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ISZ AMERIKOS DIDELIS UGNIS
PHILADELPHIJOJE.
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Vienas kunigas užmusztas; 
kitas sužeistas.

Helena, Mont. — Knn. Jonas 
Tracy, prabaszczius katuli k isz- 
kos katedros Szv. Helenos li
kos užmusztas automobilinio- 
je nelaimėjo o kun. V. U. Lec- 
lair mirtinai sužeistas kada 
apsivirtusis automobilius abu
du prislėgė. Tik po keturin va
landų juosius surado praejnan- 
tis automobilius ir nuveže in 
ligonbuti, bot knn. Tracey bu
vo jau negyvas.

Motina 4 vaiku kalėjime už 
munszaine.

Springfield, Mass. — Ncpri- 
gialbejo verksmai ir klyksmai 
keturiu mažu vaiku ir noras at- 
sedejimo bausmes vyro, kada 
sudže nubaudė kalėjimu Eleno- 
ra Daszkauckienia ant 30 die
nu už varvina munszaines. Su
dže labai graudinosi, jog turė
jo nusiunsti motina keturiu 
vaiku in kalėjimu, bet neturėjo 
kitokio iszejimo, nes Daszkauc- 
kiene jau kelis kartus buvo 
prasergsta idant paliautu dirb
ti munszaine, bet tosios p rasa r- 
gos nesilaiko ir ant galo turėjo 
ejti in kalėjimu.

Apgavo daugeli saliuninku.
Holland, Mich. — In ezionais 

pribuvo keli agentai nuo arti
mųjų bravoru kurie prižadėjo 
358 saliuninkams pristatyti ge
ro ir drūto alaus po 40 doleriu 
y.ž baekkn, rank
pinigių nuo kožno po szeszis 
doleriu. Saliuninkai su nekan
trumu lauke gero sztopo ir pa
sirengė priderenezei apvaiksz- 
tineti ta ja diena, 
mis alaus atėjo, 
jog tai buvo aršziauses “nir- 
bir“ koki kada ragavo ir ne 
buvo vertas ne dvieju doleriu, 
bet geležinkeliui turėjo užmo
kėt likusius pinigus pakol sriu
ba galėjo parsivežt namo. No- 
prigialbejo spiaudimai ir 
keiksmai, nes turėjo sunaudoti 
40 dolerini sztopa.

Kare padare tukstanezius 
valkatų.

New York. — Tukstanezei 
jaunu vyru kurie dalibavo pas
kutinėje avietinėje karoję pa
siliko valkatoms, be jokio no
ro dirbti, nes kare iszcziulbe 
isz juju vyriszkuma laike ka
res arba nuo trucinancziu gu
zu ir baimes laike musziu. Tie- 
jei buvusieji kareiviai slan
kioje per dienas norints aplai- 
ko gerus užsiėmimus, bet ilgai 
negali pabūti ant vienos vietos 
ir ejna tolinus. Daugelis isz tų
jų nelaimingu serga, nusiminia 
ir perimti baimėje, rodos kad 
juos kas veja isz vietos in vie
ta.

Sudegė Pennsylvanijos gele
žinkelio stacija. Bledes pada
ryta ant milijonu doleriu.

Philadelphia. — Didele Penn- 
sylvanijos geležinkelio stotis, 
viena isz puikiausiu 
valstije sudege Nedėlios nak
tį. Ugnis perejo skersai uly- 
czios. Visi ngnagesiai isz mies
to likos iszszaukti gesint ugni 
ir kad neprasiplatintu kitur. 
Ugnis padare bledes ant mili
jonu doleriu.

vi sum

Amerika atszauks paszialpa 
isz Rosijos.

AVashington, D. C. — Amori- 
koniszka suszelpimo adminis- 
tracije apreiszke, buk Augus
to menosije isztrauks paszelpi- 
ne draugavę isz Rosijos,
derlius bus užganadytas ly 
tam laikui. Norints tukstanezei 
vaiku ir milijonai žmonių netu
rės atsakanezios daktariszkos 
priežuros, bet bado nekentęs.

nes
g

Kiauliena atpigo.
Cleveland, Ohio. — Kiaulie

na ženklyvai atpigo, nes likos 
parduota czionaitiniuosia stok- 
jarduosia po $7.15 už szimta 
svaru ant kojų. Yra tai 10 cen
tu pigiau ne kaip 1919 mete.
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Kada vago- 
persitikrino, 

arsziauses 
koki kada

Tėvas ir sūnūs pakarti ant 
tu paežiu kartuvių.

Birmingham, Ala. — Willia- 
mns Golson, Jidgews. likos pa
kartas kalejmo kieme už žu- 
dinsta, ant tu paežiu kartuvių 
ka ir jojo tėvas 25 metai adgal. 
Golsonas užklupo ir nužudė 
balta moteriszke.

Szimano, kurio 
inkimszta

spiaudimai

rn

O gal buvo nužudytas?
Sheboygan, \Yis. — Palieije 

pradėjo daryti slieetva kas ki- 
szasi slaptingos mirties Juozo 

lavona surado
terp stulpu North

western tilto praejta Utarnin- 
ka. Szimanas buvo paezodus 
žmogelis ir turėjo pusėtinai pi
nigu už kuriuos mane par^iga- 
bent savo szeimvnelia isz Lie
tuvos. Pinigu pas ji nesurasta, 
todėl manoma vra buk likos 
nužudintas tiksle apipleszimo.
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ISZ I ^ictUVQfi Szventvagiszkas darbas
I

Nuteisė kunigą.
Skriaudžiai — (Mariamp. 

ap.) Skriaudžiu klebonas Visz- 
nianskas, 16 d. balandžio sz. m. 
Taikos Teisme, gavo atsisėsti 
ant teisiamųjų suolo ir tapo nu
teistas penkioms paroms kalė
jimo, arba pakeieziant. pinigi
ne bauda, dvideszimts penkiais 
litais.

Mat tas krikszczioniu agen-

piktadariu.
Kybartai (K.) f — 

(

eiviu buvo iszgirstas bildesys 
bažnyczioj. Pakilus triukszmui 
atbėgusiu nuo stoties žandaru 
ir keleto pilieeziu pagalba, pa
sisekė paimti vienas piktadaris

K. Lekneris, pusiau 
inteligentas žmogus. Jis buvo 

“insigilines” in 
darba, užkluptas nesuspėjo pa
sprukti. Bažnyczibje, pasirodė,

Balandžio
29 d. ifpie 11 ’/j vai. nakties, pra

vok ietys

labai girtas,

tas, neapkęsdamas žmogaus sa- nudaužyta ir iszmėtyta didysis
žinos laisves, daro bandymus ja 
ja iszpleszti: sutikės laisvamin- 
t i-žmogų, kantrumo pritrukęs, 
kaip koks
griebė už krutinės, ir stumdy
damas visaip burnojo, už ka ir 
buvo teismo pasmerktas.

kaimo pusbernis

Amerikiecziai neužganadyti 
isz Lietuvos. — gryzta namo.

Kaunas. (Musu koresp.) — 
Gekužes 15 <liena 1 vai. d. iszei- 

in Virbali
iszkeliavo didokas 

gyvenusiu Amerikoj 
buvo sugriže 

in
kurie

uz-

naneziu isz Kauno 
(rankiniu 
būrelis 
lietuviu,
Lietuvon. Iszkeliavo atgal 
Amerika.

f s z v a ž i u o j a n c z i u s t y c z i a
kalbinau klausdamas, kodėl jie 

;imtaji 
jie kar- 

cziai apgailestavo, kam važia
vo Lietuvon, nes tik prisidaro 
daug nuostoliu ir dabar priver
sti esą grižti atgal Amerikon. 
(Gaila, kad korespondentas ne- 
iszsiteiravo areziau del tu prie- 
Žasczin," ItnYtos verezia juos vėl 
grižti Amerikon. Red.)

vėl apleidžia savo 
k raszt a. A t sa k vdam i

apleidžia <>• rS

Skundžias del girtybes.
Kupiszkis. — Czia darbinin

ku skurdas begalinis. Didžiau
sia priežastis to skurdo, tai gir- 
tuokybe, nors miestely šeimi
nes nepardavinėja. Vien tiktai 
aludes (veikia, get naminio tai 
pilni paszaliai. Kupiszkenuose

altorius, i 
zakristijoj

’ 1

DU-KAET NEDELINI8 LAIKBASZTI8 “SAULE” 
I8ZEINA KAS ŪTARNTNKA IB PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMERIKE: Ant tIro meto $3.M. Ant puami meto Sl.it 

EUROPOJE: Ant Tino meto $4.00.
MOT Laiakiu ir piningus visada siuakita tiktai ant raito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA.
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Tiltas pervažiuoti 4 litai.
Kaunas. — 12 balandžio sz, •n

m. pil. J. Miksimas ir J. Balna- 
nosis Pakuoniu kaimo apie 10 
valanda vakaro grižo namo per 
Panemunes tilta. Milieijautas 
juos sulaikė ir pareikalavo su
mokėti už tilta. Mikszunas ne
turėdamas smulkesniu pinigu 
padavė milicininkui 5 litus. Pa
starasis paemes 5 litus liepe 
jam važiuoti. Mikszunui par<‘i- 
kalavus isz 5 litu grąžos, milici
ninkas jam atsake:
namo, tu esi- sziandien girtas.

Iszmestas per langa per eksplo- 
zije samogonkos.

Pittston, Pa. — Per eksplo- 
zije samogonkoą name Anitos 
Kapiszienes, Durijoi, apdegino 
baisei du burdingierius, suar
dė baisei narna ir prasidėjo 
ugnis. Vienas isz hurdingieriu 
likos iszmestas per langa nuo 
druties eksplozijos.
Kunigas mirė, kryžius nukrito 

nuo bažnyczios.
Easton, Pa. — Rev. Archi

bald H. Bradshaw, prabasz
czius S.S. Traices episkopoli- 
nes bažnyczios per 13 metu, 
mirė licronbuteie Clifton

Skundže ant $25,000 už su
žeista szirdelia.

Detroit, Mich. — Lucije Gu- 
4622 Jos. Campan 

avo., mnesze skunda prieszais 
Edwarda Mytkanska isz Ham
tramck, nuo kurio reikalauje 
$25,000 už nedalaikima duoto 
žodžio kad su jaja apsipa- 
cziuos. Gutauckiute sako, buk 
nuo ilgo laiko draugavo su 
Edwardu ir net susilaukė su 
juom kūdiki, būdama nuolati
nėje viltije, jog josios milemas 
su jaja apsives, 
latos pertraukdavo diena szliu- 
bo. Ant galo užsibaigė Locijos 
kantrybe ir apskundė milema 
ant 25 tukstaneziu doleriu.

tauckiute, 
innesze

bet jisai nuo-

Munszaininis “nebaszninkas 
grabe.

New York. — Du vyrai 
nuliuduseis veidais su gailės

inejo pas 
grabori Antana Szimka saky-

Mire musu geras prie-

> I

su

ženklu ant ranku J

ligonbuteje 
Heights, turėdamas 52 metus 
amžiaus.

Tame paežiam laike, kada 
parapijonai aplaike telegrama, 
buk juju prabaszczius mirė, 
vejas nupute akmenini kry
žių nuo bokszto bažnyczios.

dami: “ 
telis, norimo idant tamista už- 
siimtum laidotuvėms, 
tam iszejo.

Antanas lauke tolimesniu 
patarimu kur turi važiuoti su 
grabu, bet nepažystami nepo- 
ilgam sugryžo su varanti! pa
dalyti pas grabori kruta josz- 
koti munszaines. Sznipai su
rado pas Antana ketures samo- 
gonkas grabuosia ir daug spi
rito.

po

sūdau ž y t a ka ta fe lis, 
i sumuSztos spintos, 

isz kuriu bažnytiniai padargai 
ir rubai iszmetyti ir sumindžio
ti. Isz bažnytiniu daiktu nepra
žuvo niekas, bet abejotina, kad 
tas darbas piktadariu butu pa
daryta isz kerszto juo labiau, 
kad piktadario Leknorio pažį
stami pasakoja, buk jaut pa
skutiniu laiku labai buvę rei
kalingi pinigai.

— Gegužes men. 3 d. Kybar
tuose prasidėjo medžiu sodini- 

Sodinima pradėjo 
su liaudies mo- 

Kiekvienas berniu
kas ar mergaite paskirtose gat
vėse sodina po viena medeli.

mo savaite, 
progimnazija 
k vk loin is.

važiuok

Pil. J. Daukęsza, kuris juos pa-
1 I • 1 v• .

i 4

lydėjo, kaipo savo pažistamus 
pradėjo milicininką gėdyti, 
kad atiduotu grąžos isz 5 litu. 
Milicininkas gražino 
nui 1 litą ir liepe važiuti.

Pabrango Panemunes tiltas, 
pervažiavimas 4 litai.

Gyvenamųjų butu stoka.
Panevėžys. — Czia, kaip ir 

visur, butu stoka begaline. Di
džiausiai kenezia del butu bied- 
nuomime — darbininkas. Susi- 
kimsze net po kelias szeimynas 
vienoj kamaraitėj.

Tuo tarpu senos Rusu karei- 
g-ve) karino-

milicininką

M ikszu-

W. ». BOCZKOWKKf, Prtft. B Bfr 
F. W.BOCZKOWNKI. Kilto r

Mussolino pati.
parodoPaveikslas papilio paezia 

Benito Mussolino, italiszko rni- 
nisterio ir vado b’aseistu. Jojo 
paeziule jam prigialbsti visa
me ir davinėja jam rodąs jojo 
nžsieminiia.

GUDRUS SENIS.

ISZ VISU SZALIU
IF
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Nužudė daugiau kaip 35 ypa- 
ta^, bus suszaudytas.

Moskva. — Tomis dienomis 
Vasilo Ko-užsibaigė teismas 

marvo, kuris nužudė daugiau 
kaip 35 ypatus, apipleszdamas 
visas savo aukas, gyvendamas 
kaip ponas pakol ji nesuseke ir 
uždare kalėjime drauge su jojp 
moterių kuri jam tosia žudins- 
tesia pfigialbinejo.

Kornarovos prisipažino kal
bėdamas: “ 
mimo ir turėjau gerus laikus o 
tolimesnis gyvenimas jau man 
nubodo ir darykit su manim 
ka noryt. Nužudyti žmogų yra 
labai lengva; ypas su plaktuku 
1 , .

budintojas
jisai žmonių nužudė, bet atsi
mena jog nemažiau kaip 35 ypa 
tas. Likos nusprenstas ant su- 
szaudimo atejnanczia 
tia.

4 <

prisipažino kal- 
Esmiu 52 metu se

per pakauszi ir viskas.
neatsimena kiek

sanvai-

f

4
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Po velniu su Amerika!
Beilinas. —“Po velninsi) 

Amerika’’’
Karolius Radek, soviatu propo- 
gandystas, kuris randasi ezio
nais nuo kokio tai laiko. Tokia 
tai padėka Amerikonams už ju
ju gera szirdi ir iszgialbejiina 
milijoniu žmonių nuo bado. To- ‘ 
liaus tasai bolszevikas kalbėjo 
“Amerikonai sziadien kenezia 
nuo sutinusiu pakausziu, ma
nydami, jog 
szviesti kada to geidže. Sovja- 
tine Ros i jo ’ 
kas mano apie 
ir visi gali ejti in pekla, nes da- 

kas mumis patinka ir kas 
gero del musu valdžios.

Neinanikit, jog po mireziai Le
nino soviatu valdže dings, o ne, 
norints vieta Leninu niekas ne- 
užyms, bet Rosija valdys egze- 
kutiviszkas komitetas suside
dantis isz komunistu teip, kaip 
valde pats Leninas.“

Rosije panaszi in t a ji žalti, 
ka žmogus surado ant kelio sp- 
similedamas ant jojo kad jam 
szalta, indedamas in enti, o ka
da atsigaivino, tai žmogui — 
savo geradejui inkando in kru
tinę nuo ko įnirę, — panaszei 
ir bolszevikai daro su savo gie-

4 4

— teip iszsitare
7' 

dėsi: 
dzin tavęs 
nes visa, 
tai nepriimsiu.

prisiklausantis 
maldai ir norėdamas persitik
rinti, ka senis pradės, pamėto 
99 markes. Senis pinigus per
skaitęs tarė:

— Kad tu, Szv. .Jonai, davei 
99 markes tai ir ta viena at- 
neszi.

Žydas žinoma melde apie su- 
gražiitima pinigu ir apskundė 
teisman. Atėjo laikas kada 
abiem prisiėjo stoti teisman. 
Žydas szauke seni, o tas tarė:

— Kaip galiu eiti, kad esiu 
basas ir neturiu ka apsivilkti.

— Asz tau paskolinsiu ta
re žydas.

Eina tašyk teisman; teisda- 
ris iszklauses 
klausia senio 
senis tarė:

— Tas žydas yra toks go
dus, kad norėjo prie mano batu 
ir drabužiu prisipažinti.

— O kaip, — szaukia 
tai yra mano.

— Ar nesakiau.’ 
senis su piktumu,

I’ulas senis sekaneziai mol- 
mel- 

sziintmarke. 
ha kaip kiek truks,

Szventas Jonai, 
apievines (Smilgių 

menes arkliu pristatytos, naiki
namos, net girdėti, kad parduo
damos nugriovimui. Miesto ta
rybos ponams tas dalykifs vi
sai nerupi. Jeigu atremontavus 
minėtas kareivines in butus, 
hutu galima keletą deszimcziu 
szeimynu aprūpinti butais. Kas 
gi miesto tarybos ponams rupu. 
Jie gerai ir patogiai gyvena.

Kas turtingas, tam dar dau
giau douda.

Viekszniai.
kams szi valdžia nieko neduos 
matyt ir v

Prie pat

Zydas tai
Kas dedasi ant Lenku fronto.

Gaiinuai, 
szis kampelis mažai kam žino
mas, bet. tikiu bus 
“Vienybes“ 
keletą žimiežiu 
musu kraszto, kaip mums czio- 
nai sekasi gyventi.

Pirmiausiai pasakysiu, 
szis kaimas yra ant pat Nemu
no kranto, netoli nuo Liszkevos 
taigi ant lietuviu-lenku fronto. 
Kaimas turi 44 gyventoju; ka
ro metu huvo visai iszdegintas 
iki paskutinei šlubai, bet da
bar žmones jau atsistatė ir jau 
galėtu ramiai gyventi, — jeigu 
ne lenkai pleszi'kai, kurie pul-

Lietuva. — Nors

žingeidus 
skaitytojai, jei asz 

paduosiu isz

kad

Kad darbiniu-

tine Rosiję :

saule turi jiems 

pie rusiszka valdze

if
' I ! 'i r

i ii"

.Ji.

rome 
vra

net toks priežodis insigvvenes: <li»cja kaimus. 
“Be negyvensi.“ 

girtybe

Czia

namines
Skaudu daros, kad in 
kaip tiktai insivele daugiausiai 
darbininkai ir kaimo bednuo- 
mene. Skursta be galo, bet Ra
guti garbinti yra isz ko.
niekas ir nežino, kas darosi vi
soj iLetuvoj.

Lietuviu Vokiecziu sutartis.
Kaunas. — Vokietija ir Lie

tuva užvėrė komercine sutarti 
ant dvejų metu, pagal
abi tos valstybes elgsis su vie- 

prekybos reikaluose, 
draugai. Pa-

kuria

na kita
kaipo artimiaui
gal sutarti yra duodama lietu
viams geriausia proga apsigy
venti ir važinėti po Vokietija, 
o vokiecziarns po Lietuva. Bu
vo iszkiles klausimas apie mui
tą ant iniszko, kuri Lietuva už
krauna, bet tas tapo atidėtas 
toliau ypatingam
Lietuva mat pareiszke tapo ka
ro metu jos
naikinti ir sumažinti, kad ji be 
muito negalinti dabar ekspor
tuoti. Bet netolimoje ateityj i 
tikisi vėl inžengti ir užimt i vie
ta rhiszko rinkose.

aptarimui.

23 <1. buvo szv.Balandžio
Jurgio atlaidai, tuomet mergi
nos nueje in Liszkevos bažny- 
czia, tūlos isz sekanszio kaimo 
^uejo su szauliais, kurie stovė
jo Liszkevoj atvykę isz Merki
nes, nuėjo su jais in krūmus
[prie Nemuno nežinia su kokiais 
reikalais. Dažinoje apie tai Gai 
liunu kaimo vaikinai dabar 
juokiasi isz ju. O viena mergi-
na turėjo pasidabojus vaikina 
Viecziunu kaime lenku pusėj, 
bet kadangi toks laikas nera
mus, tai tas vaikinas neatėjo 
pas ja; todėl ji pati nakti persi
yrę Nemunu suskilusiu luote
liu ir nėjo pas savo mylima 
berneli. Kai dažinojo Gailiumi 
kaimo szauliai, tai nebenorejo 
• , • • a • a i iijos priimti atgal. Todėl vargsze 
turėjo iszbuti ten 2 savaiti, iki 
perėjo Gailiuniecziam piktu-

miszikai tapo sū

' Krata.
Skemonys —

27 d. balandžio Utenos žvalgy
bininkas su Skemoniu milici- 
jantu padare krata Juszkoniu 
sodžiuje pas Juozą ir Igua Gu
tauskus. Jieszkojo komunisti
ne literatūros, pas Igną Gutau
ską ir ginklu. Nieko ypattingo 

Ęet vis
tik Ignui G. liepe važiuot Ute- 

ant tardymo. Isz Igno G. 
/paėmė kelius senus 
“Darb. Gyvenimo, 
knygucziu, kaip antai;
das,” mat, žvalgybininkas ne- 

Ira susipažinęs su ju turjniu.

(Utenos ap.)

nerado iszsidangino.

non

Darb.
numerius 

Keletą 
“Blu-

mas. Paskui ji iszreikalavo nuo 
szauliu leidimą, kad taš vaiki- 

galetu pas ja ateiti. Szis 
atėjo, padare ir 
kuriose net 
pasigėrus dainavo iki nuvirto. 
Bet kas pastkui atsitiko? Pasi
rodė, kad to jos vaikino esama 
— lenku sznįpo! Szitas ju ro
mansas tuomi užsibaigė; kad 
mergina gailiai verkdama nu
sekė paskui ta vaikina in Kros
na, kur ir ji pati tapo aresztuo- 
ta ir a1)iidu su savo myjimu 
berneliu nuvaryti Merkinėn, o 
isz tenai vaikina nuvaro in 
Alytų, o mergina parvarė na
mo.

Gaila, kad lietuvaites ne at
vargtos insimyleti in Lietuvos 
prieszus, Nestuomi daro žalos 
savo Tėvynei, t 
brolius szaulius
ju slaptas, o ant galo ir paezios 
tik nelaime sap pelno. Kad bu
tu apszviostos, to nedarytu.

nūs
‘ ‘ sugertuves, ’ ’ 

merginos motina

skandina savo 
iszeluodamos

isz szio pavyzdžio.
V i e k szn i u m i estei i o 

yra nemažas plotas buvusio po
po žemes. Tas žemes plotas da- 
J>ar randasi valdžios žinioje ir 
yra isznuomuojamas gyvento
jams. Bet kokiems? Gi tik tur
tingesniems. Viena dali dirba 
paemes vienas turtingas ūki
ninkas, kita dali progimnazi- 

vedejas, Iroczia dali vėl 
koks tai turtingas mokytojas, 
likusia dali — invairus valdi
ninkai. Gi Viekszniu bednuo- 
liai, kurie norėtu gauti nors do 
maža sklypeli bulvėms pasiso
dinti, negauna ne kiek. Girdė
ti, kad ir visur kitur taip yra.

Užmirsztas kampelis.
Saline (Lazdunu parap.) — 

Vienas isz tamsiausiu užkam
piu sdžius, kurio nieks beveik 
nežino, nes yra apaugės aplink 
tamsiomis giriomis vokiecziu ir 

laikais kiek isz-

,jos

i

skundo žydo, 
ka jis ant to? O

žvdas

— szaukia 
ir te išdaris

laukan žydą iszvaro, o senis radėjais.
pasiliko prie pinigu ir drabu-

isz kuržiu. ~ Tik nežinoma, 
atsirado toks beprotis žydas.

VIS TAS PATS.

Pakelevingas

t

dabar lenku 
skintmis. Sodžiaus pirkeles ne
tvarkingai dviem grupėm iszsi-

Viena tu grupių 
vadinama Paša Ii s, antra — Sa
line arba Salos. Seneliai pasa- 

priesz koki szimta

meczi usios.

koje, kad 
metu ten jokio sodžiaus nebu
vę. Toje vietoje buvusios noin- 
žengiamos girios ir tik j u pro- 
senuoliai gyvenusieji pirmiau 
gretiman Devergu sodžiuj isz- 
skyne lai tu giriu ir lyg saloje 
apsigyveno. Ju pradžioje atsi- 
kelusios tik keturios szeimy- 
nos. Dabar jau yra szesziolika 
szeimynu. Lenkai tie dvi grupi 
vadina vienu vardu Posele.

Dydžiausios aukso kasi
kius randasi Timminse, Kana
doje, kurios apima* 100 akeriu, 
isz kuriu iszkasa aukso už mi
lijoną doleriu kas menesi.

Pagal 1920 meto suraszo, *

'gyventoju tai Amerike radosi 
336,626 Lietuviu isz kuriu 154,- 
378 czion yra gymus. Sziadien 
tasai
daugino,

skaitlis ženki y va i pusi-

nėra tuszcziu

tamista, nori,

Sukylimas soviatu armijoi, — 
30 susaaudyti.

Moskva. — Sukvlimas karei
viu antroje brigadoje raiteliu 
kurie randasi Kazane, likos ap- 
malszytas po kruvinam nm- 
sziui, per pribuvusius raudo
nuosius isz Moskvos. Trisde- 
szimts ženklyviausiu maiszti- 
ninku likos suszaudvtais. Ka
da kareivei sukilo, pirmiause 
iszžudino tris politikiszkus ka- 
misorius ir komunistiszkus va
dus. Gyventojai teipgi daliba- 
vo sukylime prigialbedami ka
reiviams.

• •

"ft,

atėjo.in liete
li pernakvoti, bet jam savinin
kas pasakė, kad 
kambariu: visi užimti.

— Tai kur asz dingsiu, be 
nakvynes! Ant gatves juk ne
miegosiu! — szauke pakele- 
vigas. Bet sztai ka: rnacziau 
kieme karieta — i n lysi u ir isz- 
miegosiu per nakti.

— Ka ip sau j
— atsake savininkas.
Ant rytojaus nuo pakelevingo 

pareikalavo hotelio savininkas 
1.0 auksinu. Supykęs pakele
vingas suriko:

—ę Už ka? Už nakvyne? Asz 
hotelyj nemiegojau!

— Asz nakvyne nieko ne
skaitau, tik už vartojima ka
rietos. Pagal miesto instaty- 
mus, už vartojima karietos per 
adyna. mokasi auksinas; Ta
mista miegojai .karietoj 10 
adynu, tad priguli nuo tamis- 
tos 10 auksinu.

Effelo boksztas parižiuje

Agurkas paejna isz Indi-

*
Francijoi, yra 985 pėdu aug- 
szczio.*
jos ir yra vienas isz seniausiu 
daržovių, paojnnntis 3000 metu 
adgal.

— *........
AKYVI TRUPINĖLIAI.

Augszcziausės stovylas 
“Laisves Stovy- 

pristovoje Na-

* i
ant svieto yra 
ias Liber Jy” 
jorko, kuris turi 111 pėdu, o 
nuo žemes lyg žibi n ties, kuria 
laiko rankoje yra 305 pėdas .ir 
11 coliu. * 4 *

* Suv. Valstijų skalbinjr- 
czios kas metas sunaudoja po 
50 tukstaneziu tonu muilo. ,

* Pana Mare Porter isz 
New Britain, Conn., turi surin
kus 800 visokiu lehikiu isz visu, 
daliu svieto. Juju verte ap
skaito ant 3000 doleriu.

Amerikoniszki fabrikai)- v 
tai guminiu uždirbyseziu isz- 
dirba kas metas tojo tavoro ant 
bilijono doleriu verties, isz

11 coliu.

♦

1

Valstijų skąlbiąy-

ti
riu devinta dalis vra sunaudo
jama Amerike. y*

'b.

t
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Valst.

KAS GIRDĖT
Pragyvenimas Su v.

kas kart yra brangesnis ir vis 
kyla angszcziau. Valdže pada
re surasza isz keturesdeszimts 
didžiausiu miestu, isztyriueda- 
ma buk maistas, 
kiti dalykai pabrango ant 5.' 
procento.

Darbininkai 
auksztas algas, bet tiejei ka 
dirba smegenimis ir plunksna 
gauna tais paezes algas, o turi 
mokėt už viską teip kaip tasai, 
ka vis spiresi daugiau moke's-

Dabar Najorko murinin- 
reikalaudami 

12 doleriu ant dienos, o norints 
siūlyta jiems 10 ant dienas bot 
nepriėmė.

Argi darbininkai turi tiesa 
reikalauti tiek algos kiek užsi
mano, arba kiek tikisi laimėti! 
argi gali darbininku algos bū
ti per dideles? Mūrininkai nori 
12 doleriu ant dienos — pusė
tina alga. Ar universitetu pro
fesorei, kunigai, redaktorei ir 
kiti aplaiko po tiek algos!

Iszrotlo, kad kaip kapitalis
tu pelnas, tejp ir darbininku 
algos turi turėti rubežius. Ka
pitalisto didelis pelnas negali 
luiti be kitu skriaudos. Dideles 
darbininku algos vienoi szakoi 
turi atsiliepti ant kitu darbi
ninku. Gerai susiorganizavę 
mūrininkai ir kiti darbininkai 
iszkovos po- dvileka doleriu ir 
daugiau ant dienos. Bet ka da
rys namu savininkas kuris turi 
mokėti tiems darbininkams di
deles algas už pasta tyma na
mo, dideles taksas, už vandeni 
ir t.t. Jis yra priverstas pakel
ti randa ir galės verstis. Pana- 
szei ir pramone. Sakysime ge
rai susiorganizavę 
pareikalauje po 60 doleriu ant 
sanvaites. Ar darbdavei nežino 
budo savo kiszeniu apsaugoti! 
Jie pakels ant savo iszdirbiniu 
prekes, o žmones turės mokėt, 
tada darbininkai vela»reke, jog 
turi už 
bet patys sau tame kalti, 
pat is darbininkai save tuom 
neskriaudže ?

OŽIO.

kai sustreikavo

drobužei ir 
* • > l)

aplaikineja

INDIJONISZKA SVODBA.
pirmut ine

Ii
Ii

KA KRIKSZCZIONYSTE 
DAVE MOTEREI?

1 ■’ 71T yy } " / ’ - 71 *. , j

Krikszczonyjtte davė globa mo- 
terystei ir vaikams*

kuri»žiitrejo in 
kaipo in patenk i n into 

i n runk i, neap
kentė jos . motinystes. Dažnai 
nuo molinos atimdavo jos ku- 
diiki ir ))amo*davo bent kur, ar
ba net jai paežiai insakydavo 
tai padaryti. Ir ji dužhai būda
vo persekiojama ir kankinama 
už motinyste.
sakomas skausmas moterims ir 
didi

l^agonysto, 
motore, 
kūno geiduliu

Tan buvo, neap-

s joms pažeminimas.
Kas kita krikMzezionyst I

kriauczei

Los Angeles, Kalifornijoi, atsibuvo 
niszka svodlut nuo laiku Lszpaniszku dienu, 
field ana diena suriszo mazgu moterystes 
lame Bear, 
ria.

indijo-
Sudže Summcr-

indijona Jimmi
50 motu, su J u lie Wolf Mocassins, 48 midų moto-

“Madame de The- 
kuri yra gerai žinoma po 

Pas .laja atejna

su pamažu:
bes, ’ ’
visa svietą.
jeszkoti rodos ne tik moterėlės, 

ztos kilmes žmonis, po- 
aficieriai, ambasa

doriai ir kiti. Sztai ka toji mo- 
inspejo ant

Matau liepsna

bet augs
litikieriai,

jaja

szio meto: 
ant Vokieti- 
jog terp Ju-

me- 
permaina

toro 
i < 

jos. Atsiminkite, 
lajaus ir Augusto kils dideles 
revoliucijos kurios permainys 
daug sklypu. Už devynių 
nešiu užejs didele
Rosijoi. Vasara bus atmainin- 
ga; pabaigoje Mojaus užejs 
karszczei, bet visiszkai vasara 
bus lietinga ir užsiniaukus. 
Italijoj ir Albanijai bus drūti

Vienas isz
bus nužudin-

vasario arba, jog bus szaltesne 
ir pilna visokiu* nepaprastu 
permainų, kuri turės nepapras
ta intekme ant augupliu ir pa- 
gadys bizni pardavėjams lodo.

Iszt yri net a buk temperatūra 
žemes susimažino in kelis me
nesius ant ketvirto procento, 
nes isz nežinomos priežasties 
žeme atszalo. Badai szi vasara 
ketina būti kokia, buvo J816 
mete. Kiti žiaunai sudeda kaltų1 
ant saules pletmu, kurios turi 
dideliu intekmia ant musu že
mes, bet to niekas negali gerai 
iszajszkyt.

----- - „ k — ... -

KA SAKO VĖJELIS.

drebėjimai žemes.
vvrugarsingu 

tas.“
Madame 

szavo daug
kurie iszsipilde praejteje.

Thebes iszprana- 
akvvu atsitikimu

y iszauklejima. Reikia tai)) pat, 
kad ir paezios moteris mylėtu 
dora ir visa, kas prakilnu, Rei
kia,

ir vargstanezios žmonijos ir vi
jai pagelbon, duodamos 

ypacz prakilnias, galingas do
roje* moteris.

paleistuviu namu ir pa-

t is patrauko prie Jėzaus dau
gybe pagonu. O musu laiku mo
terie, 
mokslu Jėzaus

toju, nelaimingu moterų nouž- 
mirszta. Ji taiso tokioms nelai
mingoms, in 
įrauktoms, 
dos. Paima jas in tuos namus, 
tenai iszmokina tikėjimo tiesu 

taisyklių, ten jas su
vienija, su Dievu. Iszmokina jas 
invairiu darbu. Taip pataisytos 
isz nedorybių isztrauktos, 
nos ju, paezios savo valia, 
grižta daugiau in pasauli, o pa- 
jsiszvimczia gelbėti tokias nelai- 
fningas, kokiomis paezios laivo, 
antros iszteka už vyru ir buvo 
pavyzdingomis moterimis. Szi-lprie pirk buvimo savo kurni.

Prie to jirisideda abelnas 
. Tie- žmonijos iszt vinkimas, geiduliu 

palaidumas, invairus suvadžio-

paleistuvyste* in- 
pataisos prieglau-

ui- moki už geradari nga 
Kristaus kiekkad jos turėtu szi rd i s pla- 

zias, ))ilnas meiles deganezios nors nukęsti, ar nebėgi nuo .Jo

ir doros

tokias

tu

vie
no-

Prie ] 
leistuvystes palaikimo priside-
da nmnažai taippat tinginyste*. 
Szi nedorybe veda daugeli pri<‘ 
įjieszkojimo lengvu uždarbiu ir 
priveda pri<‘ paleistuvystes,prie

J 
ar neatsižadi Jo? Neatsižadek 
Jėzaus priesz žmones, kad Jis 
neat si žadėt u Tavos priesz dan- 
giszkaji Tęva,

Paskesniuose laikuose mote
ris apsirinko invairiausiais bu
dais iszpažinti Jėzaus mokslą.

Daug mergaieziu, iszsižado- 
jusiu teketi už vyro, atsižadi1- 
jusiu pasaulio ir jo smagumu, 
lapo vienuolėmis, bet ne dyka
duonėmis, kaip jas mėgsta va
dinti bedieviai ir isztvirkeliai.

Ju vienos apsirinko prižiuro- 
‘ ligoniuose, antros 
Kitos insteige prio

ru a ž v<’Z i < 1 m s mi sz I a i - 
likusiems be tėvu, be

mergaieziu

pri<‘glaudoS bed u* via i 
vadina paleistuviu namais

“ paleįstuviu namai 
bet tu paleistuviu kurios tokio
mis buvo priminu, o dabar yra 
atgaila daraneziomis, besitai-

J 0s
M agdalemkomis, ’ ’ nes, 

seko Magdaleną, nusidedanezia, 
tnip tuose pataisos mimuose se
ka Magdalena, atgaila daran- 
czia. Ir ežia • krikszezionystes 
geradaringa. raukui pasiekia ne
laimingas ir kelia jas isz pur
vyno, in kuri instume keno — 
nors geiduliai.

Nekarta tenka iszgirsti, kad 
vargas 
ir mergalcziu in paleistuviu 
mus. Gal lai tiesa, bet nevisuo-

Randame mes pasaulyje 
ir kaimuose ir miestuose daug pasirodė dideliai uoliomis, 
vargstaneziu, su badu net kovo kurios ju, kaip va: Marija Sa

Jokūbo, Zuzana, j darbai •e • > W •

Kas kita krikszezionyste
Ji t(‘ikai savo .szventa palai

minimą mergaitei, 
in moteryste. Ta pati ėjimą ap
supa gražiomis tipeigOnps. Vi
sa tai augsztina moteri. Parodo 
kuo ji būti ir kūo ji turi Imt 
laikoma.

Krikszczionyste gerbia mote- 
tries motinyste.
sztina ir teikia lajppat gausius 
palaiminimus. Moteryste nie
kur nėra, taip gerbiama, kaip 
kataliku bažnyczioje. Neviena 
motina ji pakele in szventuju 
skaitliu del ju krikszczioniszku 
ir motiniszku dorybių. Ir sziap 
neviena motina, kad ir no szven 
laja, pažymi del jos dorybių ir 
kitiems rodo jos pavyzdi.

Musu laikuose, kaip priesz 
| visa, ka, kas dora, prakilnu ir 

yra. daug pasike- 
taip ju netrūksta ir 

priesz moteryste. Daug vyru, o 
sziek tiek ir motoru katalikių, 
jau atsiranda, kurie persisunkė 
sziu laiku sugedusiu žmonių 
nuomonėmis, motinyste žemina 
priesz ja ima kariauti neszva- 
riausiais budais. Tas darbas 
yra baisesnis už pati mara ir 
kare, nes jis žudo netik kuna, 
bet ir duszia; drauge su tuomi
U 5

katalikiszka 
sinimu,

3

einaneziai

Ja užtai aug-

va jie yra

saneziomis.
4 4

vadinasi, 
kai p

intraukia daug motoru 
na-

Ijimai ir nekurias kitos priežas- Vi ligonius
st iimianczios moteri iii kas

kart didesni puolimą.
Kaip liktai krikszczionyste, 

arba Jėzaus mokslas, 
sziame 
ris pamoti1, kokia nauda jis ža 
; la atneszJi žmonijai, o v 
g- ..............
džiu pasirodf1 uoliomb 
jomis Jėzaus Kristaus, Jo mok
slo iszpažintojomis ir platinto-1

Moteris ir iki sziolei to- iszganyti, 
ma mažinti. Jėzaus mokslą iszpla- 

pago-įtinti, moterų

Ii

f

mot.

namnose. 
glaudas 
c/iarns.

pasirodo globos; kitos atidaro prieglau-
neliams, kuriu niekas n<‘- 

ypatin ’te mokyti svetimus vaikelius 
;ai moterei. Todėl jos nuo pra

pasaulyje, tuojaus mote Mas

paseko

jomis
Iriomis pasilieka, isz>kyrur 
ža j u dali, kuri 
niszkos 
purvyno.

Kristaus laikuose

vergijos
nori x ei

i r g

SOI 
norėjo

Iritos globot i 
tarnaujanezias 
su j u tikslas 
bint i,

loboti kitos pasiszvon-
S * 

k<‘liaujanczius 
mergaites. Vi-
- Pieva pagar- 
savo ir artvmo 

žmonių vargus pa- >

tikslai 
duszia

garbi1 palaikyti,(inti, 
ęeiduliu jas isz nelaimiu k(*lti. I’anasziai 

'toms 
h'ms 
motoru, pasilikusiu gyventi pa- * v/ • *k •

moterį
mergaitenis — vienuo- 

dirba daug krikszczioniu
mis

žmonių. Ju tie 
ir nesą žmonoms

nulyje, tai*)) 
nesz(»

Magdalena ir! didžia palaima. O prie tu darbu I • •kito szelpe Jezu ir Apasztalus jas ragina

i

jancziii motoru ir merginu, liet 
jos tolimos yra nuo paleistuva
vimu. l’ž jokius pinigus, už di
džiausius turtus jos nepasiduos 
in tas biaurybes Reiszkia n<ivi- 
suomot vargas ir neturtas yra 
priežastimis nupuolimu.

Nupuolimu priežastimi pir- 
miu pirmiausia yra stoka gm-o 
krikszczioniszko, ypacz katali- 
k isz k o i szau k l(‘ji mo. Mergaites 
isz jaunu dienu, 
ro iszauklejimo, 
ant tvirtu doros pamatu, sun
kiai gali užsilaikyti doros toli- 

gyvenime.

liome, Marija 
Morta, Marija
I--........ -■...............
maistu ir kuo galėjo. Tokiu bu- nyste,
du jos lengvino jiems apaszta 

Jos seko Jezu net ant 
.Kalvarijos kalno, buvo prie Jo 

palaidojimo, nesze

laut i.

mirimo.

ir ’ 
ne

veda krikszczio-
o ne bedievvbo ir ne 

nelaisvaman ybe.
O Tu, IJuduve, ka veiki, ka 

'dirbi, kurioje pusoj<* laikaisi? 
Ir Tau krikszczionyste neszo ir

brangias most is patepti Jėzaus! nesza palaima kaip jai at>ide-

Suejusiejie

kuna. Jos gavo 1 
sikelusi ir uoliai Jo prisikėlimą Į 
visur skelbi1.

Apasztalu

— :Galas:—
negavusios ge-

nepastatytos DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
SZU3 .ir be .yįrązji,, Prj^iunskit 

, o bus apdaryta in 
! skūra ir bus geresne

laikuose moteris 
gelbėjo platinti krikszczionyste 
žodžiu, pavyzdžiu ir darbu. Jos 

groma- 
krikszczioniu 

nes apaszta-

ęražinu pagonyste* 
in pora lieka paleistuviais, gi 
moteris paleistuvystes in lau
kis. Tai baisus daiktas!

K rikszezionvste 
gina moteryste, g'

mesniame savo
kurios buvo gerai iszaukletosir tas isz
isz jaunu dienu doroji1 tvirtina- bažnyczios in kita, 

per visokius lai negalejp.speti visur apvuik-
szczioti, todėl pamokymus tike-1 pas mus, 
jimo ir doros dalykuose pasiųs
davo jwr g 
patarnaudavo 
<l<‘jus 
nepasibijojo kraujo ir gyvasz- 
czio už tikėjimą in Jezu, už isz- 
pažinima Jo mokslo.
(Įrašini už ta viską. O ta ju mir-

t i i nesziodavo bažnvezios •k
; vienos’globoja ir 

gindama kudi- 
kius’nuo žudymo ir varginimo. 
Ji brangina, kūdikius 
yra dangaus karaiyste, 
pasakė Jėzus Kristus. Laimin
gos motinos, 
yra. Dangaus —
Vaikeliai yra tėvu, ypacz moti-

Vela jeszkotojai surado griu- 
miesto, ku

ris pagal apskaitima turi apie 
7000 metu. Tuosius griuvėsius 
atrado Hellegardsnoje, Dani
joj. Daug surasta visokiu gink
lu, kaulines pypkes, akmeni
nius indus kėlės 
po durpėms.
kaulu nesurado tiktai kaulus 
elniu ir kitu žvėrių.

viską brangei mokėt, vėsius senoviszko 
Ar

Niekas nežino kaip sena yra 
musu žeme ir kaip da ilgai gy
vuos .Paskutini moksliszki ati
dengimai • daveda, buk žeme 
yra senesne, ne kaip mokyti 
apie tai mane ant keliolika mi
lijonu metu daugiau. Atidengi
mai suakmenijusiu auguoliu, 
(kokias laikas nuo laiko suran
da anglekasei kasyklosia) pro- 
fesoris Noe, iszrado, buk žeme 
yra senesne milijonai metu. 
Yra tai linksma žine, jog gyve
nimas organiszkas prasidėjo 
milijonai metu angszcziau, to
dėl neprivalome su gyvaseziu 
skubintis. Randamos atitolinti 
vos ant 12 tukstancziu metu 
nuo suukmenijusios eros, kokia 
keturis tukstanezius metu nuo 
visiszko kanibalizmo.

Trukis ejnantis tiesiog isz 
Vladyvostoko, Siberijos in 
Moskva, Rosije, apleidže kas 
Sereda, o kelione užima dvile
ka dienu o daugeli kartu ir 
dvideszimts. Kelione kasztuoje 
dvileka doleriu už kožno ypata 
ant dienos su miegamųjų kam
barėliu, bagažu ir maistu, bet 
už patalus, paduszkas ir t.t. 
reike mokėti ekstra.

Siberijos

1

Fordo automobiliu fabrikai 
padirba kas diena po 6700 au
tomobiliu. Preke tuju automo
biliu ketino būti papiginta 
idant kožnas galėtu sau nusi
pirkt forduka, bet pabrangi
mas matorijolo reikalingo ant 
padirbimo automobiliaus stojo 

' ant perszkados. Fordas aplaiko 
milžiniszka pelną isz savo fab- 

“bleki-
buna lyg de- 

Hzimts milijonu doleriu kas 
menesis. Už tai Fordas szia- 
dien yra turtingiausiu žmogum 
ant svieto.

riko, o jojo inejga nuo 
niu Lizucziu“

nes
J ?

“,ju 
kaip

Bet
pėdas gilumo 

žmoglszk.u

Tn pristova Norfolk, Virdži- 
Tamiami atveže 

mariu milžiną sverenti 30,000 
svaru, turintis keturesdeszimts 
pėdu ilgio. Jojo kepenis svėrė 
1,700 svaru. Viduriuosią nešė- 
nei ka tik nurijusi žuvi 400 
svaru, kita 1,500 svaru ir 500 
svaru karolių. Žiotis teip dide
le, jog žmogus gali lengvai in- 
ejti. Tasai milžinas likos suim
tas aplinkinėje Floridos ir bus 
iszsiunstas in muzeju Wash in g- 
tone. Akyvi sutvėrimai randa
si gilumoje mariu, apie kokius 
žmogus ne nesapnavo, 
retai iszplauke in virszune ma
riu*

n i jo, laivas fami am i

o kurie

ketina 
Vorka ant 

apvertimo prohibicijos.
yra viltis szlapiuju Wisconsi- 
ne. Legislaturoje inneszta bi- 
la ant praszalinimo prohibici
jos. tiesu. Atejnancziuosia pre
zidento rinkimuosia 1924 mete, 
demokratai prižada visai pa
naikint arba palengvyt prohi- 
bicije idant žmonim duot ge
resni alų ir vynus.

Valstis Wisconsin 
sekti paskui New

Tokia

Augszcziauses gudas Suvieny
tųjų Valstijų iždave labai aky
va nusprendimą,, buk mokslas 
svetimtautiszku kalbu priva- 
tiszkuosia, tai yra parapinesia 
mokslainesia negali būti už
draustas. Tasai nusprendimas 
dalypsti 21. valstijų, o ypatin
gai Ohio, Nebraska, Iowa ir 18 
kitus,
svetimtauti szku 
uždraustas. Dabar augszcziau- 
ses sūdąs pripažino taisos tie

kuriuosia mokinimas 
kalbu buvo

Czekiszkoje Pragoję, mažoje sas nelegaliszkoms. 
uliozaiteje, , gyvena jauna in- 
spetoja atejtieB. Ant josios var
gingo namelio randasi toblycze

Mokytojo spėja, buk szimoti
no vasara mažai skirsis nuo pa-

Suraminimo tu nori, 
Neramybe man palikus— 
Juk, atminkie, szirdi mano 

Iszsivežei tu!
Kas kankina tavo szirdi, 
Prijaucziu tai gerai, 
Ko svajones tavo trūksta, 

Pasakyk man, tu!
Kodėl skunda man siunti, 
Ar tik mane radai viena, 
Kurs raminti tave gali !

Tarki, pasakyk.
Asz labai žinoti geiseziau
Ar tik viens asz esu tokiu, 
Kam tu skunda siunti savo?

Neslėpk, pasakyk.
Mano meile, mano siela,
Tu jau senei turi,
Ko dar miela geidi

Ai* trūksta nuo manes.
Noriu būti vis su tavim,
Ir matyt tavo akis,
Apie meile tau kalbėti,

Tavo mylems būti vis.
Bet laikykie szirdije szita
Gal likimas ir tolinus
Leis matytis ir kalbėtis

Ir pamilt gal dar labinus!
—Vėjelis. 

..... .
Priesz kikszta.

Prabaszczius in kuinus: —
Kas jumis ingai va parėjo duoti 
varda kūdikiui “Didokas“?

Kūmas: — Del to, jegamisti 
jog tas szveidas turėdamas ma- 
žiause žmonių su jojo vardu, 
tai geriause juostis prižiūri.

kuriu vaikeliai
gyventojais.

nu vainikas.
K r i k szcz 1 on ysto 

gynė ir 
jo* g

visuomet 
gina moteries gariu1, o 

;*arbe labiausia palaiko, tai 
mergystes, moterystes ir moti
nystes skaistybe, 
saugojo ir 
džiojimu.
smerkia ir persekioja, visokius 
mergaieziu ir moterų tvirkinto
jus. Kur gali, tai tokius skaud- 

Tad nestebėti na, 
i sz tv i ritei i u ga u j os 

krikszczionvstes

Todėl ir jas 
saugoja nuo suve- 

Krikszezionvste

(žiai baudžia, 
kad tokiu i 
neapkenezia

kenkia jai, kur tiktai gali. 
Bet moteris užtai turėtu gerbti 
krikszczionyste * 
mis savo jiegomis laikytis 

laisvamanybe, 
palaidumas privaisė miestuose 
ir miesteliuose paleistuvystes 
namu. Kas ten niekinamas ir 
žeminamas yra? Tai moterisz- 
ke. Tenai moteris paverstos gy- 

,. . .vuliszku geiduliu tarankiais.sz.noteh verbenos. ,joinis pirkliaujilllw. To. 
nai pereina gaujos palaidiniu, 
isztvirikeliu, geiduliu vergu, su-

Kriksz- 
kovoja kiek gali ir 

pajiegia prįesz paleistuvystes 
nedorybes it priesz ta baisiau- 

Kam duotis nupliktie? Mesimą pažeminimu moteries.
tyrinėdami per 30 metu, iszra- Sugedeliai, geiduliu vergu, 
dom nauja būda kuris sulaikys traukia in ^avo kilpas auka — 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu pneiszmananezia mergaite, ar 
ataugins naujus. Szitos gyduo- uaszle, nuskriaudžia jas; nuola
tos yra geros del vyru ir moto- tos gazdin tokiai ii* veda vis in 
ru. Rodą dykai. Raszykit bile |didesni pavoju.
kalboje sziandien pas

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

y r

ir josios viso-

Bedievybe,

Gromata kukarkos pas milema.
“Brangus Juozuli! Prisiun-

cziu tai
Norints tiri mažas,
isz szirdies tavo milincziosl •szirdies 
Onutės“.

nes paeina

puviniu paleistuviu.
ŽMOGAUS PLAUKAI TAI | czionyste 

PUIKIAUSIA DOVANA.

Sugedeliai

Isztvirkeliai 
kartais pasirodo geraszirdžiais 
jie pamgte mergaite, mpteri, ar 
paszle vargingame padėjime, 

Brooklyn, N. Y. Į skubina su medžiagine, pinigi-

mos, tos pereina 
pavojus, Įialeistuvystes nedory- 
1>es nepaliestos.

vargu, negu jį pra- 
suves savo skaistv- 

Suprantamas

Tokios pasi-
rinks kęsti
ezalinti nuo
bes pardavimu.
t 1 daiktas, kad motoru didžiau 
siu troszkimu ir pasistengimu 
turi būti, kad jn vaikai ir mer
gaites ingytu katalikiszka

--------k____________

ne kaip 
pomatas. Tame daug! buvo nauja. Apdarome teipgi 

moteris. Prasi-1 visokes istorines knygas, na- 
persekiojimams moteris-ta, mėnesinius laikraszczius ir 

tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija “Saules.“ o darbas

!

ingytu

A

Saules. ’ ’
Jos mirė bus padarytas puikei ir ge

rai. (t.f.

s

t

N

ji
j

if,

->

ĮZ’ADA Tamsta perki gumini autuv.7 nešiot mai- 
** nose, jieškok “Raudona Bole.”

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o
j ieškok

ant užpakalio ir pado Hiniiner ar Lopar.
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Lt ‘BAND"
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“Ball-Band” Guminiai čebatai ir ėevcrywkai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti 
geriausių mater jalų, ir suleisti i vienų tvirtų šmotą per musų ypatinga veikmę.

dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens
“Ball-Band^ Baltos, Raudonos

” f-
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ir čeveryjcai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti

Balti čeyerykai parodyti čionai yra padirbti ypatingai del kasyklų darbo. Jie yra pa- 
: ar nu- 

Juodos spalvos? Paklausk par-plėšt juos. < 
davinėtojo. .

Galima gaut
ar anglies negali siipjaustyt 
, ir ’

P. S. —Priežastis visokiu Ii- no paszatpa, bet paskui sako: 
gu tai užstosimas, užkietėjimas dabar man atsilyginsi, parduo- 
viduriu, nerviszkumas ir gal-1 dama save.

Tokia laime ir gerove duoda 
bedievybe, kurios 

Pradžo gydymo už koletą stam-1 pirmiausiais garbintojais yra
• - . ” -J . . I a 4 a* * . _ a a*

vos skausmas.—
Naujos būdas gydymo dykai. I moterims

pu pasiusta bus per paczta užrikocijalbdai ir laisvainaniai. it t *!•*'•* • I •#»* IV • • V . J 1 ♦ _ *1peczotinta.; szimtui tukstancziu 
dekavojo už pagelba.

.ĮCrikszczi 
net tokiu iš;

1

ičnyste, kiek, guli, 
įtvirkelm snvedžio-

l

(5)
HIM IN F.P
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Mishawaka Woolen Manufacturing Co., 460 Water St., Mishawaka, Ind.
Namai kurie atlygina milijonais del ru&ies.
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Apsakimas isz tikro 
atsitikimo. ’
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ijeruRaulas Norkus buvo 
bernu. — Buvo ant tarnystes 
pas vaita. Sztai dažinojo kan- 
oelarijoi buk pasiliko sukeeso- 
riuin po savo tetai, kurios nie
kad ne buvo mates. Isz pradžių 
ne galėjo tam intiketi. Po tam 
isz džiaugsmo pasiėmė kepure, 
iszdume isz kancelarijos rodos 
papa i ko — tiesiog in kalve 
Teodoro, su kurio duktere jau 
nuo senei buvo susižadėjus.

Czionais apsukę savo gi lūki 
Mariukai, jog toji net paleido 
viedra su pietų, bu persigando 
Raulo, nualindama, jog jisai 
staiga i iszejo isz proto. Nes isz- 
klausus jojo viso apsakymo 
nudžiugo labai. Pradėjo su tė
vu rodavo!is kada turi duoti 
ant užsuku. Raulas aplaikes li- 

turtu po tetai, nupirko 
su x\la-

kusi 
dirvos ir apsipaeziavo 
rinka.

Po aplaikymui netikėto tur
to Raulas labai persimainė. Ki
tados, kada nieko ne turėjo, 
buvo linksmas, atviras, ne kar
ta užfundydavo draugams kaip 
kada alaus, dalinosi paskutiniu 
skatiku su ubagais, o kiek kar
tu buvo mieste, vis parvežda
vo isz 
leistos
kuri valkiojosi po kaima be jo
kios prieglaudos.

Dabar nuo laiko kada aplai- 
ke turtą, Raulas persimainė su
vis kitokiu. Vaikszcziojo užsi- 
dunksojas, atsakinėjo Mariu
kai trumpai kada norėjo turėti 
kelis skatikus

vzvogerimi atsake ke-

jomarko kringeli del ap- 
Jadvigutes,sierateles

atsakinėjo Marin-

ant naminiu iž-
davimu, 
liolika rubliu kuriuos norėjo 
paskolinti o sioratole Jadvigu- 
to, kuri primine karta apie 

iszmete
kuri 

kringeli iszmete isz grinezios 
laukan. Isz to visko pasirodė, 
jog per 
Kaulo 
durnu, 
skatikėlio isz 
kanogreieziausia 
dvigubai.

Pats ėmėsi 
grinezios.

aplaikytus
szirdis
Geide noiždavineti ne 

savo turto nes 
i padaugint

pinigus 
užsikiotejo go-

prie statymo 
Murino, eblavojo ir 

pats kirto medžius idant tik ne
mokėti darbininkui. Rudeni 
grineze jau buvo pabaigta.

Jaunai porai pasivedė gerai 
ant naujos gaspadorystes. Kas 
Potnyczia Raidas važiavo in 
miestą su malkoms o Mariute 
nesze prikrauta gurbą Sviesto 
ir kiauszinois. Raulas apskai- 
tydavo . kožna skatikėli savo 
paezios jog nebagelei nopasi- 
Ukdavo ne skatiko ant naujos 
skepetos arba žiurstelio. Už 
tai kada Raulas sugrįždavo isz 
miesto, vietoje pavalgyt, ėmėsi 
prie perskaitimo pinigu ir in- 

in bleszinia, kuria pa
du skiepą su bulvc-

dėdavo
slėpdavo 
mis.

In metus laiko Mariuto pa-

SAULE

Sakėsi jog yra aficierius; prigavo motere1

lijo o vaikai jovijosi ant žoles. 
Sztai szuo pradėjo loti. Gas]»a- 
dori ji i paregėjo ąrtinanteso ko
kia tai senuke. Raulas prisižiū
ri nėjo senai moteroi ii’ tuo vi
sas sudrėbėjo. Ražino joja kai
po v i cna, isz savo g i miniu k u 
ria senei ne buvo mates — sena 
teta.

— O tu ka czion veiki ? — 
užklauso senukes pasikeldamas 
isz vietos.

— Pažinai

*
gimdo dvinukus. Tėvas buvo 
daugiau susiraukęs isz tosios 
dovanos ne kaip džiaugėsi.

— Oj! Mariuk, Mariuk, ka 
tu dabar veiksi su tais dvilin
kais? Tiek dabar sugaiszinsi 
laiko! Dabar jau ne galėsi už
siimti kitokiu darbu. O kiek 
tai suvalgysi idant prisotyt 
dvi bijrnas tuju rėksniu! Oj
mano nelNime!

Mariuką tokia kalba labai 
užpyko.

— Sarmatvkis Raidai, to- 
kins daigius kalbėti. Vietoje 
padekavot Dievui, tai tu 
priesztarauji Jam, kaip ant ko
kios nelaimes. Jaigu tau grau
du bulviu tai ejsiu pas tęva. 

‘ Raulas truputi užsisarmati- 
jid ir kalbėjo paezei, jog tik 
ant juoku teip kalbėjo.

/Žiema praėjo, vaikucziai pa
augo, o buvo tai du drūtus kū
dikiai; ba motina slaptingai 
maitino juosius pienu.

,Apie Szv. Joną po piėt. Ne
dėlios diena, Norka i sėdėjo ant 
suolelio priesz grinezia darže-

h
A *

mano Rauluk ? 
Žinau, jog isz tavos geras bro
lėnas ir savo senos tetos no isz- 
gnisi isz grinezios!

- — Na jau gerai, gerai. Kur 
asz tave iszgnitau isz grin
ezios! Gali pas mane pernakvot 
ir pavalgyt vakariene. Tik ste- 
biuosiu, ko teip toli atėjai nuo 
namu. Kas do reikalas tave ad- 
gujo pas mano ?

— Mano mielas Rauleli, 
tavo Dievas apdovanojo giluku 
aplaikei turtą, turi savo grin
ezia ir lauka. Nes tavo sena 
teta niekad ne turėjo savo pas
toges. Valkiojausi tik,po gimi
nes, kurie apsunkinėjo mano 
darbu o valgio konia ne davi
nėjo; dabar pasilikau ir be pri- 
glaudos ba 
kuri buvau, 
pati ižgujo mano lauk ne duo
dama pasiimt 
malu su savim, 
apie tave, milemas 
turėdamas paezia ir grinezia 
mane priglausi, kitaip turetau 
ubagaut.

Iszsikalbejus 
jo graudžei verkti, 
dingą Mariuku inbego in 

atneszti puodeli pieno. 
Nes Raida, toji kalba suvis ne
su graudino.

— Kaip tai — atsiliope už- 
asz ant to aplai- 

kiau pinigus idant dabar mai
tintai! kitus už dvka? Blusti 
tetuk nesiranda pas mane vie
tos del tavęs. Prisižiurekie tik
tai kiek 
ma ityt!
vaikai, o priok tam da ii’ ber
nas! Gyvenimas brangus o 
priek tam ir bulviu nesiranda 
o nžderejimas 
darbo netinkat, 
po grinezias ir poterėlius kal
bėti da pajegsit!

Raulas net užspringo kalbė
damas teip greitai o vedino sau 
isz szirdies idant sena boba 
nuo jojo atsikratytu.

Nes Mariuką užsiėmė už se
na teta savo vyro kalbėdama:

— Argi tau nesarmuta isz- 
sinnsti sena teta in svietą uba
gauti juk kožnas mielaszirdin- 
gas žmogus priimtu motere pas 
save o tu jaja iszmeti isz grin
ezios? O ant galo da senuke ga
li prisiduoti man grinezioje. 
Juk pridabotu grinezia ir skus
tu bulves, kada kur isceitau.

Toji kalba truputi sulaikė 
godu ma szi rd i je 
trumpam 
jog teta pasiliks pas juos, nes 
turės gamyti gyvulius. Tuojaus 
ant rytojaus iszvare piemenį.

Nuo pribuvimo tetos Raulas 
persiėmė da didesniu godumu. 
Maitinosi tris kartus ant die
nos bulvėmis ir barszczeis mė
sos suvis nevalgė kavos ne ge
re ba Raulas .tvirtino jog tai 
griekas pirkinei cukriu. Del 
paezedumo ne žibino aliejum 
tik skiedromis kurias užkiszo 
kamine. ,

Vasara prabėgo gana mal- 
szei. Kluonas prisipildė jevais, 
du skiepai bulvėmis. Tvarte 
radosi tris karves ir arki is, 10 
aviu ir daugybe aneziu, visztu 
ir žasu.

Buvo jau vėlybas ruduo. 
Raulas pavakarį jo parvažiavo 
namon su trimis nukirstais pn- 
szeis, 
gana sunku maisza kuri injie- 
sze in grinezia ant peczin.

iau ka.

senas Juozas pas 
o pikta Jeva, jojo

ne senu szkar- 
A Įsiminiau 

Kauleli, o

sonuke prade- 
Mielaszir- 

grin-
ežia

asz burini turiu isz- 
Mus dvejiesia ir du

blogas. Priek 
o vaikszeziot

Raulo. Po 
svarstymui sutiko,

Žinoma vogtais, teipgi

V. 'TTTu

ke! inoCol. Edmund damos Black, kuris
Eva Cramer, turtinga motoro isz Los Angeles,

p
H

likos a'resztavotas ir pasodintas in 
valdžia, už tai kad nudavinejo jog 
kariumenos.

bobos turite czion 
puikiu grusziu! — szauke <1 įlo
damas po sauja paežiai ir tetai.

— O Kur tu jais gavai ? už
klauso nudžiugus Mariuką.

padovanojo, 
ka rėžio. Puse 

Iikusia pusią par-

a a

kalejima, 
esąs

apsivesti su Mrs. 
dabar jisai 

Amerikosper 
a f i c i e r i u s An ;c r i k os

Kaip užsilaikyti sveika
toje vasaros laike.

Ka. reikia daryti 

virszinirikas

Į
f.

r
pasilikti kurie praleido savo žieminius 

sako sveika- vakarus prigrūstuose kamba
rį. S. CUm- riuose besimoikindami,

ming, isz Suv. Valstijų Sveika- turėtu praleisti vasara szvie- 
priguli nuo ka žiame ore. Automobiliu važiuo-

< <

sveiku vasaroj 
los

Biuro < <

J besimoikindami ir t.t.
ipi/

tOS
žmogus daro 
žieminiai darbai yrą toki invai-ljas viduje, 
rus, todėl reikia

žiemoje. Kadangi; tojai galėtu praleisti ju vakari- 
ĮinJ vrn ink! invfli ' inw viriu in

4 t

vairius vasarinius prograinus.'yra geros
“Beveik visi vyrai ir dangų- sias reikalavimas, 

mas moterių sunkiai dirba per'tik pagerina fizišzl 
žiema ir kuomet vasara ateina'ir ne protiszka, bet sziomis die- 
itnn vakacijas. Ant kitos pusesjnomis protiszka sveikata turi 
daugelis vyru ir moterių (ūki- lygina svarba su fiziszka svei- 
inikai) sunkiai dirba per visa/kata.

“Milijonai žmonių, ypatin- 
jeigu ima. jas, žiemoje, kuomet ’gai moterių, reikalauja ]>errnai- 
ukes darbas pertrauktas. Mote-1 
trys sunkiai dirba savo namuose

ir rinktis ru Miklinimas szviožiame ore 
sveikatos svarbiau* 

Miklinimas 
<a sveikata

nomis protiszka sveikata

vasara, ir jie ima vakari jas,

ukes darbas pertrauktas. Mot i na vieton pailsėjimo. 
, t

i. Daugelis ta prijauezia. Pa
ir joms priguli vaikacijos bet ju I ilsės biznio vyras isz kurio laik 

niekas nepripažysta. raszcziai kreczia jimZcus
Daugelis vyru ir moterių atro- met eina in pailsėt, g<;rai- žino 

s. Bet tik gaila jog

ta tiesa. kuo

do, jog niekuomet nedirba, ir reikalavimu
jie baisiai pylėtu jeigu kas nors jie ta permaina praleidžia vi- 
pasakytu jiems jog dirba.
Jiems ir vakacijos reikalingos,
bet mažai isz ju ima jas.

Vakacija. reiszkia invairius
k liasoms.

ra sz t i 11 i n k as t u re tu laik p

duje ir ne ant lauko.
Rasztininkai ir <

n 
k >
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Per. Readingo pede visko 
žmogus pamato, 

Isz juoku net pilvą sukrato, 
Ana diena nuėjau in ferszto- 

ri viena, 
Ižgirsti kokia norints naujena. 
atsistojau prie zoboveliu baro, 

Teminau ka žmonis daro.
Vieni perka zobovelos, 

Moteres vela lėlės, 
Mergos pu i kės stuczkeles, 

Ir pigos auskareles.
Vienas prie baro atėjo, 

Nuo cibuliu baisei smirdėjo, 
Mergina net pradėjo alpti, 

Pagialbos kitu szaukt: 
“Teik dėt moti aut, 

Hi stinks from di maut, 
Ai gona meik klap, 
If he dont stop!” 

Lankan nžsigerusi iszvadino, 
Visa sztora tuo iszkodino. 
Užteminau kaip kita porele 

prie baro stovėjo, 
Ta vora visa perkra tinėjo, 
Vos ant kojų pastovėjo, 

Viena vemti pradėjo.
Ir taja turėjo laukan iszmesti, 

O kita už pažaseziu iszvesti, 
Kiti žmonis tuom bjauriuosi 

N uo tokiu szalinosi.
Buvo tai dvi isz Vulkano, 

O tu varge mano, 
(J tai Mahanojui buvo, 

Tn forsztori pirkti pribuvo.

7

Moteres vela lėlesF

dirbantieji 
mergaites, kurie visi 

invairius loszimus ant 
jau geriau daro. Pir- 

praleidžia laika ant 
oro, antra, tos invai- 

rios žaismes jiems duoda pam
inimo. Kiton pusėn ūkininkas

vvra i ir 
lanko 
lauko, 
miausia 
sz v i ežio

4 i

d a i g t u s i n v a i r i o m s 
Pav., 
vakacijos atlikti toki darbu, ku
ris priverezia vartojima

ir fabriko darbininkas
le ant grindų su vaikais. —Ta
me sugriuvo. Teta Urszule 
stovi kai]) isz akmens ant lau
ko ir szauke pagialbos. Pakol 
žmonis subėgo isz kaimo, jau 
pagialba buvo nereikalinga.

Diena užėjo 
, I ant krūvos

GrusziosI pradėjo ardyt

sugriuvo.

— Szvogeriš
Bus apie 
suvalgysim 
duosiu rytoj mieste. <

badai duoda už jais! iminet
Raida surado skiepe.
laike bleszine su pinigais, ta- 

davinek juk tai dovanotos. Ge- sai didžiauses jojo skarbas, del 
riau patys suvalgysim.

Insipyle grusziu in žiurstą 
sau ir tetai.

Raulas nudavė
mate nes szirdije mislino kaip 
ežia pash'pt nuo bobų g:::

Po vakarienei nusidavė 
ant atsilsiu groieziau ne kai]) 
paprastinai, ba ant rytojaus 
Al ari u ka. turėjo ejti i u miestą

sviestu. Viskas jau buvo
Gurbas

puse 
i o

brangios
4 auksinius už ezverte.

— Gana jau,

saule szvieto 
degusiu. Žmonis 
griuvėsius ir isz- 

apdegusius lavonus. 
K aukoje

muš

gana nupur

gruszin

jog to ne-

groieziau 
ba

Viskas 
keliom'.

gruszes. 
visi

gulėjo aut 
rytoj nevilkyt

atsikeli* szvint nnt

su 
parengta in 
stovėjo su sviestu kampe. Cze- 
verykai ii’ skepetos 
skrynios idant 
laiko.

Raulas
idant, inpilt arkliui avižų. Už
degė parengta 
sidave in tvartu, 
damas pro miegante 
kliuvo ant kokio
Pasilenkė ir pamate maisza su 
griuszioms.

skiedra ir nu- 
Sztai prai'j- 

teta už
tai daigto.

maszinele, 
cigare! u s, arba

k uliu, 
reikalauja, pailsiu. Mergina ku
ri vartoja raszoma 
arba pakuoja
virėja keno nors namuose, turė
tu jos vakari ja praleisti ant 
lauko. Pailsus motina ir žmona 
turėtu pasilsėt, palikdama na
mie savb vyra ir vaikus, susieit 
su kitoms moterims, ir gražiai 

Tur-
kurios pa- 

Linksmybeskurio paszvento gyvaste savo 
paezios su vaikais. Mariuką 
su vaikais sudegė aut anglies.

Ant rytojaus surinko 
kaulus patalpino in viena gra
bu, ir nunesze ant kapiniu. Ku
nigas prabaszczius, kuriam 

apie visa atsi
gini Ežiomis, turėjo

visus

prabaszczius,
Ursznle apsakė 
tikima su

ga ir pamokinanti pamokslą, 
kuriame

ir ramiai praleisti laika, 
merginos, 

szvenezia laika 
Dievaitei, ir kurioms nusibodo 
gyvenimas, turėtu praleisti sa
vo vasaras kokioj nors mokyk
loj kur matytu visai kiloki gy
venimą,
gauti darba fabrikuose kur ki
tos biednos darbininkes jai pa
rodytu kaip atlikti darba, svar
bu, nes visiems darbininkams 
reikalinga szviožio oro.

ti ngos

arba geriau, reikėtų

ii
iszrodinejo, kaip go

dumas veda žmogų aid prapul
ties.

Visi

O‘ rS 
kuris dirba penkiolika valandų 
ant dienos, nuo pavasario iki 
rudens, gali gražiai praleist 
nors dvi žiemines savaites mie
ste. I r tas pats su jo žmona.
“Yra svarbu gauti nauju in- 

deju. Žmones, 
Ii menesiu vartoja tas 
inde jas, pasiliks sveikesni ir 
linksmesni jeigu iszsimokins 
nauju indeju laike savo vakari- 
ju, ar tos indejos geros ar ne
geros jiems priduos daugiau 
linksmumo. Nereikia užmirsz- 
ti kaip juoktis.

Butu gerai jeigu kiekvie- 
gerai sužinotu jam 

tinkamiausia vakacija del atei- 
uianczios vasaros.Jteiketu iszsi- 
rinkti tokia kuri visai kitotkia 
nuo jo darbo.

—Foreign Language Infor. Service.

kurie per dauge- 
paezias

pasiliks
jeigu iszsimokin

i t

n as žmogus

r # *

Jcnas ir Srolus ant mariu.
Inhega Jonas tropais žemiu 

Aoli pasin lai via ir szauke;
mano ir vaikeloi mano!

no lovos ir
- Vosidos,

Srolus paszoka 
klausė pabugias: -

♦Jonai kas tau darosi ko teip 
’rėki!

Jonas:

Union City bernai, 
Nekurie naktigonikai, 

Neužpuldinekite ant žmonių, 
Nekaltu ir doru, 
Neiszjuokinokito, 

Ir neapjuodinekite, 
Ant savos no sziaudelio ne

mato, 
O ant kitu vežimus pamato.

Kaip tasai latras, 
Svietinis valkatas, , 

Kuri gilukis nepatiko, 
Dinsto sau neatitiko. 

Dirbti sunkei negalėjo, 
Isz baimes visas drebėjo, 

Isz fabriko iszejo, 
Bulviu pas farmori pikioti 

nuėjo.
Bet ir tasai darbas jam ne

patiko, 
Už keliu dienu ji paliko, 

O kad aplaike lengvesni 
Padare ji niekesni, 

Ant žmonių pradėjo loti, 
Visaip ant ju iszradineti. 

O tu pisoreli žmonių neuž- 
kabinek, 

Geriau apsimalszyk ir teip 
nedaryk, 

Ba tau pirti jau ronge, 
Žmonis visi pasironge, 

Užduos gerai per szona, 
Turėsi vela jeszkoti kur duo

na.

i

I

NAUJAUSIAS SZOKIS IS Z WAIKIKI, HAWAJOS.

Srolnk, del Dievo!

Srolus: — U j, Jonai, kokis tu 
kvailas, ka cze verkt ir klikaut 
iK'iK' tasai laivas musu locnas, 
tegul jiam skensta.

— Gerai kad ant jo užėjau, |pnusu laivas skensta. 
pamisimo nudžiugęs. Nunosziu 

bobos rytojant pastoges ba 
viską suostu.

Paėmė 
norints t (‘t a
miegojo ir

nuo senei no

f

maisza ant peczin 
jau
susirūpino baisei 

kada pamato jog Raulas griu-
szes isznesze.

Nunesze
ant pastoges ir tonais paslėpė • 

ir ketino 
Tame pakele t, 

viražu

su dideliu vargu

terp senu drapanų 
jau ejti žemyn, 
deganezia skiedra in

Pas ligoni,
Daktaras inejas in 

pas savo ligoni paszauki;
Del Dievo! kur dingo to 

giduoles, ka vakar asz tau 
užrasziau, o buvo tai pilnas szi- 
'tas butelis?

Ligonis; — Tai mat, praszau 
’ pono daktaro, vakar atėjo ma-

su kuom pasi-

grineze,

sios

nuo kurios užsidegė sziaudinis ,
stogas. Akimirksnijo užsidegė 
tuojaus iždžiuvusi sziaudai.

Raulas su baisium riksmu 
nulipo žemyn kopcezioms. Vie
toje pabudyt pa ežia ir vaikus 
nubėgo in tvarta atriszti gyvu
lius. Iszleides paregėjo stovina 
ežia savo sena, teta marszki- 
niuosia. Senuke iszgirdus Rau
to riksmą iszbego tuojaus lau
kan. Raulas liepe tetai ejti pas
kui gyvulius o pats puolė in i 
grinezia budint paezia ir vai
kus. (Nes tuom kartAtsiminė, 
jog pinigai yra paslėpti skiepė 
terp bulviu. Pamote paezia, 
greitai atidaro duriiikės in 
skiepu ir pradėjo jeszkoti pini- 
gU'

Mariuką pati pabudo pusiau 
apkvaitūs kuria įdumni trosz- 
kino ir ode akis. Mato ugni, 
griebė vaikus isz vygos ir nori 
bėgti. Nes langai visi užkalti, 
ba Raulas gailėjosi ižduoti ke
lis skatikus aht kabučiu ir 
zoviesuA Prie duriu jau iiespa- 
sabas dasigauti... Nobago puo-

« 4 į I

Idas palankiti tris kaimynai 
'kad ne turėjau 
vieszint tai visas giduoles isz- 
gereme.

Pasažicroi sugryžtanti isz Hawajos ant Pacific Mail Line 
laivu, buvo budintojais naujo szokio pargabento 
jos, kurio szokikai da neužvardino. Ant laivo President 

nauja szoki kaip 
“ jezz” 

isz Hawajos, Ja-

isz Hawa
Ant

Cleveland Hawajiszka szokike szoko ta j i 
tai ant paveikslo matome. Amerikonams nubodo 
ti szokiai, todėl dabar pargabena szokikes 
ponijos ir Kinu idant iszmokytu tuosius užrubežinius szokius 
del Amerikonu. — U. S. S. B.

ii’ ki-

Sumanus zokoninkas.

bėgti. Nes langai visi Užkalti

CUNARD
Ar Turi Gimini# Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu- visu kitu metu "Quotos”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
groiczlauAias pasaulyje. Pasažlorel 
su Cpnard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas koletą dienu.

Cunard Llhijk turi padarius su
tapti Lietuvoje del pagėlbejlmo 
pasažierlams ppr ju paežiu, darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlatdas del to kad priveda pasa- 
žlcrius prie pat laivo, sžltas patar
navimas yra dykai.
informacijų. krelpkites pas btlo 
laivu agentą arba;
CUNARD LINE, -

Jlromhvay,
Nen

i j Ji , Į j 1

1

norėdamas 
seno zokoninko

— Pasakyk 
kur tu žinai

gai .elgiasi

j J!H 't p* 4 j t hj

Del tolesniu
it .ffiv

4 11 ill 

re
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Vienas vaikinas 
pasijuokti isz 
uždavė jam tokius klausymus: 

man, tėvo, isz 
kad yra Dievas,

kad no tu, ne asz, ne nieks jo 
liemate. Asz in ta netikiu, ko 
akimis nerpatau. Antra: žmo
gus turi but toks kai]) ji sutve
rė Dievas; tad jei žmogus blo- 

ji negalima kal
tinti, nes jis teip Dievo sutver
tas. Ant galo: rasztas sako kad 
velnias esą ugninis todėl kaip 
jis gali pragaro kentėti, nes 
ugnis ugni nedegina ?

Isz pradžių zokoninkas ant 
tu klausymu nenorėjo nieko 
atsakyti, bet kad vaikinas nuo 
jo neatsitraukė ir prisispyręs 
reikalavo atsakymo — zoko 
ninkas pagriebęs kieta žemes

grumstą sudavė tam vaikinui 
per galva. Vaikinas apskundė 
zokoninka in suda, 
ninkas užklaustas kodėl vaiki
na musze atsake:

— Asz ji nemusziau, tik da
viau atsakymu ant jo klausy
mu. Pirmiausiai asz ir nieks jo 
skaudėjimo nematom, tad ir 
netikiu kad jam skaudėtu. An
tra: žmogus turi but tokiu, 
kaip ji Dievas sutvėrė, todėl 
negalima mane kaltinti už ma
no pasielgimu, nes mane teip 
Dievas sutvėrė. Ant galo žmo* 
gus yra sutvertas isz žemes, 
todėl kaip jis gali nuo sudavi-

kur zoko-

mo žeme kentėti? Žeme žemiu 
sužeisti negali.

Dydžiuose aliejaus dirb
tuve Suv. Valsti. padirba kas 
diena po 180,000 baczku alio-

Ijaus.
i *

• • •
O kad tave paibelis, 

Tokis sportas didelis, 
Terehaute mieste, 

Užsiduoda su prusaite. 
Lietuviszkai ne nori kalbėti, 

Turi prie svetimtautes bėgti, 
Teip pamylėjo taja mergttezia, 

Kad tuo neszios Vokifczka 
muczia.

Jau jeszko purcelono pypkių, 
Bus prusukas po szimts 

knypkiu.
Da puikesnis kaip apuokas, 

Tai. tau, vyre ne juokas, 
Pasiimsiu vandenio kvorta, 
Ir aplaietysiu tnji spbrta.

« * ♦
Dvasiszkasis vienas, 

Lubaudamas per dienas, 
Niokuom nesirūpina, 

Parapijoms neaprupina. 
Tai negerai, jog teip apsiloidžo 

Ligonius apleidže.
Baisei už tai atkentės, 

Po ąmort stenės, 
Gana bus*

Apie sporteli kuniguži.

«
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Meka*** aatra erocent* *>t sudėta '

CAPITAL STOCK siis.eee.M . 
Bsrvins ir Fronts $529,249.59

Proeaata pridedam prie jua 
•tolo i Baoalo ir 1 Liepos, aepai- 
eaat ar ataaaiat parodyt knygute 
ar a*. Me« norim kad ir jus turft- 
tuaeet reikale «u nuau banka, ne
paisant ar mala* ar didelis.

Bankas adaraa nun I ryte Iki B 
peplet. Subatomic • ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prex.

! Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVINZKAS GRABORTUS 

IR BALSAMUOTOJA8

)VWZ __ 4
Laidoja kanu* Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobiliu* visokiem* reika
las*.

Parduoda visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
j«lgu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pa* mano, ne* asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
N1 E. Plae SU Mahaaoy City. Pa.

JONAS M. CISARIKAS 
.Pire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
Terorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

S 
iI

•15 W. Mahanoy Ave, Mahan o y City j
T*

■■BNMmhmmssiissmmuhi ••••«• •••»•«••«»*«* *••« m • hb «•

» . ------------

Tvlreetafila Lletvvlezka

Didele kaucija audėt* Valsti
jos Bank* Departamento. 
K*lu po prložlura Valstljoa, 
t*lp kad pinigai sudėti mano 
Baakojo aogall praloti. Pri
lašu ptalgus saugiam palalkl- 
■ut Sluscsu pinigu* tn vl- 
ea* dali* svieto, pagal dieno* 
kurea. Parduodu Laivakor
te* kompanijų nustatytam* 

kabiem*. Parūpina Passpor
ts* koliaujaetlem* 1* Lietuva 
▼lėk** daroma teisingai, grel 

, tai Ir pigiai. » Mastykite apie 
kaina* o
atsekimą. Adresavokit*:

V. LAPINSKAS
991 W. Mahaaoy >▼ e^ 

MABANOY CITY. - PA,

railaite teisine*

Į~ ■ ■■ - ===
Lietuviszkas Bankierius
Ir Laivakorcziu Agentas

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

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

■BAMBIUB MAHANOY CITY, PA.

. ' t J

Laidoja Kunua Numlrunlu.
Automobiliu* del Leidotuvlu Krlk- 
eitlnlu, Veeellju, Peel važinėjimo 

Ir L L
HO W. Centre SU Mahaaoy City, Pa.

Pasamdo

Daktaras Juozas J, Austrą 
LIETUVIS.

ButuaIs daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias Ilgas.

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

Tuom-laikinis ofisas randasi
KAZUNO APTIEKOJE, i

38 S. Jardin SL Shenandoah, Pa.

CHAS. B. FARMLP.T 
Besi Estate Arent Notary Pakilę

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stub**, 
mes salime jumis tame patarnauti. 
Kaadavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp toliau*.
2M W. Centre 8U Mahanoy City, Pa.

UntavleikM Gratorfie

K. RĖKLAITIS 
>1 » ■ <

Laito* Numirėliui >agnl 
Baujuttnin mudu ir mokcla.

Turi nngelblnlnke motore. 
Prieinant** preke*.

I—t
Iii Went Sprue* Btre*< 

MAMAMOY CITY, PA.
. B*ll T*lephenan No. 149

r '

Žinios Vietines
—fe—4 

cn_____ 1 * OSored o j J*

fc i Elag Day”.

Antnno.
xSzi vnkara net du para

pijos susirinkimai.
Seredoj užsidaro visos 

Dubli k i nes mokslaines.
— Ketverge Amerikoniszka 

szvente
t Praejta Panedeli iszke- 

liavo in 
pati
W. Centre ulyczios, ant opera
cijos akmenuku, mirdama 
Subatoje ryta. Velione turė
jo apie 
liam nuliudimia *
Joną Adoma ir 
dukteres Ona ir Adelina, pri
gulėjo prie Moterių Ražanczia- 
vu. Laidotuvėms užsiėmė gra- 
borus 'rraskauckas, kurios at
sibus 9 valanda 
su pamadoms, 
ant nauju Lietuviszkn kapiniu.

Mikas Kurseviczia kuris 
Steito Policijos, 

lankėsi keletą dienu pas savo 
tėvus. Jisai dar vėl iszvažiavo 
in Policijos abazu Butler, Pa.

Juozas Arlauckas pirko 
puiku uždaryta Eord automo- 
bila.

Eiladelfije Marijona
Mikolo Pecziukonio, 627

akmenuku, 
rvta.

50 metu, paliko dide- 
vyra, sūnūs 
Jurgi ir dvi

Se redos rvta 
kuna palydės

priguli prie

Marijona' Budre vieži ute 
Lippiene iszke- 

in Springr
ir sesuo 
liavo 
field, 111., atlankyti savo sesu- 
tia Helena Grabauekienia.

(hia 
Panedel i jo

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Lietuviu Mainieriu Lokalus 
No. 15(H) turės svarbu susirin
kimą Ketverge, 14 d. .Juniaus, 
7 vai. vakare, 
Visi sanariai

nut mokslaines.
privalo pribūti.

Per paliepima Komiteto. (48)
ANT PARDAVIMO.

Du lotai Port (?arbon, Pa. ge
roj vietoj. 4(1 pėdu ploczio per 
116 ilgio. Persiduos pigoi.

Mat. Kurseviczin
26 E. South St.

(4K) Mahanoy City, Pa.
“BLOCK PARTY.”

lietuviai lai- 
lel sukėli

mo pinigu del pastatimo nau- 
Block Party

prasidės Suimtoj 16 Juniaus ir 
Taigi

T 
k v s

I'amaqua, Pa.
“Block Partv”

jos bažnyezios.

(

baigsis 23 d. J įminus.
szirdingai kvieczianie Visus lie- 

Tamakves teipgi ir 
isz visos apielinkes, atsilankyti 
pas mumis in sveezius praleisti 

laika ir paremti szi 
Pasiliihk- 

nes pri-

tuvius isz

linksmai
prakilnu užmaniina.
sminimas užtikrintas
rengimas naujausios mados su 
invairais pamarginimais. 'Teip
gi merginos

Popular Contest
.skirta 4 dovanos dėl laimėjimo.
'l’aigi kas gyvas in 'I’amaqua

(j.15)

4 e

T 
rinks balsus del 

kur bus pa-* 1

Taigi kas gyvas in 
nut ” Block Part v.

f 11

* 5

C ž k v i ecz i a komitetas.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
už priimama preke, 
ir in veda visokias paipas 
taiso stogus ir 1.1, 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St. Mahanoy City

Pataiso 
, pa

ly reiokites

Keturiu Dienu 
Atlankymas 

MIESTO 

WASHINGTON 
D. C. 

Panedeli 18 June 
SU PALYDOVU 

Visi ekspensal apmoksti. Apie dau- 
giaua informacijas raszyklte pas 

G. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa. 

f V»i Ekspeniai 
ApmokėtiS33J5

Isz Shenandoah, Pa.
U-II

— Miestas
knot i ulieze West Coal ir East 
Lloyd.

Pakliuvo in klipas Pu savo ir mano kaili imiuosi DEL

nutarė iszbru-

Kontrakta aplaike J. 
Newcomb isz Pittstono už $5.81 
už keturkampiui mastu.

— Subatoje atsibuvo su baž
nytinėm pamaldoms liudotuves 
Juozo Žalenausko, kuris paliko 
paežiu ir keturis vaikus.

— Kun. Narbutas suriszo mo 
'teryszku rysziu sekanezes po
ras: Aleksas GriežJi su p. Maro 
Dembinskiute ir Antanu Zgl i Ti
ška su p. Marijona Pranaicziu- 
te.

— Jeigu
jums

jiesiauczete gerai, 
tai jums geriausia patarimu 
duos aptiekorius Kazunas ir 
pritaikys del jusu geriauses 
gyduoles.

del

Kulpmont, Pa. — Praejta 
ketverge apsivedė daktaras A. 

su p. Eliy 
Brobst isz Sbonadorio. Vincze- 
vone atsibuvo Eiladelfijoi. 
Daktaras yra sunns Jurgio An- 
cerevicziaus isz Sbonadorio ne- 
senoi atidarydamas ofisą ezio- 
nais.

J. Ancereviczius

Frackville, Pa. — 
knd isz musu 
mažai raszoma laikraszeziuosia 
manyta kad czion žmonis labai 
yra apsileido, o bet czionais yra 
žmonių gana prakilnu, tik gai
la kad musu dvasiszkas vado
vas yra labai apsileidias ir ne
sirūpina visai apie lietuviu pa
sikėlimą, matyt ne turi ant to 
laiko, nes yra užymtas svietisz- 
koms linksmybėms. Nuo kada 
czionais apsigyveno vargoni
ninkas E. A. Dulke, tai truputi 
žmonis adgijo, nes iszmokino 
vaiku ir suaugusiu chorus, tea
trus ir 1.1. Klebonas vietoje bu 
t i už tai dėkingu, tai net suma
žino jam alga idant nuo jojo at
sikratyt, bet parapijiniai tai su
pratę, ne nori idant teip gabus 
veikėjas parapija apleistu. Var
gonininkas

Liūdna 
aplinkines t ei p

Dulke nepalaima 
darbuotis del labo visuomenes, 
nes sutvėrė vasarine mokslaine 
del vaiku in kuria lankosi pil

im re lis, norint s priesz
tai klebonas 

tai 
nežinojo, 

pagarsėjo po visa aplinkini*.
— Vejas.

sėtinas

Priesz 
miesteli

buvo prieszingas 
niekas apie musu 

bet dabar

Girtuoklis sude.

Bjokie
Jau apie dvidešimta

Dievo,Slidžia; — 
žmogau! 
karta būni korotas už pasigėri
ma.

Girtuoklis:
ponas sūdžiau! 
drūtas galvas ant gėrimo.

- K a asz kaltas 
Ne visi turi

ANT PARDAVIMO.

a kier i u,Karma 45 akiertu, geri na
mai, tvartas ir sodas, arti plen
to.
Lake Side. Atsiszaukit pas, 

Mrs. Grace Rang 
Barnesville, Pa.

Randasi tarp Tamaqua ir

(t.49)

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu ”0” laivu 
OHIO, OKUA, ORDI NĄ, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesn Treczla klesa 

Hamburgt 
Piliau 
Memel 
Kaunas

Ant naujausiu puikiu O” laivu

Arba munszainieriai ir 
patogi sznipe. '

Mudu su Anicetu iszejome in 
pavandenį. Virsz pajūrio pei
kiu tūnojo iszsidraikes pilkas 
ūkas. Ore skrajojo ilgasparnis 
lakūnas. Pakrasztyjo augsztas 
kaukaras ir duobe, o apaezioje 
per akmenis czinrveno szalti- ’ 
nis.

Žinai ka? — tarė Anice
tas. — Czia puiki vieta ir nuo- 

Padarykime degtines 
dirbykla.

— Aha! — pridėjau asz. — 
Padarykime! Bet kaip?

— Tai,
sziezia nukosime.

szaliai.

— atsake jis. — Ve 
Sztai urvo

tokio ilgio užteks. Gi ploczio — 
ve szitiek. Viražu apgrinsime 
skersiniais ir uždengsime vė
liavom. Ne vienas czia musu 
neužtiks.

— Keno ta žeme ?
— Juk vistiek czia savininkas simaudes noriu valgyt, 
turi būti.

— O, žeme! — atrėmė jis. —

tariau.

• in darba.
Nutveriau asz ji už rankoves 

ir insitempiau in urvą. Jis tuo
jau griebe taure ir prisipylęs 
net dvi pagreczium iszmanko. 
Asz ėmiausi operuot kranus, 
kad neprisviltu degtine ir nei 
nepajutau, kaip jis iszejo. Szo- 
ku lauk žiūriu, kad jau jis par
siveda ta merga.

— Aha! — tariau sau.— 
Dabar tai jau pabaigta.

Merga visa szlapia ir nuo jos 
drabužiu bėga vanduo. Ji ėjo 
akis nuleidusi ir nusiminusi, 
tarsi belaisve.

— Gera diena! — pratariau.
f

Jiedu sulindo in urvą, o pas
kiau ir asz incimpinau.

— Graži diena — pasakiau. 
—- Tas vyras jus iszgelbejo nuo 
paskendimo.

— Taip — ji atsake ir szyp- 
telejo. — Ten galima paskęst.

— Asz labai mėgstu maudy
tis — pasakiau asz. — Gi isz-

— Gera! — .ji atsake.

PRASZO PAGELBOS
ARMĖNIŲ.

8O.’'V
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— Asz irgi — ji atsake.
— Duok jai,

Antai matyt supuvusi luszna. gyt,
Anicetas iszvyniojo isz po

pieriaus rūkytos deszros szmo- 
ta, ir atriekė duonos. Valgo.

Anicetai, val-

«i, ilga,

— Taip, Ji iszgere,’susiraukė ir ant ga
lo nusijuokė.

— Duok dar! — pasakiau. — 
Pamylėk viesznia.

-— Negersiu — atsake.
— Da viena gerkite!
Ji paėmė taure in ranka, pa

žvelgė in mane ir in ji. Szypte- 
lejo ir iszmauke. Paskui susi
raukė ir pasipurtė.

— O ka? — tarė Anicetas. — 
Jaucziates gerai ?

— Labai gerai — atsake. — 
Bet asz labai nekoneziu ant sa
ves t n szlapiu drabužiu.

— Jus norite nusivilkti ?
— Taip.
— Bet tai kaip be drabužiu?
— O! — ji pusiszypsojo. — 

Jus manote, kad asz pas jus 
noriu but visai be drabužiu. 
Ten prie vandenio liko mano 
drabužiai.

— Eik, Anicetai, atneszk.
Ir jis iszejo. Ji sėdi ant suo

lo atsiloszusi. Jos veidas pasi-
ir supuvusios bulves, brangiai dare raudonas, kai obuolys. Ta 

jos plona szlebe aptaszkyta ru
du, purvinu vandeniu ir prili
pusi prie kūno. Anicetas parne- 
szc drapanas ir padėjo szalia 
jos ant suolo. Gi mudu iszejo- 

kad ji galėtu persivilkti.
pasakiau. —

Kur mes ja dėsime?
jis. — Man

Tenlmt gyvena, kokis personos, 
kai kelmas žmogus. .Jo apžeki- 

žila barzda ir jis gal
ledva teiszkropesioja per duris. Jis inpyle degtines ir pasinio.

Anicetai! O jeigu
jis yra sziek tiek jaunesnis.

— Gali but, kokis nori 
atrėmė. — Matai, kad czia nė
ra niekur žmogaus kojos už
kelta, ir mes galime daryt, ka 
tiktai mes norime.

— Gerai. Darvkime.
Mudu pasidarėm planus su

grįžome in miestą ir pasiėmėm 
kirvius, oblių, stringa ir lope
tas —- pradėjome darba. Pa- 
kriauszyje insteigeme puikiau
si bravorą. Ir isz dūdos degti
ne ne varvėto varyto, bet 
eziurszte bėga, o mudu gulėda
mi pusgireziai dainuojame sau.

Pristatomo in miestą tiems 
pakveiszeliams girtuokliams ir 
tegu jie sau laka, o mudu mie
godami imame pinigus.godami i maine 
džiugu, i... ..

.lis

i pinigus. Mo- 
isz 'kurios darome ta 

kvailinanezik sulti mums atsi
jok tokiecjo gana pigiai.

daiktai, kaip supuvusios bana
lios, pilnos kirmėlių, ra/.inkos

neloszuoja.
Džiaugėmės stebėtinu vietos 

patogumu. Mat baimes neįeik 
kęst, nes czia niekas užtiki ne
gali.

Svki vasara buvo labai szil- 
ta, saulėta diena. Degtines 
aparatas velke, kaip reik. Ani
cetas, kaip 
traukės tysojo, tarsi liūtas, ir 
miegojo. Asz gi buvau iszlindes 
isz urvo ir žiurėjau in szaltinio 
vandeni. Toliau pakrantyje pa- 
maeziau, kas tai kruta. Isz pra
džios maniau, 
apylinke užklydo kokis žvėris, 
bet gerai insižiurejes pažinau, 
kad tai merga. Atsisėdo ji pa- 
krantyjo, nusiavė kojas, pasi
dėjo virszutinius drabužius ir 
szokusi in 1 \ - - — 
taszk y t i s, szok i net.

Atbėgau in lindyne, papnr- 
cziau Aniceta ir tariau:

jis atsiliepe.

7 
t n

saulėta
va,

— Laume! —

ir visuomet užsi-

kad in musu

vandeni pradėjo

— Kas yra?

1103.50
1106.50
$107.00
$105.15

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

26 Broadway, New York.
' arba pas vietinius agentus. 
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ATSIUSK TIK $1.60
O gausi Hallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaua 
kaip padaryti Ir priHluntima apmoka-

Geriausla stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

su pamokinimu

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

Daktaras Namuose” $1.00.

Aukso 
senovės

Knyga “
KanticzkoH $1.25. Garsas ‘Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagufe drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

• \

Lalszkams

— Kelk! Ka asz tau parody
siu...

— Gal mumis kas užtiko?
— Beveik... — atsakiau. — 

Bet nenusigąsk. Pavojaus nėra.
Ir mudu iszejova isz urvo. Ji 

sau szokinoja, taszkosi.
ve! — kuždėjau. —- Ve, 

Matai?
— Sirena, — atsake jis. — 

Reiktu ja susigaut.
Ji su viena ranka iszmusza 

liepsna isz vandenio, o su kita 
ranka perkerta ta žibanezia 
vandens plėvė.

— Graži komedija, ar ne?
— Teatras, —atsake. — Asz 

eisiu ir parsivesiu ta iszdykole.
—- No, ne — draudžiau. — 

Mes net negalime jai pasiro
dyti.

— Et! — atsako jis. — Duo
sime gert ir ji mums czia pa- 
szokjnes. T<- kvaila, linksma 
merga, lyg ji žino, kas tai yra 
degtine, o dar labiau ji nežino,
kad tai galėtu but draudžiama 
ja daryti.

— Sustok! — pasakiau. —

— O! — išztare 
ilgi rupi, bet velniszkai noriu, 
kad ji czia pas mus butu; gal 
p ris i pratinsi m.

— Vargas — pasakiau asz.
— Dabar musu instaiga 
nueit velniop.

— Kodėl?
akis. — Ka-gi ji czia gali pada
ryt ?

— Tu pamatysi!
— Jau gerai! 

balsas. — Galite i nei t .
Mudu a tėjo va.
Ji sau, lyg namie. Szukuoja- 

si savo ilgus, geltonus plaukus. 
Bet jau girta. Suvėlė kuokszta 
ant virszugalvio, klakt, ir atsi
sėdo. Paskui tarė:

— Asz labai noriu gert.
Anicetas tuojau pasigriebė 

degtines ir buvo bepiląs in tau
re.

— O ne, ne! — ji purtėsi. — 
Asz daugiau negersiu, iksz no
riu vandenio.

' Ji gavo ir iszgere du stiklu 
vandenio.

Sziandien Anicętas būtinai 
turi but mieste su degtine. Jis 
labai norėtu iszsisukt ir pasi
likt prie viesznios, bet negali.

— Gal paleist? — susznekau.
— Su ja beda. Tegul sau eina.

— Vaja! — jis iszsižiojo. — 
Tegu būna. Jei. del jos bus isz- 
laidu — asz padengsi^.

— Gerai —• atsakiau. — Va
žiuok be baimes.

Mudu likome vienudu. Graži 
merga. Nei ji nori pabėgti. Bū
na, tarsi jos czia butu buvėino.

— Kaip jusu vardas?
— Anita — ji atsake.
— Gražus vardas, — pasa

kiau. — Gal norite rūkyt?

turės

— pastato jis

pa s i girdo

Bet manyje kilo kokis tai nera
mumas ir asz nuo jos staiga pa
sitraukiau.

— Vaja! — ji tarė. — Na, ko
dėl dabar szitaip?

— Asz turiu žmona — iszta- 
riau. *

— O! — ji nustebo. — Gaila.
Ji užsikėlė kojas ant suolo, o 

galva pasidėjo ant briaunos ir 
atsiloszusi ruko sau.

Padaryta degtine in smukles 
iszdalindavo Anicetas.
syki taip ilgai jis nesugrįžta. O 
dabar jis turėjo daug greieziau 
sugrįžti, nes paliko taip mėgia
ma viesznia, su kuria ir skirtis 
nenorėjo.

—— l\as tai!

Ir szi

Mrs. Carrie Jacobs Bond kuri įn miestą
ana diena pargryžio isz Arme- 

p ra nesza Amerikonamsn i jos, 
apie baisiu padėjimą tonais ir 
kad Amerikonai suteiktu pa- 
gelba del Armėnių, ypacz do 
pasilikusiu sieratu. Mrs. Bond 

dainų kompozi-yra garsinga 
toro.

— O ne! — ji atsake, 
kad ne — duokite.

Paėmė, insikando 
cigaretei, insirome

()

in dantis 
abiem ran- 

kom in liemenį. Žiuri in mane 
ir szypsosi. Užbrėžiau degtuką. 
Puf, puf, puf — ruko. Sėdim 
greta ant suolo ir kasžin, kokis 
velnias mane pagundė perdet 
ranka per jos peti. Dasilytejes 
asz pajaueziau, kad elektros 
srove nusmelkė per mane.

— Isz kur jus, Anita ?
— Asz? — ji atsiliepe, — () 

asz! Asz nesakysiu.
Ir ji savo minkszta, riebia 

ranka padėjo 
Paskui tarei

— Mano tėvas baisiai nege
ras. Jis man užgynė su vyrais 
ir artyn snsieit. Seko, parnaty- 
sias su vyru — nuszausias. Tai 
asz dabar ant kerszto...

— Aha! — asz atsiliepiau. — 
Tai isz tikro jis yra blogas se
nis. O kaip toli tas tavo kersz- 
tas nueina.

— O! — pi suszuko. — Ve! 
Szitiek!
vii prisiglaudė prie manės, tar
si atsiduodama in mano globa.

tariau sau. — 
Czia turėjo, kas nors atsitikti...

Ant suolo palikau besitvar- 
sanezia Anita, o pats leidausi 
......... ..i žiūrėti, kas atsiliko 
su Anicetu.

— Aresztuotas! — tarė jo pa-
Tie prakeikti blaivinin

kai ji suome.
Grižtu atgal. Na, jis savo vie

lojo paliko. Da su ja man bus 
geriau... Iszlipau isz trapįk’a- 
jaus, perėjau pertgii’ia ir įsu
kau in pavandenį, (ii žirn iu, isz 
musu lindvnes tik vereziasi 
liepsnos, tarsi but ugniakalnis 
atsivėręs. Pasižiurėjau isz tolo 
numojau su ranka ir palikau.

Dabar dasipratau kuom toji 
puiki

Ii.

Anita ; fyuvo. Buvo tai 
probibicijos sznipe kuri likos 
prisiunsta per vttldže idant isz- 
tirynetu 
szainos,
voti mano dranga, o 
iszvažiavau in miestą, toji pa
togi sznipe pasinaudojo isz ma
no nebuvimo, 

dirbtuve

musu dirbtuve mun- 
j >a 1 i epd a m a a reszt a - 

kada asz

4

man ant peties.

uždegė visa mu
su uirmuve ir iszleke kitur 
jeszkoti kvailiu panasziu m 
mane ir mano dranga.

Kuom toliau tai geriau.

Ant vienos ir tos paezios uli- 
czios radosi tris salimai. Pir
mutinis isz locninyku paraszc 
sekanti parasza ant lango:

“Geriausias salimas ant svie. 
to.”

Antras parasze: 
salimas Amerike.

Treczia parasze

“Goriausias
* *

“Geriausias
■šalimas ant szitos uliezios. * *

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimu, jei- 

musgu pirkaite pas 
rofonola $125-$150.<r

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

GUINAN’S 201 W. CENTRE SI

Merchant. 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 depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

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

JHEROHANTS BANKING TRUST CO.
’—$—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN. Sek. Kasljerlu*D. M. GRAHAM, Prez.

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

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


