu, 
tuomet jis ir liejb aszaras, ku
riu jokiu budu negalėjo sulai
kyti. Bet dabar jis tikrai ver
kė, nes visas neiszverktas var
gas, visi nepasivedimai ir de
jos — pramuszo leda jo rimtu
mo ir iszsipylo per krantus, 
lyg pavasario upelis...

Jis pasijuto didėt suslėgtu

kuri erzina vaikai.
Iki sziolei jis buvę vargszas- 

neturtelis, bet visiems dvasiai 
žiurėjo in akis, nes .jautėsi to
kiu pat žmogumi, kaip kiti. G 

kur ji^ dės sa
vo akis? Nebus kaip nei per 
miesteli, pereiti, nes vaikai ba
dys ji pirsztnis ir, gal liuli, ap- 

;drabstys puriads... (> kaip jis 
.pažiuręs iii akis savo Benhikui,

po rykszeziu 
Nebus
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? lestingai suszuko. Bet vol nu- dvasiszkai, jam rodos, kad po
sirainino.

Po gaisro Vargutis visai pa
vargę: k a turėjo naudos ii 
mantos viskas tapo- auka ug-

rykszeziu jis jau pasiliks mies, 
tolio vaikams aut apjuokų ir 

akyse tiek pat vertaisvisu

kurio niekuomet jis neniusze, ir 
kuriam pasakojo, kn<L būti 
musztam — didžiausia geda ?...

— Ak, Dieve mano, Dieve 
mano! atsiduso Simas ir nusi
tvėrė abiem rankom hž skau
damos Įcalva. T oi i aus bus.

i

i 3 p ”

5 s* •*

3

raszta sknity-

i Vargutis, 
in Sriaubus

pradžios viskas gerai ėjo, nėr 
lengva buvo gyventi turtingoje 
ukeje: tėvelis, amžina atilsi, 
yaliko ūke visoko pilim — skli
dina, kaip jauezio* aki, ir'dar 
gryno skatiko 12 szimtu, kaip 

Už ta Varguti guodojo 
svietas ir, atsimindamas jo tę
va — starszina, norėjo net ir ji 
iszrinkii in starszinas, bet Var
gutis apie taį net dūsavo, o Lie
tuvoje, kali) žinoma, ęenka ne 
ta, kas yra. geras žmogus, bet 
ta, kas daugiau degtines prala
kiau.

ledo.

vienok tin! 
keli szi nitai

V" Ui-•’■1 * IBaltic States Bankas:t •

| Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas.

los. Sulėkė, kaip varnui skoli
ninkai ir viską isznesziojo po 
dulke. Žemė buvo tėvo nabasz 
ninko pirkta nuo d varpomi 
ant-iszinokcsnio per ilga laika 
Tėvas nebespėjo iszmokcti vi
su pinigu, nes neiszejo laikas 
ir nors paliko "įnirdamas 1! 
szimtu inusztiniu, 
žemes dar buvo
skološ. Simas paežiai sergant 
isz žemes nieko nepelno, tik 
mokėjo už ja tėvo pinigais.

Tokiu budu po gaisro Simas 
apsi roką ves su skolininką it 
palikę be žemes ir be naudos 
su keliomis deszimtimis rublii 
kiszcnejo ir persikėle gyvent 
in Pclkiszke. Cziit’ jis pradėjo Į į 
kaip 
duona, liet tas jam labai sun 
kini vyko, nes jis nemokėjo ne? 
jokiu amato. Darbavosi 
kiek ininanydanias, o bado nuc 
saves visai negalėjo p ra gint* 
ir buvo jam amžinas vargas 
Žmona jo Urszule nei metu ne 
iszlaike tos permainos padeji 
mo ir pasimirė palikus jam su 
nu Beniuka, kokiu szosziu-Hep 
tyniu metu. Po jos mirimo Si 

nebuve

himanydanias pelnyt

iszvirti.

• e 
.1U

y bet ir tai ne

valgyti
bėgdavo svetima
kaiminka iszvirti »valgyti ai 
frioba. iszszluoti 
kas diena.

Priesz pat .auszra atėjo in 
galva. Simui paskutinis atsiti 
k i mas ka rcziaino je yy linsk to
Aiszkiai
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EXTRA! EXTRA! EXTRA!

BANKO RESURSAI $1,700,000.00 
----- $-----

Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka 
• nuoszimozius už Kuponus,

Priima depositus ir moka 4^, priskaitomus prie sumos 
kas menub. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su 
pilna garantija, greitai, teisingai ir pigiai.

Parduoda laiva kortes kelionei in Europa ir isz Europos 
ant visu linijų.

Turi savo korespondentus - Bankus: Kaunep Rygoj 
. Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.

i Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko 
į Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų 
g Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban- 
g kas, Prekybos ir Pramones Banlcas, Susivienijimas 
g Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos.
g Kad ir trupueziuka isz kelio, bet apsimoka kreiptis
g VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN
I BALTIC STATES BANK
g 294 Eighth Aye. New York, N. Y.

t
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<4 
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Telefonas: WATKINS 2142.
Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.
Subatomis -iki 7 vai. vakare.

inąs visai apsileido:
kam nei triobos ’ iszszluoti, no: 

Kartais už 
moteriszke-

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra m- 
'J , Tos nesvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius

i

Joni kombinacija.

■ kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu pricbti pleiskanų. Tik kelis

i
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

» — - — - — TT W Y --- I W ***

Įnirtus panaudojus jus iš galvos viaiškui
1 1 • f t • 1 i • • t
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BALTRUVIENE
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Bejones moterių negaliu im- 
girti, 

Jau senei asz joms rengiau 
pirti, 

Kada man pasidarė be ijnieros 
pikta,

Iszkeliavau pasiėmus koezio- 
la dikta,

Kada jau sėdėjau vagone, 
MisHnu, palauk tu senovagone

Nuėjau pirmiausia apie Juo
duke,

Žiurau gere miinszaine kaip 
padūkę, 

Liežuveis makaloja 
Visus aploja.

Paskui nutraukiau ant B. 
stryto,

O ir da ant kito, 
Lietuviu moterių rodos i 

daug, 
Bot ka jos iždirba tai palauk 

Pasigeria loja, pliauszkia, 
Kaip kregždes cziauszkia. 
Tolinus ant kito stryto nuci- 

pinau, 
Dauguma moterių jau pažinau 
Su peleni kaip vyrius siuva, 
Nepaspetu su jom ne szuva.

Roke, uže apie stalus susisėdo, 
Maniau kad durnaropių ap- 

siede, 
Ėjo svyruodamos, netvirtos, 

Tuo supratau kad girtos.
Buvau da ir ant keliu st ryt u.

nc-

»

y

Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tikta! yra tai 
labai pigi preke nes tfc daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. TIK pn- 
mislykli ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, pulkus isz- 
marginti nikelio luksrttU, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberto kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris R.C. 22'kalibro dni- 
czei -ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geleieis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti.Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety .brl t va. Tio-visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. LaJ- 
k rodei is pats beveik tiek rertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 25c stempo- 
mls o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
t a vora in justi namus. Adresavoklte: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago. .......... . ... ■■■■■ ....  11.... .. .  ... Į

ATSIUSK TIK $1.60
O gaust saltklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka-

Gerlausla stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk

su pamokintam

■

I' II'

11.00.

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose”
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. EloųuMrtorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.60.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasta abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITTS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. T.

Aukso 
senovės

Lalszkams

.1

I

Bet galas viską atsimytu 
Vardus užmirszau, 
Tik tiek paraszau:

Kad papratima gerti turi, 
Grinczias ne vaiku neapžiuri

Dauguma tokiu moterių,
Po penkesdeszimts szuns po- 

' • toriu, i 
Sukalba kas diena, 

Bogiodamos pas viena.
Josios jau teip paszelo, 

Kad nebijo mažo koezelo.
Neszposuokit, na, na, 
Nepajusite ne viena, 

Su karsztu vandeniu at k in
tv’s iu, 

Gerkles visoms iszszutysiu,
Ir da pagaliu durtiu, 

Po tam tekina nukul siu.
♦ * #

Ej, jus Skulkino mergicos 
Nedalykite kai'czemos 

bažnyczios,
Jeigu atojnato melstis, 
Tai ne vieta jum belstis.

-Sueja kelios in sedynia vienu 
Poterei jums nieko neapejiia

Su liežuveis makaloja, 
Kožna inejnanti a ploja.

Tik vaikinai joms galvoje, 
Su kojoms sodinėjo baladoję,

Tas tokius plaukus turi, 
Anas žvairei iszžiuri.

Tam per trumpos ausis,
Kito vela raudona nosis, 

Kaip katra kramto ir guma, 
Makaloje snukneziu kaip 

. . szuva.
Jokios sarmatos ne turi, 

Norints žmonis ant ju žiuri 
. Jeigu da karta, teip bus,

O isz savo kvailumo nepabus, 
Tai ketina kelios moterys 

susitart,
Ir smarkai bažnycziojo isz- 

bart,
Ar tada bus mergicos gerai
Jeigu noapaiejsit bažnyozio- 

je szvariai, 
Kaip už ausu laukan iszmes, 
Arba pas motinas nuves ?
Juk kvaila, visur pažysi, 

Ir bažnycziojo juos pamatysi 
O ypatingai jauna mergina, 
Kada, sp draugėms sųejna, • ■ ......... . ...... . ..........................

ANT PARDAVIMO.
' Parsiduoda geros stubos po 
No. 321 W. Spruce Str., Maha-

r JUant kampo. Atsiszaukite tuo- 
i jaus pas; Adoma Geguži, Box 
[j45, Middleport, Pa, (t.j.l)

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSA KINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA.JR SPASABA.

MA II AN OY CITY bu* kožjia V t ar ataka 
30 E. Centre St< ant antro floro.

Ofiso valandos: 9 ryte iii 9 vakare, 
RODĄ SUET1KU DYKAL

M

galvos odos ir gružui žvilgančių phiukxp naudokit Įtupės,
Kaina. 05 centai a pliekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai ii laburatorijos. '
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St; Brooklyn, N.Y.
........ .............-t—------ ■ ■■ ------------ ■ ...............—.——.m— rii,,. , , . . .................................

jas mato starszina 
szalikianti visa gerkle; unebu
siu asz Kaulakis Antanas, jei 
asz neiszdirbsiu kailio tani žyd- 
bemiui!”

— Ryksztos!... plaks mane' 
suszuko Simas ir atšisedo. (

Jis perbrauk© juoda pūslėta 
ranka sau per veidą ir kakta, 
apipilta szaltu prakaitu ir pa 
cziupinojo sau ausis ir uosi, no
rėdamas persitikrinti, kad jis

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK b i 1
v - 

r i’*-
J

i"

rodamas persitikrinti 
imti starszinystes reikalais, ant nebemiega.
to ne laiko neturėjo. Jo žmona Garbe buk Dievui levui. 
Urszule, pagimdžius jam ant- Rai'e Simas zegiiodamasis: ko

Vargutis nenorėjo užsi-

to ne laiko neturėjo. Jo žmona

nebe teip jau linksnius, ra sunu sunkiai susirgo; reikė
jo- ja gydyti,

obuoliu ir

kad jis
—4*1-^

-m , »r 5*i- J ‘“F'.iE** »•

£

> 
isz

kios ežia man bjaurybes skver
biasi in galva

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo, tai pribuvę 
in New York© kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainomo ir siuneziamo pinigus in visa pasauli

9» Kvarantuotas.
, Jalgu esate silpni, nerriszki nr 11- 

guoti, nedarykite tos klaidos ka Hti
Ar ežia tik ne 

Svie-
f...

deję įiriesz-pricszais važinėti Į sapnas koks ?... Bet ne!... 
in miestą tai gydytojo, tai pas, pažinstiunu.

Ir akies mirksnyje • atsiminę

ir Vargutis pra-

miestą tai
vaistu. Ant galo nuveže paezia

gydytojo, tai tas> PPŽinatami...

puse rublio variniais pinigais, in miestą ir ji ten sirgo arti nie- ^11108 vakaiykszti, atsitikima
o tevuį in ndiiH prikrovę vis«k 
kię maisto, kad jin paliktu fa 
visa gaąpadiiiei ant praniaiti- 
nimo Simuczio. Szėip-teip, bau
džiamas ir skriaudžiamas pik
to, gudo inokintojo, Simutis pa- jo, tai gyvuliai krito.

su starszina ir, kaip in kakta 
daužtas, nutirpo.

— O jog gali būti- ryksztes! Į 
galėjo ja prižhireti. O ūke tuom Į tara L
tarpu ėjo žemyn: tai neuždere-| visas užkaito ir pajutę, jog |

tu. Vargutis, knrsztai ja mylė
damas, nuolat lauke, o ūke vi
sai apleido: nei jis mokėjo, npi

k jis -nulindęs pats sau n 
visas užkaito ir pajutę, jog

baigė Pelkiszkes moksliuyczia. 
Nei mokslo, nei meiliu atmini
mu isz to laikę neliko Vargu- 
czio galvojo: gyveno jis vienas, 
po priežiūra senos davatkos, 
kuri nuolat burbėjo-už mažiau
sia daigta ir priede jam szirdi 
mukiomis, klūpojimais ir alki- 
naneziais pasninkais. Moksli- 
nyczioje-gi
mokytojas skriaudė ir baudė, 
visaip iszjuokdainas Ir tyczio- 
damos isz lietuvystes ir kata
li kiszko tikėjimo. Nors pats 
mokytojas buvo isz praseziau- 
siu ir nusususiu gpju-bnrlio- 
kit, yienok nuolat kolięjo vai
kus, vadindamas juos 

žpiogusi,” “

nelemtas gudas-

° Juo i n ka&-žin kas drungnas prabėgo Į 
pakalne — juo greieziau” *-dPor skruostus ir skrabtelojo,
sakoma yra svieto — ir Vargu* | ant kailiniu, 
ežio ūke leidosi ir leidosi že
myn, ir per penketą metu vi-[ primėtoma per’'langu szviesa

Ilgai jis sėdėjo ir verk©. Vos

pagal dienos kursai pasitinkame keleivius Now Yorke 
ant stoeziu ir suteikamo nakvino savo liotelije; bagažus 

, pristatomo ant laivu ir apdraudžiamo; padaromo pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso

V1

498, WASHINGTON ST.
Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.

*. .. Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiety
"ui"

Reikalaukite
4

GEO. J. BARTASZIU8, - 
NEW YORK, N. Y.
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“mužiezv 
jo/’, “žmoguti,” “skoti” ir 
t,t. Dėlto Vargutis negalėjo ra- 
mtai atsižvelgti nei ant vibno 
mokytojo arba mokslinyczios: b’pbu, pristetyta*bitems sergo- 
tuojau jo atminty j, sukildavo 
seni laikai, mokytojas Niego- 
dtajevas ir visos jo skriaudos. 
Dejto jis ir savo Bernuko ne-

sai pramarmojo. Žmona jo norai isz rytu puses-ėjo vis didyn ir 
prisikėlė isz patalo, bet tikros] didyn ir perėjo in auksino-raur 
sveikatos neatgavo, nežiūrint dona austru. O, Simas vis sedo- 
ant to, kad Simas nesigailėjo jo ir verke, kaip;mažus vaikas, 
jokiu iszdaviinu, nes sziadien phrsipildc saikas

Paskutinis galas ūkei Vargu- jo kantrybes ir vargę. Dabar 
ežio atėjo isz gaisro. Buvo tik jis ajszktaį pamęte, jkirko 
karszta vasaros diena. Visi jis atėjęs, kaip žemęi puolės, 
sveiki Užbaliu gyventojai bu-J 
vo ant lauko, nes .buvo pats 
pjovimas ir vežimas rugiu. Vi
durdieniu kilo gaisras ir be J 
veizint visa, soda sunyko, lyg 
žvake ant vėjo. Pasirodo po to, 
kad pas viena ūkininką Povy< 
liūną, kurią užlaikydavo daug 
bieziu pasikėlė spietlius. Sojia

I 

f

r
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jftalutaras
' .. . ..... .................. ....

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
pils Pilvu Netvarkomo: i

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

1P—
v./ 1 ■ * r h \

itters
r T"?

I

ti, neinmanydama, ka daryti, 
inbego in. troba, pagriebė Po- 
vyliuno szaudyklo ir, iszneszu- 
si in sodneli, tarė piemenukui t

•

Pasirodo pirmi spinduliai sau-d 
les, leurip žadėjo gražia diena, 
vieton buvusiu pasknliniu lai
ku lytu ir« miglu. Tie spflulm 
liai inbogot * hb triobelo Vargui 
czio^ir paauksino kęvte molinio ’ 
peeziaus, lopą nutukusios sie
nos ir lova, ant įkurtas saldžiai 
miegojo geltonplhukis Bonin- 
kas. , ■

Bet Vargutis nenttsiramino 
ir nenusidžiaugCį’ pamatęs! savo 
triobelojp’ daagiszka sveti — 
saulutes spinduli Jjs ant ju nei

I
Į 
I
I

su; Pilvo N et v ar k ūmo:
atsiraugėjimai;

NBŽLBBCZIOJIMAI, PĘASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS,

NUSILPIMAS, IR T. T., k ' . ,itį * * » * ■ b ir*; << ’ i \ * ■ f «r ’

Darytas isz iszrinktuju goriausiu naudingiausiu vaistu** 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus irJis yra labai veiklus ir
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini4 

f kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai
muif pataiso apetite ir priduoda viso gerumo del viso

reikalaukite tesiai iszmus.’ * •- . 1 ■ | j y v
Salutajras Drug & Chemical Co.

.CHICAGO, ILL,
- *’ *tl .................. „

1707 S. EtAMWED AT. Dapt. ,15., 
j]U£211XSSXSSSSSXS^
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i noy City, ant dovyniu fa m i Ii j

[j45, Middleport, Pa,

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Spedallitas 

Užsisenejusio Ir Chronlsaka Lfff« r 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manta yra

~ Jalgu esate silpni, nerviszkl ar 11- 

esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis. užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gaxal, svaigulis, silpnumai* sstr. 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberimal, papucxkoa, 
dedervines Ir kitos odos ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni Yyral ar pajėgos jusu jaučia
tės jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo. miU 
romo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jalgu taip tai matykite ma
ne.

Homatfrmas visokiuose padellinuo* 
se, teippgi IsEtlne tr sstyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodejul 
silpni ir nuvargę, -pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant to
gos, silpnos' atminties, sarmatlyri, 
greitai pallstat, pikti, Iszbllszkusla Ir 
Iszberimal ant vėldo, pailsės, nufar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžtu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir Rpaclalee Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszklnsiu kokis skirtumas, teres- 
nis ir daug pa Re I ban tin yra mano spa- 
sabas gydimo, l’adekavones nuo dak
taru, lojerlu 1r dvaslszkuju. Tie gydi
mai pat virt luti ir rekomendavotl per 
garsingiausius Europos Ir Amerikai 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sorcda ir jo ofisas lenais yra po' 
No. 44 BROAp ST. (itlRos valandos 
nuo V ryte iki 8 vakaro.
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CAPITAL RTOCK HSi.Mi.M •
Baniu ir Profit* |iS4.14< 4«

Mvkamv aatn. >rocenta ant auditu 
rtnlgte. Frocaata prldedam prla jus 
staiga b Saualo Ir 1 Liepos, n epai- 
vast ar a tava ta t parodyt knygute 
ar na. Mae norim kad Ir jus turS- 
tumat reikale su mueu banka, se
pal a an t ar matas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryta Ik! B 
paplat. Bubatomls 9 ryta Iki 11 vai.

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

Ant. J. Sakalauskas
LrETUYISZKAR GRARORICS 

TR RAL3AMUOTOJAS

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

B01 E. Fine SU Mahanoy City. Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire Insurance Agent .

Apdraudlta (InRzurlnlu) Narnu., Į 
TavoruM, Naminiu* Rakandus, 

nuo Ugnius.
Garlauilo** Kompanijose

zI 

į 
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115 IT. Mahanoy Avė, Mahanoy City® 

eBMOWMntWUSVsisnmNSSBSWVSteesssti seses tsetses ssi tise

Tvirtai anais Lletnvlaaka
B A H K A
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Didele kaucija eudeta Valitl- 
joe Banko Departamento.
Kalu »• prlatlura Valotljoe, 
telpkad pinigai endetl mano 
Rankoje negali pratatl. Pri
imu ptnlgue nauglam palaiki
ai ui. Siunčiu ptnlgue In Ti
sai daile ivlsto, pagal dienoe 
kurna. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nuatatytame 

kainuose. Pampinu Pasipor- 
tus keltaujaatlems In Lietuva 
Viekas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai, 
kalnas o i 
a ta akim a.

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanoy Ava 

MAHANOY CITY,

Ruayklta apla 
gausite, telitnga 

Adresą vokite:

*1

FJL

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

J

W. TKASKAUSKAS 
rnurtiTiNis lietuviszkas 

nJLBORIUS MAHANOY CITY, PA.

ilJT**

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk-
• z tini u, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir L L
520 W. Centre 8L,

—■ II , w

Mahanoy City, Fa.

Daktaras Juozas J. Austrą Į!
LIETUVIS. [

Buvusia daktaras kariumenoje. i 
Gydo visokias Ilgas. u

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

Tuom-lalklnls ofisas randasi
KAZINO AFT1EKOJE, • !

38 S. Jardin St. Shenandoah, Fa. | 
> o — — |Q Oi O 1

CHAS. S. F1RMLEY 
Real Katate Agent Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas ir teip toliau*.
238 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

»<«al

T - •' J . • -

Metivlarkas Graborlis

K. RĖKLAITIS
laidoja Numirėliai

naujausia • mada ir mokslą.
Turi pagalbininke notare,

Prieinamos prekes.

ill West Spruce Street 
MAHANOY CITY. FA.

Bell Telephones No. 149

Žinios Vietines
9 ■ —*

— Petnyczioje pirma diena 
Juniaus.

— Nodejioje buvo pirmuti
nes u sakos liotuviszkoje baž
nyčioje p. Vinco Miliaus su 
p. Helena Drabniute. Vinczevo- 
ne atsibus Serėdoj 6 Juniaus.

II iMMMMiBim'iiiii filiui... ... ..............................

Isz Shenandoah, Pa. PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 
KITUS.

— Frakas Pangonis, 29 me
tu likos sužeistas in ranka ka
da taisė karuka prie Shenan
doah kasyklų.

— Benas Glažys, 31 metu
jaunikis, likos tižmuszias per 
prasįmuszusi vandeni ir angį i 

Jojo > ...

9

atsibus Serėdoj 6 Jujiiaus.
— Stasys Sadauckas, 702 E. 

Centro uli. ir Harry Kamanąb, 
605 E. Mahaiioy avė., likos ap- 
deginti per oksplozijc 
North Mahanoy kns^klosia.

— Sziomis dielibmis lankė
si pas p. Japuleviczius ponios 
M ag. Lukaneviczieno ir Mag. 
Bhulziene isz Jersey City, N. J. 
Teijigi atlankė Skrantus ir už- 
ga n adytos iszkeliavo narni),

atlankė ir re-
> i

po sžuviui. Jojo * bode Jėlias 
Kavaliauckas iszsigialbcjo.

-r- Antanukas, 7 metu sū
nelis Antano 
1231 W, Coal Sir 
uždegimo

atsibuvo

senus

iszkeliavo 
Prie tos progos 
dakcije ‘‘Saules.

— Sziomis lan-dienomis
Mahanoy City ir apielin- 

Grebliunas
Kraužlis isz Homestead, Pa. su
bizpiszkais reikalais.

— Ponios 
szeviczieiK 
ziene isz
lankydamos

kosi 
keje .L J. ir W.

Biirtu- 
ir Antanina Mra- 

New Ringold, Pa

Paulina
I

., at
kopus Decoration 

dienoje atlankė p. F. W. Bocz- 
kauskus kur praleido linksmai 
keliolika valandų. Bartuszevi- 
cziai ir M ražai yra turt ingiM raža i 
ūkininkai artimoje New Phila 
delphios.

— Parsiduoda
((io-rart).

^larcinkiticzio, 
m iro nuo 

plauczin. Laidotu
ves atsibuvo Seredoj su pa
maldoms Szv. Jurgio bažny- 
cziojo. ,

— Will i mas Pnltonis
W. Coal Str., 
per alini stiklą , knrezemoje. 
Daktaras turėjo susinti žaidu-

1 Ii o karsztuolis likos uždarytas 
už groteliu.

— Pana Marijona Karlevi- 
czinte, 17 metu, gyvenanti po 
No. 38 S. Catherine Str., miv^ 
po ilgai ligai. Dvi su n vai tęs 
adgal josios tėvas Jurgis ap- 

. leido szi svietą. Velione 
1 Szenadorije, paliko
nuliudimia motina, tris seseres 

brolius, buvo dora 
mergaite, linksmo budo ir my
lėta per visus.

ir penkis

M

, 889 
likos suždistas

gimė 
dideliam

Minersville, Pa.:— .Jonas Jo
naitis isz Wadesvilles, likos už-

vaiko veži- 
K reipkites 

pas Win. Ryan, 24 E. South St.
mėlis

PRANESZIMAS.

Pa vapi jonams Parapijos Szv. 
Juozapo L. R. K. Bažnyczios, 
Mahanoy City, Pa.

Praneszama kad metinis su
sirinkimas bus laikytas per pa
rapijomis parapijos

Rimo
Panedcli 11 d. Birželio

I

7ta valanda vakare, 
mokslaines salėj ant W. Maha- 
nov A ve

zupo 
ežios, 
1923 m.,

Szv. JllO-
Kataliku Bažny-

Mahanoy City, Pa. 
Ant virsz-mineto susirinkimo 
bus rinkti Trustisai ir vyrian- 

apsvarstomi kiti 
parapijonai pri

valo atsilankyt i.
Vincas Kriczina, Pres.

Jonas Miliūnas see.

M

sybe. Teipgi 
reikalai. Visi

Attest:

PRANESZIMAS.

Parapijonams Parapijos Szv. 
Juozapo Liet. R. K. Bažnyczios 

’Mahanoy City, Pa.

Szi įlomi 
Met inis 
jonu Pa rap i j

kad 
Pa ra p i- 

J uozapos 
Bažnyczios, 

bus laiky- 
o (June)

praneszama, 
Susirinkimas 

jos Szv.
Lietuviu K. Kat. I 
Mahanoy City, Pa., 
tas Panedėlyje, Birželi 
1923, 7:30 vai. vakare, Norke- 
vycziaus Saloje, \V.

Mahauov Cit v, I
Malianov 

*a Se- 
kautiems tikslams, būtent: 

t rust i-

Ave.,

gali Imti in-

1— Iszriukti septinis 
sus si'kancziam metui.

2— Aptarti visus kitus daly
kus, kurie legaliai 
eszti ant susirinkimo.

Visi parapijonai gerame sto
vyje privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS,
Parapijos Prezidentas.

Attest: M. LAPINSKAS, 
(J.ll) Sekretorius.

T'l

S00
■

7 ;

5 

i .Ibiu

musztas Beechwood' kasyklo- 
sia per nupuolimą augliu.

Brockton, Mass. — M. Kva- 
raciejus, 20 m. amžiaus^vaiki- 
nas, susilaukė mirties be laiko. 
Jis dirbo aptiekoj, kurios sa
vininke yra apyjaune itale. 
Dirbo toj aptiekoj ir kitas vai
kinas. Abu buvo kandidatu in 
vyrus italei. Netikėtai vienas 
konkurentas M. Kvhracicjus ir 
isznyko. Tik kol kas nežinia ar 
pats panaikino
kitas ta jam padare.

save 9 ar kas

KUR BUNA?

Mano pus-broliai Juozas ir 
Vaclovas Turauckai, pirmiau 
gyveno Plymouth© po tam iszi- 
si krausto in Philadelphia. Isz 
Vilniaus gub. Traku pav. Kal- 
nieniu kaimo, 
kia ant adreso.

Kuzis Turuuekas.
328 W. M t. Vernon St., 

Shenandoah, Pa.

Tegul atsiszau-

SVARBUS PRANESZIMAS
Lietuviu Dienos Reikale.

Pirmas Lietuviu Dienos de
legacijos 
buvo 
diena, delei surengimo 
Lietuviu Dienos, 
priežaseziu likos atidėtas ant 
Birželio 10 dienos, 3ezia, valan
da po piet, 
Ie,je,

suvažiavimas kuris 
szaukiamas 
delei

Birželio 3 
9tos 

del i n vairiu

Norkevicziaus sa-
Mahanoy City, Pa.

NuoMZirdžiaį praszome visas 
Mahanoy City apielinkes ko- 
lioniju Parapijas, Chorus, Vy- 
cziu Kuopas, Tautos Fondo 
Skyrius ir visas kitas organi
zacijas kurios užjauezia tam 
darbui kad prisiųstu tfaVo ats
tovus in Lietuviu Dienos suva
žiavimu Birželio 10 diena, 1923.

Delegatai privalo turėtu in- 
galiojimus. .

L. D. Valdyba
S. Rutkauskaite, raszt.

* kur tau: girdi ji viską,* ka tik

9

ji myle-
di-

Motiejus tarnavo jauna-

te

r m

*>>

f’

įi» 
y * 

į

ANT ATMINTIES “IŽGANINGOS ARMIJOS.

(Isz tikro atsitikimo.)
Viena labai szaUos žiemos 

diena tūlas ponas su savo žmo
na ir maža dukrele važiavo pas 
(Įranga in vaiszes. Tai buvo dar 
gilioje senovėje. Kaip tuose lai
kuose buvo didžiūnu priprasta, 
—- podraug su ponais važiavo 
ir ju tanias, Motiejus. Buvo tai 

ir isztikimas tanias. Ji
dar szito pono tėvas iszsimaine 
ant szunies ir, matydamas Mo
tiejaus isztikimybe 
jo, visuomet jo tarnavimu 
■džiavosi. Seniui ponui pasimi
rus
jam, mirusiojo sunui.

Važiavo jie gražiose, uždaro
mose rogese, pora 
kiaušiu arkliu.

Vakaras buvo jau visai arti.
miesteli, jie su

stojo užkasti, pasilsėti.
tarpu gi užėjo didžiausia au
dra: snigo, vejas nesze sniegus 
puste. Nepaisant blogam orui, 
points užsigeidė, pasilsėjus, vėl 
’kelionėn leistis. Tai 
Motiejus priėjo prie pono ir pa
reiszke:

— Ponuli, sakoj — didele au
dra siauezia. Kelione bus slinki. 
Ar nebūtu gerai, jei ežia per
nakvotume, o rytoj — kaip tik 
pradės szvisti — leisimos kelio
nėn ?

Bet ponas už tai supyko ant 
Motiejaus, rikterejo:

— Tuojaus, kad viskas butu 
surengta!

Bet, ponuli, lejskit ir man žo-l Asz juos isz prienkio pabaugin- 
deli tarti, — sako ponui nusi-| siu.

— Gerai, imk,

Privažiavę

i

£ * **

szoko nuo rogių!...
Suvaitojo važnyezia, suspie

gė ponia, suverkė maža ponu 
dukrele.

AtsiukeB važnyezia mate. 
Kaip tik Motiejus nuszoko nuo 
rogių, tuojau ant jo puolė bu- 
rys inirtusiu vilku. Motiejus < 
dar su szaudykle gynėsi, mu- J

A . • A A B f

suverkė

važnyezia

. ...................  t 
dar su szaudykle gynėsi, mu-} 
sze juos. Bet neilgai. Spėkų priV'

i

pono pui-

Kuomm

Szv. Tamosziaus Episkopolincje bažnyczioje 
ant atminties mielaszirdingo darbo laike kares per 
ga/Anuije (Salvation Army) kuri tiek gero padare del musu 
kareiviu, patalpino bažnyczioj toblyczia ant kurios yra isz 
briežta paveikshis salnveisziu panele su bludu “doughnuts” 
(piragaiezeis) ir du amerikopiszki kareiviai dekavodami ja 
už josios dovaneliu ir gera szirdi. Tosios Salnveisziu panelei 
ne tik aukavo savo dai lia bet ir paaukavo gyvastes prigialbe 
damos ir dažiuredamos musu kareivius ant kariszku lauku, 
kada juosius apleisdavo kiti arba, negalėjo jiems duoti pa 
gialba.
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New Yorl 
“Ižganin

< 4 doughmits

negalėjo jiems

žodžius

— A, kokia tu nerami! Jei 
Motiejus pabaugino, tai dabar 
man ramybes neduodi! Užmigk 
kad sakau!

Bet vos spejes tuos
visai nejuczio-

už szaudykles sueziupo: 
baisus vilku staugimas visiems 
jau buvo girdimas.

Motiejus pabarsžkino in ro
gių langeli. Ji inleido vidun.

— Pavelykite, i

isztarti, ponas 
mis

ponuli, mani keliu varstu 
szaudykle: vilkai jau visai arti, tis spingsi:

lenkdamas Motiejus. — Ne 
vien blogo oro delei turėtume I szuviu už dyka nesvaidyk 
nakvoti, bet sakoma, ir vilku Įtik dvi kulkas teturime.

— Nesirupiiik, ponuli, viską 
tinkamai atliksiu.

Motieju'š 
mas: nekarta dar su senuoju po 
hu eidavo medžiotu — niekad 
>szuvio už dyka nepaleis.

Važiuoja.
O vilku staugimas vis labiau 

ir labiau girdisi. Pažvelgė 
na s pro langeli. Mato. Visai 
ti begaj didelis vilkus, 
treczias -— visas* būrys ju. #iu- 
ri ponia — ir ta pati mato. Vil
kai bėga prie vežimo, arkliams 
kojas kandžioja... .

Motiejus. Isz-

nakvoti, bet sakoma, 
zioj apygardoj esama.

— Butą, kuomi baugintis! — 
szukterejo ponas. — Jei bijoki 
vilku — miszkan nueit negalė
si ! Kad sakau,
Ir važnycziai apie tai pasakyk.

— Gerai, klausau, 
Motiejus. z •

Nusilenke prieszais poną Mo- 
I " . . . ,vv ;i . . pareiszke vaznycziai apie po
no užsispyrima ir pradėjo vis
ką kelionei tvarkyti.

O ponas vis dar dūksta, pyk
sta ant Alotiejaus, iszmetineja 
tiž nesumanu užmanymu, 
poni ji 
blogas oras, bet vilkai! O po
nas szaiposi, net pyksta ir ant 
jos ir perkalbinoja:

— Nebijok, — sako, 
lir vilku butu 
turiu

tai ir rengiant

— tarė

tiojus ir iszejo laukan. Tenai jis 
pareiszke važnycziai

Tik 
užtaria: ne baisus jai

— Jei 
atsigynsime: 

užtaisomakulkomis
szaudykle! .... Nebijok!.

— Pernakvotume ir tiek 
sako pati.

— Ne, ne! negalima! Juk pa-
gerai žinai — rytoj ankstit i

turime būti pas mano dranga.
Ponia nutilo, giliai atsiduso.

(J tuom tarpu innejes Motie
jus sako:

— Viskas surengta! Arkliai 
M ei dži u kelionėn.

* *
užkinkyti.

te
Audra nutilo.
Pasidarė gražu , ged ra. Dau

guose žvaigždes spindi, sniegas 
krusza po arkliu kojomis ir ro-
gernis. Szalta szalta....

Prie važnyežios sėdi, isigu- 
zojes, senįs Motiejus. Rogėse — 
ponas su poniu kalbasi. J u tar
pe maža dukrele sėdi, klausosi 
tėvu kalboms./Nors tėvai ir ma
no, kad j u dukrele miega, bet

o

tik žiūrėk — 
nesj

ponui gerai žino-

po- 
ar- 

antras 9

Prisieieliavo 
szove.

Arkliai kur kas
gA.

Vilku, rijds visai ne nebuvo. 
Visi jie pasiliko toli. Pažvelgus 
atgal buvo matyti,.kaip induke 
vi likai, pasiszokinedami, plesze 
savo užszautaji sandrauga. 
Girdėjosi ju czypiinas, 
mas. '

I lengviau 
dies pasidarė.

Važiuoja tolyn.
Bet sztai 

greit rogių

<r reieziau be-

užszautaji

visiems

st augi-

ant szir-

o*rio- ? r*1 
sznyrpszliu, va-

.ne

$Q.5O
ten ir

H
ten ir

adgalioe

Nedelioj 3 Juniaus ,
Ekskursija in Philadelphia

SPECIALIS TREINAS SUBATOS NAKTĮ: 
w Isz Shenandoah ..............

Isz Mahanoy City ($3,25)
Isz Tamaqua ($3.25) ..

....... 2:00 ryto
........ 2:49 ryto

........ . 3:16 ryto

ET®

n

jos tėvai kalba.’ Prie to jai dar 
vaidenasi: kur tau toli-tolį rads 
vilkai staugia ir rarfs tas ju 
staugimas vis artinas ir artinas 
tie pikti balsai jai in auselės 
lenda, ramybes neduodu....

— Tetusz, kas tai? — klau
sia. — Asz girdžiu vilku stau
gimu.

— Kokie ežia tau vilkai?!1 
(Jžmigk, nusįraminli, dukrele, 
Tai vejas ūžia, 
gia.

O ponia mistiną:

ne vilkai stau-

'i

ta Reading
eD

17

i j n

4

“Ne vejas, 
tai ne, jis senai jau nutilo”. Ir 
motinos szirdis kietai susispau
dė, suplesnojo.

Nedaug laiko praslinkus duk
rele ir veĮ sako:

— Tetusz, ai tetusz 
dzin, šiline i a.....

asz gir-

jau ir vėl vilkai 
bėga, Jis jau net 

arkliams už akiu užbėga 
bia jiems už 
žinoti neleidžia.... Dabar
dar kur kas piktesni, inszirde. 
Mat., krauju pnmate, už nužu
dyta ju draugu szirsta,... .

Ir antru syk Motiejus in vil
kus iszszove. Vėl ^pasigirdo ju 
piktas czypiinas. Jie ir antra 
savo dranga pleszo in szmote- 
tius.

Arkliai begu kiek tik jiegos 
turi. O ponas szaukia važny
cziai visu balsu:

—: Pliek jiems kaili botagu! 
Vyiki juos kogreieziausia! Ne
jaugė mums czionai mirti pri- 
seis!? Vicszputie! ’

Poniti gi prisispaudus kario-
tos kampely j, rodos ne kvapo
neatgauna,.. Jinai tik meldžiasi
.Dievui, ‘dukrele shu prie kruti
nėk glaudžia.

Važnyezia mato, kad gali 
but bėgai. Sumano jis: goriau
vicift) arklio nustot, ne kaip vi
siems žūt. Atkabino jis deszi- 
nesds puses arklio branktai nu
pjovė vadeliu puse, pasuko 
arkli isz kelio ir paleido.

Tiek jie ji ir matei...
varstu paynžia- 

vol \ju‘ti: to
kiam dideliam burini juk jau 
neužtekti vieno arklio.

O kelias ęlar tolimas. Arklys 
vos nabėga.

Vos koletą 
vus — vilkai ir

Vilkai iam kelia

užstoja; in kojas kandžioja. 
Baisu!
Kokia didi nelaime 1
Tuojau vilkai supleszys pas 

kutini akrli, 
važnvezia.
su ponia ir maža dukrele in ju 
nagus paklius,..

Mato ir jauezia tai Motiejus.
Gaila jam darosi.
O jau nelabai toli - 

i — žiburėlis maty- 
ten 

žmones gyvena.
Pažvelgė Motiejus in arkli — 

»ga, nors važnyezia jam 
nugara pliekia. Žiuri 

roges, 
ant szirdies

, paskui Motiejų. 
Pagaliau ir ponas

- vos u z

yra kaimas,

truko. Krito Motiejus in snie^ 
ga ir ne nesu vaitojo...

Arklys eme bėgti greieziau.
Sztai jau ir kaimas.
Vilkai tai matydami mosi v i Ab 

toliau. )
Vos spėjus privažiuoti leni

nio — arklys ant vietos kri/o.
Ponia ir dukrele 

sąmones innesze vidun,. Ponas 
tik spejes 
žemes ir kaip kūdikis pradėjo 
verkti.

Rytmety j 
buri kaimiecziu, leidosi Motie
jaus jeszkoti. •

Rado.
Bet buvo tiktai maža dalele 

liekaniu: keletas Motiejaus 
kaulu, kraujuotas sniegai.,

Tai pamatęs ponus puolė ant 
keliu ir praliejo l>egalinini

I
— Motiejau, Motiejau! — 

szauke ponas.
brangusai, -

visai be

ineiti — krito ant

ponas,' „surinkęs

1

s
ir

raudžiai verkti:
— 1,

vos pabi 
botagu 
Motiejus in 
jam 
staiga visai nelaukti, ir neti
kėtai sugalvojo Motiejus — 
skaudu, bet kilnu dalyka! Ir 
baisu ir smagu jam pasidarė... 
Nusiėmė Motiejus kepure, pa- 
žvege auksztyn, in dangų. Pa
misimo dar: “Kam jiems 
Jie dar jauni. 
Asz jau ikvaliai 
privargau...

Ir staigu, 
dykle in rankas,

Nesmagu 
darosi. Ir

“ Kam
Lai jie gyvena, 

prigyvenau,

♦»
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pasigriebęs szau-
Motiejus nu-

t

— Atleisk man, 
asz tave nužu

džiau!...: Ar, Dieve.mano, kodėl . 
asz jo nepaklausiau t!

Atsisukęs gi iu kaimieczius, 
ponas pasakė:

— Mielieji, 
kas tai per Motiejus buvo f! 
Tai buvo milžinas! Tai buvo 
tvirtuolis savo valiojeJr pasi
ryžimuose! Tai buvo žmogus, 
kuris kitus dai|giau, negu save 
mylėjo!...

Motiejaus kauleliu liekanas 
palaidojo pakefyj.

O ponas ant Motiejaus kapo 
pastate paminklą ir ant jo ųuk- 
so raidėmis uždėjo sekama pa
ra sza:

ar jus žinote, 
per Motiejus buvo

mylėjo!

“Czia ilsisi a.a.
Kilnus Motiejus.

Ir apaezioje jo vardo dar pri- * 
dėjo:

“Didžiausia meiles iszraisz- 
ka yra tuomi, kada žmogus sa
vo gyvybe kitu gyvybe isz- 
vaduoja!”

lt

1

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi 
t 

duosime jumis dykai 
25 rekordus, justi pa
ežiu pasirinkimu, jei
gu pirkaite pas mus 
grolbuola §125-$150.

sanvailes

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

I

OUINAN’ 201 W. CENTRE ST

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA,

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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

banka joszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banku yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
^-1—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN. Sok. KsBljerios

LEON ECKERT. Vlee-Erez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZEU P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA.

D. M. GRABAM, Prez.

M. GAVULA.
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