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ISZ AMERIKOS
562 pražuvo nuo munszaines 

nuo Sausio menesio.
Philadelphia.

Lietuviszkas daktaras pateko 
in nelaimia — nuo 8 lyg 12 

metu kalėjimo.
Newark, N. J. — 
i?ws”

~ Nuo Sausio 
menesio lyg 1 Gegužio czionais 
mįre 562 (o gal ir daugiau) 
nuo trucinanczios munszaines, 
pagal koronerio 
sveikatos bjuro.
fiskavo daugiau kaip 
szimtus samogonku, o bausmes 
ir užmokėtos daejo lyg mili
jono doleriu kas menesis.

Ir tai vadinasi
likos investa prohi- 

bicije! O kad ji nugramždetu 
skradže žeme!

4 4

Birželio 11 d
Evening
., sz m.,

ra part a ‘isz 
Sznipai kan

tri s

i i del gero
žmonių » *

forduka nu
jojo vein 
Nedėliojo 

visas dalis

ejti isz ko labai nnsi- 
kaip sake jojo motina.

Iszarde forduka, negalėjo 
sudėti, pasikorė.

Summerville, N. Y. — Gus- 
tovas Schutzenhoffer, 44 metu, 
gyvenantis Florai Parke, pasi
korė garadžiujo isz nubudimo, 
jog iszardes savo
tomobiliu, negalėjo 
sudėti kaip buvo, 
iszczystino jisai 
automobiliaus, bet moteris ne
norėjo 
mine,
Po tam nuvažiavo ant baisike- 
lio in Summerville idant pa- 

' szaukt mekanika idant sudėtu 
automobiliu bet kelionėje bai
si kelis sugedo ir turėjo mimo 
ejti pekszezias. Panedelije ve
la nuėjo in garadžiu sudėti au
tomobiliu, o kada isz jojo nc- 
iszejo po keliu valandų, moti
na nuėjo pažiūrėt kas jam at
sitiko, užtikfįpma ji pasikoru
sį ant balkes.

20,000 hoteliniu darbininku 
ketina straikuot.

New York. — Dvideszimts 
tukstanezei hoteliniu darbinin
ku, virėju, kelneriu, 
ir kitu, turėjo slapta
kima ant kurio nutarė strai
kuot i jeigu jiems locnininkai 
koteliu nepadidins mokeseziu. 
Straka ketina iszszaukti atoj- 
nanti menesi jeigu ant juju pa
reikalavimu nesutiks.

10,000 žudinseziu in viena 
meta.

Washington, D. C. — Kožna 
meta Suv. Valst. atsibuna de
szimts tukstanezei žudinseziu.?

raszo:
Atsižadėjus tolimesniu ape

liacijų, Dr. Jonas J. Kashke- 
vch, 341 Walnut St., nuteistas 
už tris nelegaliuos operacijas, 
sziandie liko iszvežtas in Tren
ton (N.J.) kalėjimą pradėti 
kalėti savo bausme, kuri sie
kia nuo asztuoniu iki dvide- 
szimt vienu metu.

“Gegužes 10 d. paklaidų ir 
apeliacijų teismas patvirtino 
Dr. Kashkevieh nuteisima, ku
ri jau pirmiau buvo patvirti
nęs valstijos augszcziausias 
teismas. Keletą gi dienu priesz 
tai jis buvo rastas kaltu dvie- 
juosia kaltinimuose, del papil-’ 
dymo nelegaliuos 
Mrs. Mary Szaran, 121 Albert 
St. Liepos 26 d:, 1922 
del papildymo panaszios ope
racijos iMrs. Kathryn Dzierji- 
ki, 61 Beacon St. Sausio 9 d., 
sz. m. Mrs. Dzierjiki po apera- 
cijos mirė.”
Kruvinas muszis ant laivo — 

9 užmuszti.
New York. — Kada 

‘.‘Mary Beatrice” 
czionaitine pristova, 
grindis buvo pasriuvia 
jeis.
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operacijos

ir taipjau

merginu 
susirin-

atsibuna de-

Isz skaitlio 28 didžiausiu mies-j 
tu, parodo buk ant kožno 100,- 
000 gyventoju devyni žmonis 
buna nužudytais, 
atsibuna daugiaaše žudinseziu 

ant kožno 
szimto tukstaneziu o Spokane. 
Wash., mažiause, ba vienas ant 
szimto tukstanezio.
Aprėdė mylema in vyro dra

panas ir pabėgo.
Detroit, Mich. — Petras Kot- 

va, 2253 Wyandotte ui i. Ham- 
trameke, aplaike persiskyrimą 
nuo savo paezios su kuria buvo 
apsivedias 1917 mete Pennsyl- 
vanijoi, susilaukęs du sūnūs. 
Petras negalėdamas aplaikyti 
darbe 1921 mote, buvo privers
tas iszvažiuoti in West Virgi
nia. Pati pribuvo vėliaus, bet 
vietoje prigialbet savo vyrui 
gyvenime ir užsiimti naminiu 
dftrbu, tai susidraugavo su 
kokiu tai Juozu Kusi u su ku
riuo pradėjo varyti munszaine 
ir pardavinėti. Nuo tojo laiko 
moterėle turėjo smegenis už
lietas munszainia, užmirszo 
apie vyra ir vaikus ir užsino
rėjo gyventi su jaunesneis vy
rais. Kusis likos aresztavotas 
už dirbimą munszaines, bet 
jojo m i lema iždą ve vyro visus 
pinigus idant ji iszimti isz ka
lėjimo. Diena
Juozas iszejti isz kalėjimo Kot- 
viene nuneszo jam savo vyro 
naujės drapanas, aprėdo myle
ma ir dingo po velniu. _

ba net 68 žmonis

munszainia,

Memphise

kada ketino
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Turkai Pasirengia Iszneszti In Padanges 
Maricos Tilta Adrianopoliuje.
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Turkai būdami baimėje jog Graikai vėla pradės su jeis
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kare rytiniam Thrace, padėjo 
daugeliosia vietosią dinamitą po tiltu, kuris perejna per Marica upe, siijungentis miestus 
Adrianopoliu su Karagagu. Jaigu kare iszkiltu, tai szita tilta isznesztu in padanges kaipo 
ir kitus tiltus pro upia. Szis tiltas yra labai senas bet drūtas pastatytas kokia tris szimtai 
metu a d gal.

Isz Lietuvos
Kada tas kentėjimas žmonių 
pasibaigs. Jau laikas pada

ryti szioki toki paredka.
laivas

atplaukė in
tai jojo P1”’- yra neitralin. juostoj. Pa

krau

Gradiszku kaimas, Joniszkio

Imigracijos virszininkai . 
d a ž i n o j o se k a n cz i: i 
torije nuo vieno

in Su v.

baisia is 
isz matrosu: 

Laivas iszplauke isz Havanos 
su 20 Kinczikais kurie norėjo 
gautis slaptu budu
Valst. užmokėdami už tai kapu 

nuo gal
vos. Kinczikai radosi ant laivo 
kaip gyvulei nes neturėjo vie
tos 30-pediniam laivelije. Mu- 
szis prasidėjo ant laivelio, ka
da girti laivoriai norėjo api- 
pleszt tuosius nelaimingus nuo 
visu pinigu kuriu turėjo kelio
lika tukstaneziu doleriu, Kin
czikai nepasidavė ir gynėsi 
kaip galėjo. Devynis užmuszc 
ir inmete in mares. Kapitonas 
laivo dingo su 
reis,.kada laivelis prisiartino
jo prie pakraszczio Najorko.

tonui po 500 doleriu

bar ten nei 
jokios valdžios nėra- Balandžio 
22 d. vakare atvažiavo czion 16 
lenku su vadu prieszakyj. Jie 
sake ieszkosia lietuviu partiza
nu ir iszstate sarsybas, insake 
niekam.isz nam" neiszeiti. Ank
sti ryta insiveržu h> • Ai Pakie
turio namus ir pradėjo grobti. 
Pats lenku vadas atstato Pa- 
ikieturiui krūtinėn revolveri ir 

nesi judint i, kiti gi 
skalbinius, avali-

kariuomenes, nei

10,000 dole-

Mane jeg nužudė paezia, su- 
gryžo idant atsiimti bausmia.

New York. — Dvileka metu 
adgal Antanas Cavnllo, 45 me
tu, perpjovė savo puczei gerk
le. Manydamas, jog pati ne
gyva, apleido narna ir vaikus, 
iszbegdamas in tolima svietą. 
Ana diena sugryžo namo idant 
pasiduot, in rankas palicijos už 
papildyta žudinsta, nes niekur 
neturėjo ramybes o savžine ji 
nuolatos griaužė be paliovos. 
Seredoje inejo in snda, su noru 
prisipažinimo prie kaltes. Pa
sakė sudžiui buk tarnavo ka
roję su Amerikoniszku vaisku, 
viltije užmuszimo, buvo Itali
joj, po tam Afrike ir ant galo 
sugryžo in Amerika.

Nemažai nusistebėjo,
tame paežiam laike inejo jojo 
‘‘nužudyta” motore, kuri mel- 
d e sudžiaus: “Teisybe, jog ji
sai man perpjovė gerkle, bet 
pasveikau.

kada

nužudyta
V

Po tam aplaikiau 
nuo jojo persiskyrimu ir iszte- 
kejau antru kartu. Meldžiu ji 

ir te i p jaunebausti, nes jisai 
nu kentė daug.”

Antanu paleido ant liuosy- 
bes. Iszejas isz sūdo insirasze 
in Amerikoniszka vaiska ir 
bus iszsiunstas in Filipinus.
Ugnis sunaikino du miestelius.

Quebec, Kanada. — Mieste- 
lei Sully ir Les Etroits, pavie
te Tamisconta, likos sunaikyti 
per girrines Ugnės, kurios bal
sei tonais prasiplatino. Asztuo-

ISZ VISU SZALIU
Stamboulsky nužudytas 

isz netyežiu.
Sofia, Bulgarija. — Buvusia 

ministeris Bul-
Aleksandras Stam- 
likos nužudvtas isz

i n sake jam 
grobe rublis 
ne, žiedus, pinigus, laikrodžius, 
mėsa ir t. p. Atidarinėjo komo
dų stalczil,s ir vsa ka Tado dėjo 

Mii maiszus, net užvalkalus nuo 
nuvilko, bet paežiupagalviu 

pagalviu neeme.
Negalėdami

nuo
nuimti laisvai 

subrinkusio Pakieturio 
žmonos pirszto žiedą, nutrauke 
ji su oda. Paskui paėmė ark
lius. karves, pakinktus ir sudė
ję visa in vežimus iszvažiavo- 
Insake taip pat eiti kartu ir Pa- 
kieturiui, 
Papraszius

betgreit ji paleido.
Pa k i et uriui, kad 

atiduotu jam nors

sargybų, 
parubežio

Pasiskundus 
sargybos 
viens ju 

‘ ‘par-

ark Ii, lenk11 
vadas szove du kartu in ji, bot 
nepataiko. Pakieturis prizo na
mo, o banditai nuvažiavo link 
lenk u 
lenku
dviem komendantam, 
atsake, kad net u ris teises 
tizanus” bausti- o kitas, kad tai 
ne jo esą rajone atsitiko ir pa
tarė kreiptis Vilniun. Paskiau 
susekta, kad pirmas ju davė 
partPanams net ginklus. Atva
žiavęs Pakieturis pas Vilniaus 
Storasta, be
pat nieko nopesze, o papraszius 
i j leisti pasiskuti vyriausybes 
delegatui, jam buvo atsakyta, 
kad tas sergąs.

užuojautos, taip

Plsziku siautimas.
Ryga. — Ggužes 7 d. ties Lie

tuvos siena grizinsius isz gzen- 
bergo
užpuolė gauja plesziku

p re k y vie tęs ūkininkus 
, viso 

(apie 20 žmonių. Pleszikai apipi- 
lesze 8 asmenis, kuriu 2 nužudo 
ir 2 sužeidė. Ga«ja atėjusi isz 
Lietuvvos. Latvijos policija, 
Lietuvos pasienio kariuomenes 
pagalba, pradėjo pleszikus gan 
dyti, tacziau jiems tamsoje pa- 

Sekancziomis

Latvijos policija

siseke pabėgti.
dienomis Latviai suaresztave 3 
intariamus asmenis, kuriu vie
nas Letuvos milicijos pažintas, 

ni žmonis sudegė o apie pen- kaipo senasi plėšikas* Be to, 
kesdeszimts likos sužeisti ir Lietuvos milicija s«eme 4 asme

nis. .apdeginti.

Vestuves, girtuoklysta ir žu- 
dinsta.

Krakes, Ledainių aps. — Czy 
stapulio dvare, 
me stambiems d varpomoms du
su nskiams, nakezia gegužio isz 
I in 2 d. invvko baisi nelaime. 
Todvaro kumeczio buvo vestu
ves; buvo pavadintas ir dudu 
orkestras isz Vaitekūnu kaimo, 
Grinkiszkis par. Tose vestuvė
se dalyvavo ir jaunasai gonai
tis Peliksas Jacun^kis, kurs ge
rokai inkauszes susikivirezijo 
su muzikantu Kupriu. Senoji 
klotimi Jacunskiene matydama 

šuneliu, s” 
aszaromis maldavo, kad Peliu
kas važiuotu namon in Barnu- 
niszkcs dvaru. Bet sūnelis ne
paklauso pasiliko toliau szokti, 
Kirtuokliauti. Ir sztai anksti rv- 
ta atrasta muzikantas Kuprys 
nešimai grižes isz Lietuvos ka- 
rh'manes, peiliu 
szaukta isz Krakių 
Atvyko tardytojas su apskri
ties gydytoju- Aresztuota vai
kinas Grieas isz Vailainiu kai
mo, kuris prisipažino audros ta 
muzikantu, del Pelikso Jasin
skio praszomas ir jo kindžaliu- 
įku. Jasinskis tebetardamas, ar 
nearesztuotas. Žmones mirszta 
kodėl 
aresztuja.
tas ponaitis bus aresztuotas

Reikia žinoti, kad tas Pelik
sas Jasinskis anais metais bu
vo insipainiojes in Lenku Ka- 
riszkaja Orgonizacija, buvo a- 
resztuotas, sėdėjo kalėjimo, bot 
paskui tapo paleistas.

VALSTIJOS STENGIA AP
SAUGOTI DIRBANCZIU 

VAIKU SVEIKATA.
priiklausanczia

I

kas darosi su jos

Dvideszimts-dviejos va 1st i-
J < l - I . ,
• jos dabar reikalauja, jog Liek

au gszezi a uses 
garijos, 
boulsky, 
notveziu kada važiavo automo
biliu je per kaimu Slavovica. 
Kainiuocziai užklupo ant auto
mobiliaus kuriamo važiavo mi
nisteris, pasidavęs in rankas 
savo prieszn. Terp kaimuoeziu 
ir vaisku kilo muszis. Vienas 
szuvis pataikė in minister) nuo 
ko tuojaus mirė.

Revoliucije kaimuoezu ant 
nu trenkimo nuo sosto karuliu 
užsibaigė su niekuom, tik be- 
reikalo daug žmonių žuvo ir 
praliejo daug kraujo.

Senuke 125 metu da drūta.
London. — Prie senųjų būrio 

žmonių kurie turi suvirszum 
szimta metu instojo Anlannia 
Lippai, vengriszka motore tu
rinti 125 metu amžiaus, gyvet- 
nanti arti Budapešto. Senuke 
sako, luk, neszjojo stiklus kada 
turėjo 96 metus, bet dabar ju 
uorei kalnu je
Naszle yra per 50 metu, o užsi- 
dirbineja ant savo užsilaikimo, 
duodama visokius patarimus li
goniams.

Duonos kepykla iszkepa ant 
valandos 10’000 kepalu duonos.

London. — Beveik
šaulio laikraszeziai rasze

Kunigas perdirbo mirusio tes
tamenta ant savo naudos.
Madridas, Iszpanije. — Mies

te Al i kante, likos aresztavotas 
Aguna ir prabaszczius vietinei 
parapijos kun- Pays, už susi
kalbėjimą perdirbimo paskuti
nio testamento mirusio turtin
go fabrikanto Hemandejo ku
ris buvo atvažiavęs in Ali kauta 
gydytis bet po keliu sanvaieziu 
mirė.

Priesz mirti liepe paszaukti 
advokate idant padarytu pas
kutini testamentą ir kuniga 
idant iszklausytu spaviednes ir 
paliudyt savo ranka testameilr 
ta. Visa turtą susidedanti isz 
milijono pesetų buvo užraszes 
savo tetai. Bet toji nepasidžiąu 
ge paliktu turtu,
trumpa laika, todėl advokatas 
susitarė su kunigu perdirbti 
test amenta Derinandejo ant sa
vo naudos, tai yra. palieka tur
tą kunigui, idant kalbėtu amži
nas iniszos už duszia mirusio.

Likusieji gymines pradėjo 
nužiurineti kuniga ir advokate 
pasamdo detektivus, kurie vis
ką isztirinejo ir dabar kunigas 
su advokatu stojo sude ant iš
siteisini mo.

įnirdama ir

auditas. Pa-
miheija.

»
ne-Pelikso Jae»nskio

Ateitis parodys, ar

Lenku žiaurybes auka.
Alytus Ek.

d. Alytuj Nemune ties lytlauža 
rasta lavonas. Pasirodė, kad tai 
a. a. mokytojaus Juozas Bitinė
lis, kuri vasario 8 d. lenkai isz- 
vare isz Uceikos dvaro (szioj 
pusėj demarkacines linijos), o 
paskum nužudė. Gegužes men. 
13 d. lavonas iszkilmingai pa
laidotas Alytaus antruose ka
puose.1 t*

Apiplesze Amerikieti.
Biržų Pasvalio apskr. — Sal- 

doKales kaime 8 ginkluoti ple- 
amerikona P.

Januszoni, isz kurio atėmė ne
mažai dolariu ir turto. Pleszi
kai. matomai,

Gegužes m. U

szikai užpuolė

buvo vietiniai, 
nes žinojo, ka mikentejes turi 
ir reikalavo atiduoti- Eina ta
rydamas.

Tas jam patiktu.

Katinas žiūrėdamas ant klet- 
>kos su kanarka kabanezios pa- 
hibeja:

— Kada tai .iszmislis kletkas 
ha °?

vienas vaikas, kuris praszo dar
bo certifikata, turi būti fizisz- 
kai egzaminuttas, sako prane- 
szimas isz Suv. Valstijų Darbo 

Vaiku Biuro.
i n ima gydytoju

komiteto rekomendacijas- Juos 
Biuras paskyrė paga

minti forma del vartojimo eg
zaminuoti vaikus kurie 
darbo.

Nuo iszleidimo pirmo leidi
nio los knygutes, du metai at- 
;al, matyti daug permainų in- 

i nsta t vmuose

nos mato gerai

su

Departamento 
Praneszimas

Vaiku

ieszko

(F r-> 
vairiu
kaslink tokiu egzaminu, ir be
veik visos žinios yra vėliausios. 
Viena valstija, 
aštresnius instatvmus nesu ki- t
tos valstijos. Ji reikalauja- jog 
keikvienas dirbantis vaikas la

buti ebzaminuolas regula- 
per

gali ji pavarginti. rPo-

valstijų

Virginia, turi

midus kuomet jo

ir ar užkerta 
iszsivystiji- 

K i tose valstijose vaika eg-

ri
r isz kai 
darbas 
kiu budu galima temyli ar dar
bas, prie kurio jis dirba, Medin
gas jo sveikatai 
kelia normaliszko 
tuo.
zaminuoja kuomet eina isz vie- 

in kita dirbti. Bet kuomet 
ali pasilikti prie pirmo darb

davio pakol 
darbo metu, 
jog tas netoks 
mas kaip 
mas.

uos 
g*’

sulaukia pilnu 
knyga pranesza, 

pilnas instaty- 
V irgi n i jos insthty-

viso pa- 
apie 

nesenai insteigta nauja duonos 
kepykla czionais .Tai bus di- 

kepykla, 
“La- 

Anglijoj. Ji iszkepa 10,- 
va landa.

pasaulyje

Paszialpa iždalino raudonai ar
mijai vietoje ižbadejusiems.
London. — Paszialpa kuria 

iszsiunte drauguve ‘ * Prietelei 
Soviatines Rosi jos” del susM- 
pimo ižhadejusiu gyventoju- li
kos sunaudota per bolszevikus 
ant užlaiikimo raudonos armi
jos.
angliszkadžiausią.

kuria insteige kompanija 
jons”
000 kepalu duonos in
O priesz pereitas velyku szven-
tes minėta kepykla iszkepe du 
milijonus velykiniu pynigu 
(babku). Apie diduma kepyk
los galipia spręsti isz to, kad 
apie 50 darbininku valo uogas 
(rasinkas) saldaruksztei duo
nai. Kasdien suvartoja apie 320 

sviesto pasardiniimui

velykiniu

pūdu 
duonos bei pyragaičiu. Cuker- 
ku skyriuje kasdien iszdirba 
apie 300 pudu medžiagos szo- 
koladinems cukerkorns.

Stebėtinai minėtoje kepyk
loje intaisyta, kad darbas eina 
be žmongaus ranku prikiszimo 
— maszinoms. Žmones — meis
trai tik žiuri per szviesius stik
lus kaip darbas eina. Ir taip vis 
kas nustatyta, taip su normuo
ta, kad miltu, vandens, sziltu- 
mo ir raugo nebūt perdaug ne

Apart tu dvideszimts-dvieju permažai; ta viską paežius ma-
kurios reikalauja fi- szinos reguliuoja- IWius, kur

vaiko 
darbo

valstijų
ziszka egzaminą del kiekvieno 

priesz iszduodant jam 
certifikata, asztuonios 

kitos, ir District of Columbia
pavėlina aficieriui kuris iszduo 
da certifikatus, reikalauti eg
zaminu kuomet jis mano jo* 
vaiko sveikata netinkama. Bet 
daugelis tokiu aficieriu. yra 
praneszta, nekreipia atyda in 
ta. Asztuoniolika valstijų vis 
neturi aprūpinimu peržiureti 

kuometvaikus 
dirbti.

jie pradeda

ATSAKYMAI.

P. V. Chicago. — Prisiunskie 
apraszima apie atminima mir
ties savo tėvelio. Patalpysime, 
nieko nekasztuos.

S. M. Pitston, Pa. — “L. V.” 
iszsiuntem per ekspresą. Gal 
jau tamista aplaikei.

M. K. Frackville, Pa. — Ne- 
talpysimo, gal susitaikys,
ant galo tas niekam neapejna, 
jeigu turėjo terp saves koki _ _ _ X • . 1 ‘ •

o

pulkininkas per du

Teip sako Charles Smith 
s slaptingas sznipas, 

kuris tarnavo bolszeviku armi
joj kaipo 
metus.

Pinigai kurie liko/iszsiunsti 
isz Ameriko per laja drauguve 
ant suszelpimo ižhadejusiu su
naudojo kareivei. Raudoiliejo 
iszsiunte tukstans^ius savo 
sznipu po visas dalis svieto, pa
kursi i net žmonis prieszais sa
vo vaklžes o Suv- Valstijei pa
daryt11 įlydeiia klaida idant 
pripažytu soviatus, niekad ne- 
apsimalszys pakol nesukels 
svietiszkos revoliucije, nes juju 
vienatinis tikslas yra idant su- 
erzvt visa svietą.

ta duona kepa, tai visai nepa- 
naszus in musu peczius, bet tai 
visas tunelis, kuriuomi elektra 
varoma geležinis kaspinas' be 
pradžios be pabaigos slenka, 
ant jo maszina deda teszla vie
na paskui kita kepaliukus ir 
laike 45 minut. tie kepalai, (kas
pinu traukiami, slenka per kar- 
szta pecziu, ir krinta jau iszke
pe in tam pastatytus maiszus 
arba dees. Szimtas suvirszum 
automobiliu kas minute iszva- 
žioja szilta ir szviežia duona po 
miestą. — Ta kepykla buvo pa
statyta tik vien tos aukszcziau 
minėtos kompanijos valgyk
loms duona kepti, bet dabar, 

nuo valgyklų lieka, par
duoda ir paszaliniams žmo
nėms, nes duona ir pyragas pa
sižymi szvarumu, gerumu ir 
skanumu.

Priesz'kara Rygoj buvo in
steigta didele taip vadinama 

iKieniszka kepykla”. Ten dar- I1* • 1 • 1 1 • • 1 *

Turėjo milijonus, bet mirė isz 
bado.

Geneva. — Got Ii has Stanf- 
feris, inilijonieris, likos suras
tas negyvas savo puikiam palo- 
celije kuriame radosi penkes- 
deszimts kambariu, isz kuriu 
tik naudojo viena. Po velionio 
lova gulėjo pastipus kate isz 
bado. Aplink gulėjo bankines 
knygutes, bumaszkos, auksas ir

Stanfferis gyveno 
pats vienas, buvo nevedias ir
sidabras.

kas
ir

szvarumu

slenka

“isieniszka kepykla”. Ten dar
bininkai ryta atėjo prie darbo, 
turėdavo nusidedyti, tam tik
roj vanoj iusimaudyti ir per 
vandeni pereje ir apsirėdė bal
tais kepyklos rubais geledavo

kaip rodos neturėjo jokiu gi
miniu, buvo dideliu skupuohu, 
ir vietoje gyventi pagai savo 
ižgide. tai tiesiog mirė is’i ba
do. — Kokis gyvenimai tokia 
mirtis. Tokiu szyksztuoliu ne
privalo niekas gailėtis, nes 
pats sau gero nevelino ir ki
tiems užvydejo.

Skaitlis žmonių ant svieto.
♦

Pagal vėliausia apskaityma, 
tai ant musu žemes gyvena šū
vi rszuin
sziintai milijonu žmonių. Rb- 
dos tai daug, o bet mažai. Di
delis valstis Texas, Suv. Valst. 
galėtu lengvai tiek žmonių 
iszmaityt.

Isz tojo skaitliaus suvir- 
szum ketures deszimts milijo
nai žmonių gyvena miestuosia, 
kurie turi po milijoną ar dau
giau gyventoju. Iszškirent Ązi- 
jos. Eurona turi damnAiifilfi.

bilijonas asztuoni



SAULE
MOTINA IR KETURI 

SŪNŪS.

Sziadien ant

KAS GIRDĖT
svieto turime

visokiu specialistu nuo visko. 
Paimkime apserga kas namie, 
o tuojaus apbdkysite visokiu 
daktariszku patarimu dykai. 
Motina duoda rodą idant dėti 
szaltus kompresus, tėvas karsz- 
tus, dėdienė paliepė duoti ant 

kaiininka
skubina su aspirinu, o pati da- 
rodije idant pridėt dieles — 

dakta riszku
dvkai

iszvalvmo viduriu,
I
I
I
II

I

IIIi

patarimu 
aut kožno 

Ar tai prie darbo ar

I

tokiu 
gaunate 
žingsnio, 
ant ulvezios sutinkate tuosius 
specialistus.

Kap ligonis priima tuosius 
patarimus? Nežino kas jam ge
rai vėlina, o kas blogai, neturi 
u žs i t i ke j i mo t ok iems 
i*anis,” norints
kožnas davinėja patarimus isz 
szirdies. Kaip ligojo teip ir pi- 
nigiszkam biznije panaszei de
dasi.

Ant kožno

“dakta- 
tiki, jog jam

i

prie jus

AUKSZTAS NAMAS MIES
TE MEMPHIS, TENN.

Viena motina turėjo keturius 
sūnūs. Mylėjo ji - juos labai ir 
troszko iszaukleti dorais žmo
nėmis, kurie dirbtu 
tėvynei. Isz mažens mokino ji

ir kaip n (‘apkęst i

PENKIŲ METU SENUMO O 
VALDO KAPELŲ A.

J

♦

Dievui ir

juos kaip reikia mylėti Pieva 
savo artima 
ir saugotis nuodėmių.

Kas vakara, užbaigus dienos 
darbus, motiniszkomis ranko
mis apikabindavo suims, ir pa-» 
šakodavo jiems 
kas, tankiausia apie 
sius.

Viena vakara,

gražias pnsa-
szventuo*

atpasakojus 
vaikams vieno szventojo gyve
nimu pažvelgė in sūnūs ir tarė: 

“O, kaip luitu linksma, 
nors vienas isz jusu szventu pa
stotumėte.”

Petriukas, mažiausias isz vi
su, sėdėdamas ant.motinos ke
liu, priglaudo savo galvute prie 
jos veido, meilini pabueziavo ir 
tarė: “Mama,

kad
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DEPARMENTAsI ANT GARBES ŽUVUSIU.

kurie jus lengvai 
inkiszimo jnsu

Szt įnėnėsi užbaigs st'Atyti 
niilžiniszka narna kuri pastate 
asekuracijos kompanijo Colum
bian Mutual Life Assurance 
kompanijo mieste Memphis, 
Tenn.
worth narna Now Yorke 
ne teip angsztas.

miesto
Yra panaszus in Wool- 

, bet

specialista, gera
supranta apie

žingsnio visokio 
agentėlei prisiartina 
su visokioms szeroms ir biznia- 
vais užmanymais, prižadėdami 
lengva uždarbi ir greita pralo- 
bima ir 1.1.,
prikalba prie 
paskutinio skatiko in netvirta 
bizni.

Ka darote laiko ligos, kada 
liga nenustoja ?

Ejnato pas 
daktaru, kuris 
lokes ligas.

Ka daryt antram atsitikime? 
Ejkite in banka kur turite in- 
deja savo pinigus ir apsakyki
te ka jum agentai szeru kalba. 
Jisai yra jnsu specialistas ir 
žino daugiau kaip jus apie to
ki bizni. Jisai jum duos geriau
sia patarimu. Bunka kurioje 
turite indejo savo pinigus, yra 
sargu jusn paezedumo — kai
po ir geru prietelium laike pa
reikalavimo. Banke gausite ge
ri ause rodą ir prigialbes jum 
visame ant padauginimo jusu 
paezedumu. Bankieris yra jusu 
pinigiszku specialistu.

Locnininkas garsingo bravo
ro Gustovas Pabst sugryžo in 
Milwaukee isz Europos, knr 
keliavo po Italije, Angliję, 
Francije ir Vokietije; pasakė 
repjorteriams laikraszcziu buk 
per visa laika savo keliones 
mate tik du girtus žmonis — 
viena Amerikoną o kita Fran- 
euza. Girto Vokieczio niekur 
neužtemino, norints perkeliavo 
didesne dali tojo sklypo. Vi
sur Europoje žmonis susirenka 
in parkus, daržus ant koncer
tu in restauracijos, gere vyną 
ir alų, bet niekas nepasigerc.

Pabst sake, jeigu Suv. Vals
tijoj ant tolinus geidže pasilikti 
demokratisžku (laisvu) skly
pu, tai kanecz turės permainyt 
prohibieijos tiesas, nes visi'ge
re ant prapal, bet gere 
uia, ’ ’
ant sveikatos. Tolinus sake, jog 
sklypuosią, kuriuos perkeliavo 
neužtemino jokio noro ant in- 
vedimo prohibieijos, norints 
Pussyfoot Johnsonas ir jam 
panasziam reformatoriai sten
gėsi investi prohibici je bet Eu- 
ropiecziai ne nori apie tai visai 
girdėti. Visa Europa juokėsi 
isz Ameriko isz priežasties jo
sios kvailos prohibieijos.

per visa laika

“ narni- 
kuri yra labai kenkenti

Juniaus 22 pripuola ilgiauso 
diena; 26tos sukaktuves pribu
vimo Amerikoiuszko vaifiko in 
Francije 1917 mete; diena 28 
likos pasiraszyta taika per Vo
kietija, 1919 mete.

Pennsylvanijos gubernato
rius Pinchot negales 
ti” 
nes senatas atmetė jojo parei
kalavimą idant valstis duotu 
jam 250 tukstanezius ant gau
dimo munszainicriu ir paženk
linimo sznipu-tinginiu. Gerai 
senatas padare, jog nedavė pi
nigu ant teip kvailo užmany
mo.

“pinezi-
prasižengelius prohibieijos,

Skaitlis gimimu Suv. Vals- 
tijosią sukožnu.metu susimaži
na. Valdžios cenzuso bjuras iž-

asz busiu szven
tas, jeiguDievas man padės!

O, kas gali apsakyti motinos 
akis in

idant Dievas 
jei jis. yra

11 žiaugsmn! Pakėlus 
dangų meldėsi 
priimtu jos sunu
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PACZTO

VARTOJA SVETIMAS
\ KALBAS.

17 METU ŽIOGAI VĖL 
PASIRODĖ. * ■
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Jeigu Paežio Departamentas 
nepadidins 
taupymu 
stokos kalbu 
Skyrius 
kalbas pranoszti visiems sve- 
timszaliams kaip jie indeli sa- 

<vo pinigus in Paežio Taupymo 
Skyrių, •i'

Knygų les 
kalbose,

sk ai ežius Paežio 
indetoju

žinovu. Paežio 
vartoja 24 i n vairias 

visiems

nebus del I

7i

■t?:t

*;,z

atspauzdintos tose 
pasirodys 

sve-
neužilgo 

vietose, kur gyvena daug 
virszininkas, 

sziadien insake padams 
s pinigu siu n te
si unezia užjūri n, 

Ta knv- 
nlspanzdinta kalboje tos 

kur jo piniklaiszkas
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In penkiolika valstijų in ry
tus nuo Mississippi upes, szitie 
nepaprasti insektai iszlys isz 
po žemes km- buvo per 17 metu 
ir vyriszkos gimties insektai 

savo 
meiles dainoms. Moteriszkos 
gimties insektai bepal.

Yra jnaneszla, jog pasirodys 
Georgia, Illinois, Indiana, Ken- 

Maryland, Massachu
setts, New Jersey, New York

vyriszkos 
pripildys visas girias su 

dainoms.

tuck v
9

Siauru Carolinoj, Ohio, Perm- 
sylvan i joj, T
Vakaru Virginijo,į, ir

rennessee, Virginia 
District 

of Columbia. Insektai neužpuls 
visas valstijų dalis.

Periodiszki žiogai pasirodo 
beveik kas metais. Tie insektai 
priguli prie pulku, kurie regu- 
lariszkai jiasirodo nuo kas try
lika iki septyniolika metu. 
Daugiaus kai vienas pulkas ga

ili apsigyventi vienoje vietoje, 
kas reiszkia, jog insektai pasi

rodo tankiau negu regularisz- 
ikame laike. Sziu metu pulkai 
priguli prie tikros 17 metu ru-

■ szies. 
I

*ku ir placziausia

' -• 11

M Ą

1 - .z IG

timszaliii. Paežio 
New, 
paduoti visiem 
jams, kurie 
viena szilu knygneziu. 
glite 
szalies
siuneziams.

Departnnumtas 
kanezias kalbas:

It alu, G reikli, Iszpann, Pran
cūzu, Vkiecziu, Lenku, Vengru 
Szvedu, Dan-Norvegu, Kinie- 
cziu, Japonu, Žydu, Rusu, Cze- 
ku, Lietuviu, kroatų,
Bulgaru, Kinu, Slovėnu, 
nu, Serbu, 
manu.

vartoja S(>-

r K iki

J*

.'ll

Naujas stovy bis pastatytas |
at garbes kareiviu kurie žuvo!
del tėvynės 
Paryžiuje.

likos pastatytas 
kuri per-Motoro 

stato taji stovyla yra karalie- 
nuo I 

kurios tasai stovyhis likos pa | 
dirbtas.

Norints tu- 

perdėti ui u vaiku

j;

ri penkis metus, Robertas Car-
pen te r ,yra

vertas, in savo szventuju tarpa, kapolijos susidedanczios isz 60

duoda, buk 1922 mete skaitlis 
gimimu buvo
ant kožno tukstanezio gyvento
ju, o mete 1921 buvo 24.4. Ko- 
loradoje gimė daugiuose vaiku 
ba net 30.2 ant tukstanezio gy-. 
ventoju. Priežastis sumažėji
mo gimdimn yra ta, nes ameri- 
koniszkos moterėlės

szeimynas ir 
o prick 

ant to laiko, nes 
gyvenimas ir

99 7 procentas

kovoje

ne Elzbieta isz Belgijos

prieszais dideles 
gimdymus,suvaldo

tam neturi
draugiszkas
“gud taims

gyvenimas 
jiems

laiko ant auginimo vaiku.
neduoda

Kiek karszczio skaitytojas 
dalaike savo gyvenime? Aky
vu gal bus dažinoti kur randa
si daugiausia karszczio czion 
Amerike. Sztai karsztis ant 
farmu Greenland Ranch 
kainoje mirties

4 t

Kalifomijoi
pa- 

” Kalifomijoi, 
kuria valdže užvardino karsz- 
cziausia vieta Amerike, o gal 
ir ant viso svieto.

Turi ten būti labai vesi va
sara, jeigu tennonieteris iszky- 
la net 125 laipsniu pavesije, o 
mete 1913 iszkilo net ant 134 
laipsniu.

Gal skaitytojas nekarta gir
dėjo būdamas mažu vaiku apie 

pekla ant žemes,” 
atrasta

tai gal to-
“ pakai-

farm os nu-

C ( 

ji vieta likos 
neje mirties.”

Ant Greenland
puola ant meto tiktai du co
liai lietaus. Vandeni aplaiko 
isz sauliniu, bet tasai vanduo 

lyg szimta 
laipsniu karszczio. Akyva, kam
norisi gyventi ant tokios far- 
mos, jeigu Amerike randasi 
užtektinai geresniu vietų.

daojna kartais

Kur ir kaip žmonis gyvens" 
už 5000 metus, kada musu že
mes gyventojai
deszimts milijonu? Ugi gyvens 
ant staeziu kalnu isz kur lėks 

in darba, antsu areoplanais 
farmu ir fabriku.

užaugs ant

Sziadien žmogus 
iždeti,

Nebuvo tos dienos, nebuvo tos 
nakties, nebuvo 
kad motina butu 
už savo sunu.

Vieszpats Dievas iszklause 
jos ir jos sunaus maldų. Petriu
kas tapo Szventas Petras (’(‘les
ti nas.

Tavo vaikeli, malda ture! u 
būti: “Dieve asz noriu būti 
Tavo szventuoju, padek man!”

tos valandos 
nesimeldusi

Dievas

KUR BUNA.

Paieszkau savo pusbroli Vin
ca Totoreli paeina isz Vilniaus 
Red., ir pav. Gialvanu Valsez. 
ir para., 

buvo
Zubialiu Kaimo; pi r-

minu buvo Chicago, apie 10 
metu kaip nežinau kur.
svarbu reikalą,
apie ji meldžiu praneszt.

Frau k R i n k e v i cz i u s,
1215 Marion Ave.

Centralia, Ill.

Turiu
jei kas žino

PARSIDUODA FARMA.

Puiki farma 100 akeriu der
lingos, lygos žemes, be ak
mens. 80 akeriu dirbamos že
mes, o reszta giria. Geri budin-

7 akerei užsėti bul- 
10 korini, 18

kai, 10 geros karves, 5 arklei 
7 kiaules, 
veins, 10 avižų, 
rugiu ir 1.1. Naujausios mados 
maszinos ir molžama inaszina. 
Farma randasi :i/i miles nuo 
Lakeside prie Flynns fanuos.

John Pascoe, 
Tamaqua, Pa.No. 2,

Ka rasto apie knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena”

muzikantu, kurie yra nuo ke- 
turiu lyg asztuoniu metu.

J UOKAI.
Gudrumas.
irLeiba 

t raukiniu.
o IA‘iba klausia:

— Szrnuila, ar Iu miegi ?
— Nemiegu!
— Na tai

penkis dolerius.
— ( i, asz miegu, miegu.

Szmuila važiuoja
Szinuila snaudžia,

paskalyki© man

— Delko 
mėsos ?

— Nes

Kam tas viskas.
tamista

Slovaku 
Rusi- 

Portugalu, ir Rou-

Valgiu Gaminimas -- IR —
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienom name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

DIDELIS PAVOJUS 
DANGUJE.

Yra vienas isz didžiausiu pul 
iszsidalina.

s Yra tas pats pulkas kuri euro
pi r m i a u šia pa t e n i y j oįpiecziai pirmiausia patemyjo 

Amerike. Pirmoji balti Massa
chusetts Bay gvyentojai kreipė 

In dangiszkus vartus pabalado- atyda in tuos insektus 1634 m. 
kuris' nesJuozas galinu*

k

rasti apraszymajo latras vardu
lankei melsdavo savo
Szv. Juozapo idant, mirivs susi
mi lėtu ant jojo ir prasze , 
Užtarimo po smert. Szventas|mažiaus pasirodo, žiogai kiau- 
jl’etras pamatęs kas stovi piję'szinius padeda medžiu szakno- 
vartu, nenorėjo latra inleisti in.se ir jeigu nėr modžip ju iszpla- 
dangu, uolinis szventes Juozu-!tinimas 
pas jojo melde idant ji inlejslu. [ežiai yra tu insektu 

nusidavė su i v pat ingai i

r* y J\ u 1 1. i M < i i 111 v i ant t <a į /1 et * «'J

patrono (apie ju pasirodymą knygose.
Del nukirtimo giriu tie pe- 

jojo' riodiszki žiogai vis mažiaus ir
i ... a « JT. • . «

stovi prie' szinius

i s zna i k i n tas. Pa uksz - 
prieszai, 
žvirblys, 

skundu pas Dieva, bet nuspren- kuri nesenai atgabeno isz seno 
puolė prieszingai, jo la-

J uozupas j ypatingai angliszkas

nevalgai KVITU
nevalgau! mėsos il

gesnis žmoghus amžis.
— O delko (amista negeri m» 

alaus ne vyno? ’
— Nes per tai turėsiu ilgesni 

amži.
— O delko tamista nerūkai ? 

gyventi, 
nevalgai

— Nes noriu ilgiau
— Na, jei tomistą 

mėsos, negeri, nerūkai, lai ko-
ii-kimus galams tnmista nori 

gai gyveni i.

Pas laikrodininką.
1 juikrodininkas: 

laikrodis eina asztuonias savai
tes be užsukimo.

Perkantis: — O kaip ilgai ei
na kaip ji užsuki ?

Kova su degtine*
Vakare policistas sutinka 

gatvėje girtuokli, kursai 
kai nusilebaves sviriiaqa in vi
sas puses. Policistas
ji už apykakles ir rėkia jam in 
ausi:

— Ka tamsta veiki. !
Girtuoklis atsako:
— Kovoju su degtine. . . .

gero.

nutveriu

Knygele Draugystėms <1ol 
Iflzmokejlmo pinigu llgcnla
ma - - - - soc. 

KVITU Knygele DraugyutomB, del 
Kaslerlfius nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- BOc

dimas
Iro negalema inleisti in dangų. 
Szv. 
no,

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

J uozupas labai užsirusti- 
j°g j°j° užtarimas nuėjo 

ant niek ir apreiszke, jog pats 
‘isz dangaus 
sutiks ant 
iszgirdo žodžius: lai ejki sveiks* 
su Ponu Dievu.

Tada szventas Juozapas pasa
ko: Gerai, ejniu, bet pasiymsiu 
su savim kas prie manas prigu
li.

— Tai ymkie, jeigu nori.
’Tada Szv. Juozapas 

prie Molinos Dievo tarė:

lėtina, 
visu

iszsinesz, jeigu ne
jojo praszijno, I

pasaulio.
Tie insektai Medingi tik jau- 

Kuomet di- 
pasirodo, juos 

liuku isznaikinti, bet patarti-
krumus rankoms 

pyrethrum pudru

nienis nuslžiarns.
džiais pulkais
s

na sodus ir
; su

kuomet insektai ka tik iszlen- 
da isz savo luksztu, arba kitas 
geras 
k e ros vn u-

*• | i i<i ru< 11

bet 'apibėri

prie jas

T1KRIAUSES KABALAS

būdas yra apszlapinti su

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

negali sau 
kokius stebuklus isz- 

gaus isz žemes, vandens ir oro 
atejteje.

Nuo 1802 meto, trisdeszimts 
du metalei, apie kokius mokyti 
visai nežinojo, likos surasti ir 
užkinkyti prie darbo. Kas die
na atranda vis naujesnius del 
naudos žmonių.

Nesenei inžinierei Chicago, 
iszrado acetylenino žibinte, ku
ria naudoje prie darbo vande
nyje, kurios vanduo neužgesi
na.

Toji žino yra svarbesne no 
faraono Tut- 

ankhameno graba draugo su 
jojo visais sknrbais.

kaip suradimas

SKAITYKITE "SAULE
SKAITYKITE '"SAULE
SKAITYKITE "SAULE

•;v> 1

M
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Gerbiami Tarną tos:— Szluoml duodu 
žinoki Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kea puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man pri
siuntė!, norint asz prisiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlslunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno. katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczlotl po nerei
kalingas vietas ir. praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo miiema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti
kiekviena žmogų katras skaito ar
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro veUJentls pasi
lieku "Saules’* skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prlsluskite |2 
In “Saules” i«zlelBtuVe» o gausite tuo- 
jaus ner DaozUL , į;

' L.
i • * t ’

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. B o cakowakl-Co. 
Mnhanoy City, Pa.

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagclba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES ar 
TIKTAI UŽ ...................... £0C»

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

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

Ejme Marije, mano niuni- 
o kad T'u esi karaliene 

lodei ejkite 
drauge aniolai ir visi szvimtieje 
su mumis!

Dievas pamatęs

szventuju,

jog tai 
szposas ir dangus bus tusezias 
paszauke in Petra:

— He j
dangų taji valkata, nes kitaip 
neteksime muso Motinos

ir

ne

Petrai! Inleiskie in

, visu 
szventuju ir anioln. — Ka 
szventas Petras tuo padare ir 
vela danguje buvo viskas pa
rodyk i a.

Prisiunskit 
o bus apdaryta in

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge imt kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus,
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskit© knygas in re
dakcine “Saules/’
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

o darbas

4
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Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

—«.-----
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puildai Apdaryta Audekliniais Isamargintais Vyrszah

H •IR
re*

1 SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

SENIAUSIA" LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

1

visa pasauli

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New York a kreipkites in atsakaneziausia

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

Iszmainome ir siuneziame pinigus in
pagal dienos kursą; pasitinkamo keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padaromo pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 Vakaro.

Reikalaukite >„
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Nędoliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.
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Tūkstantis Nakta 
fa irVena

Gerbemasls Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamos 

mano vardu knyga 
Naktų Ir . Viena”

“Tuksumtin 
ui kurta tariu 

szirdinga aeziu Ir labai džtaiigluoel 
kad tokia knyga kaip '"Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra Žlngeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkOcztau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nos ja 
skaitydamas tmogus *aple viską tada 
pamlrsztl ir visokį ruposczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszkcs vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D, B0CZKAU8KAS * CO. MAHANOY CITY, PA.
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ŽOKAS.

Taipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00
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o kaip puikiai vis-

I

SAULE

Kaip Motiejus po Pekla
i WJP 1 •Keliavo.

t

.....—  ■

Bilst! Brist!
— O kas ten ?
— Tąi asz, Džimas.
— Kas per Džimas?
— Taigi, atidarykite, 

pamatysite.
Atsidarė

sargas > Szv
rojaus 
Petras

tai

vartai, ir 
atsistojo

ant prieangio. Greta jo spar

t i e

se ugniniu

tu Džimas? 
staeziai Mo

szunsnukiai 
per

mit Džimo —

persikriksztyti, ir 
Koksai

nuotas aniuolas 
kardu.

— T. a i tok i s 
Kodėl nesi vadini 
tiejus!

— Nu-gi
aruer i komi i, a tsi prasza n t, 
kriksztijo mane 
atsake Motiejus.

— Tik nesikoliok, nes ži
nai, kad ežia dangus. Nereike- 
jo duotis
dabar ne kersztauk.
isz tavos Džimas? Užtenka tau 
ant veido pažiūrėt, nors nu
skustas. Kiekvienas pažis, kad 
Motiejus esi.

— O! kaip ežia jus viską ži
note, gi ir pats gailėjausi gero 
vardo, bet ka. daryt — atsake 
Motiejus.

O szv. Petras ant to:
— Lysk, tik skubink, kad 

neinivstu kokia ruska duszia. 
Ju ežia grūdasi tiek ir tiek su 
netikrais nuo popiežiaus pra
leidimais. O kaip gi tu ežia pa
tekai ?

— Atvedi' mane ezionai 
szits sztai žmogus ar aniuolas. 
O buvo sztai kaip: Dirbau prie 
boileriu. Baisiai sunkus dar
bas, szv. Petreli, dusu laikuo
se žmones nenusidirbdavo teip 
sunkiai. Turėdavau užkurti 
szeszcta paežiu. Dirbau metus, 
dirbau kitus ir treczius, net 
akyse temdavo. Na ir sziandien 
plyszo peczius, mane sudrasko 
ir mane ežia atvedė, ar atne- 
szo — atsake Motiejus.

— Užsipelnei dangų. Pa- 
sivieszek ežia ir susijoszkok 
savo patroną Motiejų — atsa
ke szv. Petras.

— O kaip-gi bus 
burdu/ bu apskalbimu, 
dėt tai ežią vietos yra daug ? — 
klausia Motiejus.
• — Tu da vis 
kus dalykus svajoji. Czia, 
j u j, niekas nevalgo 
Petras.

Motiejus pasikasė 
truputi nulindęs — kaip-gi tai 
be valgio — nuėjo jeszkoti szv. 
Motiejaus, savo patrono. 
Vaiksztineja Motiejus, vaiksz- 

bet patrono 
Pasiklaust

mane

šų
nes se-

ežia

apie zemisz- 
ro- 

— sako

galva ir

tineja, žiūrinėja, 
nesimato. Pasiklaust neisz- 
drysta, nes ežia turbūt lietu- 
viszkai nekalba. Viskas ežia 
teip keista. Žiuri in Motiejų isz 
paniūru, truputi juokiasi isz jo 
kudlotos galvos, 
veido ir isz dideliu nusidirbu
siu ranku. Truputi nesmagu 
pasidarė Motiejui, 
pats sau: 
Dirbk ant 
iszjuokia. Bet nieko, tik eina

pajuodusio

Visur 
visu,

ir galvojo 
vienodai, 

paskui tave

eina toliau — gal kur ir sutiks
savo patroną, szvonta. Jau jam 
ir koktu.

Saulute pakilo augsztai, jau 
apie piet, jau ir vidurius jam 
suka. Užkastu ka nors, nes da 

nebuvo
del Dievo

prie rojaus tvarkos 
pripratęs — o ežia, 
szvento, nieko nėra užkąst. Dū
sauja ir jeszko Motiejaus.

Vaikszczioja, vaikszczioja ir 
dairosi, kur ežia ji galima bu
tu atrast.

Surado ant galo. Ant kranto 
ežerėlio su auksinėmis žuvy
tėms sėdėjo sau szv. Motiejus 
ir gaude duszeles žuvytes in 
szilkini tinklą. Ne sn meszkere, 
kad žu v veži u snukucziu nesu
žeisti.

Pažino Motiejus savo patro
ną pagal paveikslėli, kuri bu
vo pasikabinės virsz lovos.

Nepaiso ant to, kad ji in 
Džima buvo amerikonai per- 
kriksztije, bet meldėsi in savo 
szv. Motiejų. >

r— Sveiki bukite, mano pa-
f

tronai!
— O, sveiks, mano Motie- 

juk isz Lietuvos!
— Asz dabar isz Amerikos 

mano brangus patronai.
— Isz Amerikos — žiureki- 

M otieju k, ir pa pa
ku sako patronas žu

veles begaudydamas. Motiejus 
dairosi laižydamasis ir kalbu:

— Valgyt noriu,

te. Sėskis, 
šakok -

roue.
szv. pat-

—Užmirszk apie valgi ant 
visados, brangus
Nuo valgymo pareina visi nu
sidėjimai ir ligos.

— Maniau, kad tas žuvytes 
audote ant maisto, pasninko.
— Tai yra geros duszytes. 

Tsztraukiu jas isz vandens, kad 
ant saulutes susiszildytu, o ne 
viena, in kurni žemiszka inside- 
da — aiszkino szv. Motiejus.

— Vieni d y va i, 
bukini.

— Ar senei jau kaip esi ro-

Motiejų k.

g<’

j u j t

vieni ste-

senei — sako

žvaigždes, 
kas buvo padirbta! Galvoja 
Sau Motiejus, kad ežia velniai 
notinginiauja — gal ir asz ežia 
koki darbu surasiu.

Rrięsz vartus ant auksinio 
sosto, tartum Rusijos caras 
sėdėjo patsai Lincipieris,

Buvq gražiai phsiredes, tar
tum koksai karalius ir rankoje 
laike ūžusios kulszi, o taukai 
varvėjo jam per smakrą. Butu 
Motiejus jam isz ranku isztrau- 
kes kulszi, kad tai neimtu bu
vus jo velniszka didenybe. Bet 
susilaiko ir galvojo, kad visgi 
teip blogai ne yra, 
žąsieną valgo, 
atsiras kokia 
karkuto.

— Sveiki 
vėl nol i!

— Sveiks d ruts, 
Ar valgyt nori ?

— t) taigi da. ko!
— Sėsk. O isz kur tai? — 

klausia Lincipieris.
— O, isz toli — sako Mo

tiejus, bet nenorėjo prisipažin
ti, kad isz dangaus pabėgo, 
nes gal ežia butu jo neprieme. 
O bežiūrint in žąsieną jam net 
seiles varvėjo.

nesuraseziau 
kokio nors 
viena valgi ?

— Jei nori dirbti, guli sav 
pasijeszkoti darba, jeigu esi 

o valgyt gali

Ar

J

kad velniai 
Ir del žmogaus 

deszra,

bukite,

urbi

ponas

Mot jojau

ežia
darbo, norint ir/

toks mulkis,
kiek tik nori.

— Acziu jums, ta mist a vėl

dangaus

— Nelabai 
Motiejus.

— Ar norėtum matyti, kas 
dabar aut žemes darosi —klau
sia patronas szventas.

— I)a ir kaip. Turbūt jau 
vakariene boba verda vaikams.

Szv. Motiejus paėjo netoli su 
Motiejum ir pravėrė 
langeli.

•Ir ka. Motiejus pamate?
Boba nemislija apie gailesti 

po vyro užmuszimui. Isz drau
gystes atsiėmė posmertinius, 
pasidalino su kunigu už palai
dojimu.

Kunigas geria už jo pinigus, 
ir boba geria. Du jaunikiai ne- 
szioja alaus pante po pantei. 
Degtines bonka stovi ant sta
lo. Deszra verda puode, ir du
rnai sklaidosi po stuba, net 
tamsu. Motiejus tik seile ryja. 
O, tai likimas!

Atsitraukė liūdnas nuo lan
gelio ir jau
szvento patrono, 
parodytu.

Vaiksztineja po dangų, bet 
visur vienodai. Tyku, tik kur- 
nokur 
teip
smuikuoja kur ant atlaidų, 
ba bites sode 
nant. Jokio gyvumo 
jime, ne visam danguje. O

mas.
Užkando sau pusėtinai Mo

tiejus — ir kaip tikras Motie
jus jau Liucipieriaus nesi 
klausdamas, ar leis jam ineiti 
in pekla, grudosi pirmyn.

Czia. tiktai pastate akis, vi 
sus stebuklus pamatęs 
jam galva apsisuko.

Saule linksmai
szuj kalnu, žali medžiai, o ant 
ju puikiausi vaisiai anga, 
sokeriopu paukszcziu

net

szviete vir-

cputas, 
kybojolaszelinose

vieno krante

Vargszu abaze Konstantinopoliuje

Henri k is J. Allen, buvusia 
Valst. nesenai atlankė vargszu 
idant tikrai dažinoti tenaitini padėjimą ir ar Amerikos pri-

ubernatoris Kanfiuosia, Suv. 
Konstantinopoliuje

S 
abaza.

valo suszelpt tenaitinius vargszus.
raparta ir perstatys paszelpinei drauguvei.

Po sugryžimui padarys
savo

gyvenda-
Motiejeli, ir

r/
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27,000 baltu žomniu ir 27,000 
vietiniu, kurie sudaro Alaskos 
gyventoju skaieziu, neturi bal- 

5 'ko Suv. Valstijų tautiszkoj vai- i y • *
»

• Jie tik gali kas dviejais me
tais iszrinkti delegatu in Kon
gresu. Tas delegatas negali me
sti balsavirna Atstovu Bute tik 
'duotas privilegijas

ALASKA

į džioj.

i
iszreiksztį

Kaip danguje teip ir ant žemos, Triorijjojs
ar dalyvauti debatuose savo te-

nepraszo daugiau 
kad ka-nors

muzika

aniuoleliai 
liūdnai

gieda, bet 
tartum neregys 

ar- 
sauhitei kaiti

nę giedo-
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tektinai prisidirbai
mas. Pasilsėk,
akyvai žiūrėk, ka matysi.

Paėjo kelio galeli.
Pavesi jo dideles liepos sto

vėjo augsztas purpurinis sos- 
ant to 

sosto ir vieni kitus nustumda
vo. Buvo tai popiežiai. Szale 
ju ir isz szonu po 
daug vyskupu 
teroniszku, pagoiiiszku 
me 1d i szkn,) žyd i szk u 
kitokiu, 
triukszma. 
norint

pa ežios ir na
rni Ii jonioriu, pabri-

tas. Žmones grūdosi

liszka muzika žaidė ant instru
mentu, padirbtu isz darbinin
ku kaulu.

O ten toliau 
m vietines
kantu, szoko ir dainavo, visos 
szilkuose pasipuoszusios. Rū
bai j u buvo papuoszti suakme
nėjusiomis aszaromis naszliu 
ir naszlaicziu, kurie tėvu buvo 
nustoję. Ponios tos liepe rinkti

Buvo tai popiežiai.
liepa buvo 

rymiszku, liu-
(stab- sziltas aszaras in indus ir gere, 

O aszaru niekuomet 
nestokavo, nes vargszu, vaiku 
ir motoru niekuomet nepritrūk
davo.

V ienas verko 
kitas isz bado, 
sus metus vaikszeziojo be dar
bo, kits verkė dėlto, kad už
darbis toksai, 
pasilikdavo.

Valgė, gere ir szoko ponai ir 
ponios. Dundėjo kanuoles. Tos 
paęzios kanuoles, kuriomis ka
pitalistai užkariaudavo darbi
ninkus.

O pekliszka muzika žaidė ir 
Vakare susiejo

ir daug 
kele dideli 
pamokslus, 

juju neklause. 
tartum ant 
tikra pi'k-

ir gere.

nuo szalczio, 
nes tėvas iszti-

ne 
valgyt, 
nėra. Vargas;
jus.

Vaikszczioja,

kaip nebuvo, teip ir 
galvoja Motie-

vaikszczioja 
Motiejus, žvalgosi, kad kur 
nors koki vaisiu surasti, bet 
kur tau, viskas gražu, dailu, 
bet valgymui netinka.

Grįžta prie savo szv. Patro
no ir sako: /

— Motiejėli szventas, 
ežia nedalai kyši u.

— O kodėl tai ?
— Et, be apmaudus 

kius, viskas
Jokio darbo, jokio judėjimo, o 
man teip neramu.

— O kaip tau 
klausia szv. Motiejus kur-gi tu 
eitum ?

— O gal pekloj geriau bu-

žvalgosi, 
vaisiu 

viskas

ašz

pasa- 
czia teip keista.

atrodo

tu?
— Kaip sau nori, man gi 

ežia geriau — sako szv. Motie
jus.

Tuo tai ir pasibaigė pažin
tis Motiejaus su savo patronu.

Prie vartų dangiszku iszei- 
nant vėl turėjo susirokuoti su 
szv. Petru, kad isz dangaus no
rėjo pabėgti. Szv, Petras gal
vojo, kad tai neszlove dangui, 
jeigu žmones pradės bėgti isz 
dangaus, ir da toki žmones, 
kaip Motiejus.

Ant galo sako szv. Petras.
— O ant galo, kaip sau no

ri. Jei tau geriau pekloj, tai 
pamėgink, bot pntru kartu jau 
prie numes nesikreipk,

Ir nuėjo sau Motiejus. Vol 
eina, eina didele lyguma, ir at
sidūrė prie puikiu vartų..

Visi isz tikrojo aukso, ak
mens i

4

szvieto juose, tartum

szi upelėmis
kad tik verkt

rvdavo auksinius

!

Teip ir Tamukves nekurie 
lietuvei,

Stato savi* mokyti žmonelei 
Stovi ant stalo augsztai, 

O kad tave, 
Norėjau pasakyti moksliszkai 
Augszto kulturi.Hzko laipsnio 
Neverti ne tabako žiupsnio.

Randasi ir mekaniku dydeliu, 
O da daugian.se dydesniu 

kvailiu, 
Angliszkai jau spikyna, 
Vaikus tei|)gi iriokina,

Be gramatikos niekur ne ejna, 
Kaip vienas su kitu suejna.

Vaikus dorybes mokina 
Loti ant kitu kalbina, 

Žmonim užpakalius rodyti, 
Ir ant j u užpuldinėti;

Langus daužyti, 
Sk r vnu tęs veržy t i 

uit kampu szokti.
geriau važiuotu

Džikus i 
In Arkansas 
Nuo

7

1 
Indi jonu proto iszmoktu, 
Žmoniii nepikdytu,Žmonių nepikdytu

In griekus instumdytu. 
Geriau kaip ne yra, tokiu 

vaiku!

i reikalu. Jis ir gali 
tapti nariu Buto komitetu ku
rie sprendžia ka nors apie Alas
ka.

Alaskos pilieoziai turi 
terilorijjjijne valdžia, kuri nu
sideda, isz legisliaturos su Se
natu ir Butu. Yra asztuoni na
riai Senate žmonių iszrinkti del 
-keturiii metu, ir Butas turi 16 
nariu, kuriuos tiesioginiu bal
savimu monžes iszrenka. Legis. 
liaturn susirenka kas dviejais 
metais, ir jos instatymus Alas
kos gubernatorius gali užginti. 
Suv. Valstijju prezidentas pas- 

guhernatoriu. Suv. Val- 
Kongresas turi užgirti

kiria
stiju
Alaskos instatymus.

Alaska

savo

i

Vi
eži ulbo- 

jimas užslėgė žmonių balsus — 
gal ir ne žmonių. Puikus van
dens szaltiniai krito nuo kalnu 
iszsitaszkydami in 
vandens
orarvksztes nuo 
ant kito.

Medžiai ir goles kvepėjo... 
szviesa nuo brangiu akmenų... 
o kokia stebuklinga 
grieže oro ir visur...

Motiejus iszkarto susighv 
mijo pamatęs tokia pekla. Pa
sakodavo tuo Įnik, kad jis dir
bo kalvose, kokius puikius rū
mus turi kumpanistai, tie di
dieji isz Pittsburgo milijonie
riai. Tas, ka. czia pamato, per- 
virszcjo savo puikumu viską, 
ka buvo ant žemes girdėjos.

Eina Motiejus, eina, 
nusistebėjimo 
Sustojo ant gu

Tris žmones rita dideli auk
so gabalu. Ant gabalo vis pri
sivelia daugiau auksiniu pies- 
ku, jis auga ir dauginasi.

Žmones tarp saves visiszkai 
nesikalba, tik rita ir rita. Pra
kaitas varva nuo ju veidu, var
va in ju akis, burna, 
ir rita.

Akys jiems gatavos iszszok- 
ti, kaip jie žiuri in žibanti, 
geltona auksa.

Lauke Motiejus, kuomet jie 
pails ir padarys ka nors gra
žaus isz to aukso gabalo.

Seke Motiejus paskui žmo
nes ritanezins vis auganti auk
so kamuoli ir ne nepatemyjo, 
kaip paskui ji jo pėdomis seke 
žingeidus velnias.

— Ar patinka taūy Motieje- 
li, auksas? — klausia bevuo- 
degis velnias.

-— Patinka. Bet kas isz to

Bet
nuo augsztu

žaidė szokius. 
visi krūvon.

Ir kunigai ir mokytojai, ku
rie mokino darbininkus nuo
laidumo, ir tie, ka 
cziojo,
darbininku lavonu. I'uosvk tai 
prasidėjo tikra pekliszka links
mybe.

— Ar ilgai teip už? — klau
sia Motiejus.

J

bus?

Sakau J

auksa rai- 
ir tie, ka puotavo ant

o isz 
• negali iszeiti. 
do — ir žiuri.

eina

o jie rita

kurie 
Sake 

niekas
Szukavo, rėkavo, 
kermosziaus, kele
liszka. triiiksznia. žemesnieji 
kunigai didėlėmis 
bere ant vyresniuju auksinius 
pinigus. Augo isztisi kalnai tu 
pinigu ir nukrizdavo žemyn, o 
jie vis here ir bere. Atsirasda
vo toki, ka
pinigus ir tolydžia buvo alkani.

Kunigai prakeikdavo stab
meldžius, kitatikius, perkūnus 
trankė ant darbininku, kurie 
vienijosi ir rengėsi kovon su ka 
pitalistais; prikalbindavo prie 
n n o 1 ai d n n i o vyriausybei, 
tik tolimas aidas
kalnu juokėsi isz tu pamokslu, 
<isz tu kuniginiu perkūnu, o jie 
vis tolydžio szauke, vis ranko
mis mosavo.

•— Bet ežia gi nematyt 
žmonių, kurie klausytu tu pa
mokslu — sako Motiejus.

— Minias klausytoju, turė
jo ant žemes 
jas ir gazdindavo. 
kiną patys save.
nuošė ir sztai szitas 
dabar ju tik teklauso — atsake 
velnias.

— Ta pat daro nepertoli 
tie mokslincziai ir profesoriai. 
Suvadžiojo vargszus, kad tur
tuoliams butu gerai. Dabar ap-

Bet e i va

ir suvadžiodavo 
Dabar mo- 

Akinens kal- 
aržnolas

ganiioja patys save, 
toliau.

Vėl Motiejus

Diena ir nakti, metus ir 
szimtus metu — atsake velnias.

— Isz proto galima iszeiti 
tam triukszme.

nežinai, kad ežia

Legisliaturos kiek
vienas narys gauna 15 doleriu 
už kiekviena diena toje tarny
stėje su užmokėjimu iszkasz- 
cziu in ir isz Junieu miesto kur 
Legisliatura renkasi- ,

Tos teritorijjos inkorpuruoti 
miestai turi savo vietines val- 

kiekviena renka savo 
majoru ir taryba. Per pereitus 
fiskaliszkus metus buvo 16 in
korporuotu miestu, ir tas skai- 
czius vis augo per pereitus 10 
menesius.

su

džias,

Jam geda.

— Ar tau negeda teip gerti!
— Kaigi ne geda! ar nematai 

kaip isz gėdos paraudo... mano 
nosis.

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu °O” laivu
OHIO, ORCA, OBDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ’ --------------------
Treczia klesa 

Hamburg! 
Pillau 
Memel 
Kaunas

IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesa 

$102.50 
$105.60 
$106.00 
$106.00

PACKET COMPANY^ 
26 Broadway, New York,

arba pas vietinius agentu*.

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

BOYAL MAIL STEAM f

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atv&žiuo- 

janeziu in Amerika? 
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotos”. 
CUNARD linijos patarpavlmas yra 
greieziausias pasaulyje. Pasaiierel 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagėlbejimo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaidas del to kad priveda pasa
ite rius prie pat laivo, szitas patar
navimas yrk dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agenta arba: 
CUNARD LINE,
25 Broadway, 
New Yort a 
\ 1
i «. wmbbmmS

* • *

Pasieinias maža fordelia, 
Atlikau tolyma kelia, 

Invažuodarnas in Ansonjios 
miestą 

Užsirūkiau pypkutia riesta, 
Ranka skrybėlių paspaudžiau 
Kita kumszezia sugniaužiau.
Merginos pamate, lyg stir

naites,
Klausinėjo kas ezion do po

naitis, 
Buezia už tabako lapu, 
(laves juju visa kapa. 
Bet man buvo metais, 

Užsidėti su tomis szukiu 
szmotais, 

Žiurau pas saliuna krūva 
gūži k u, 

jau czia turi būti posz- 
tuku.

Temina u in vaikinus, 
Kad nors koki pažynus, 

Isz rod e konia visi gražiai, 
Bet geru buvo mažai.

Daugumas trauke munszai- 
ne kas diena, 

Kaip verszelei pieną.
Nuolatos urvos pilni juju 

Prigrūstos kaip kuju.
Kai|) kurie isz tokiu vyru, 
Visus pinigus iszmeta ant 

kazyru, 
Ten yra ir narsiu ir d nitu 
Kurie kartais susyima už 

krutu.
Pakauszius vienas kitam ap

sidaužo.
In smukius gave apsilaižo, 

O kartais susienia už ranku, 
Broliszkai po sudus iszsitranko 

Daug tokiu sportu, 
Pinigu sudeda ant kortu. 

Tai kur lietuvei pinigus isz- 
moka, 

Jus vyrai, man be smoko, 
Jog reike net bartis pradėti 

Kad nežinot kur pinigus padėti 
Geriau užsiraszytumet laik- 

raszczius,
O ,asz kaipo kokis prabaszczius, 
Tankei pas jus atsilankysiu, 

Kaip gyventi pamokysiu- 
Tik girtybių isznaįkykite, 
Tikrai jau susivaidykite,

• O jeigu žodžiu mano neklau
sysite,

Ir vis teip saviszkai darysite, 
Tai kaip kita karta atkursiu 
Szpiga in panosių dursiu!

— Ar 
pekla ?

— Akyse temsta 
Motiejus.

— D, jeigu tik nori, gali 
turėt ir ramybe pekliszka. Už 
to kalno puikiam rūme sėdi sau 
toki, ka žinojo, kaip pataisyt 

Bet neatitaise ne 
sau, ne kitiems, tik tolydžio 
maste ir galvojo. Ten teip ty
ku, kad viens negirdi, kaip ki
tas žengia, 
liszka tyla.

gy ve n ima.
, ne

sako

su velniu pa
suko už kalnelio ir ka kita pa
mate.

Ruiminga vieta tarp sodu, 
kur medžiai žydėjo ir vienkart 
gimdė vaisius. Dideles geliit 
lyses augo aplinkui ir visi bu
vo pasipuosze vainikais isz tu 
geliu. Vienas didelis linksmu
mas ten vieszpatavo. Nestoka
vo ne jokio valgi d ir gerymu.

Prie stalu sėdėjo didieji po
nai kompanistai. Supei‘inten- 
dentai nesziojo jiems stikluo
se raudona vyną isz darbiniti- 
ku išzsunkta. Isztisos darbi
ninku eiles stovėjo szalia. rū
mo sienos. .

Tie darbininkai su kvaila 
isžveizda, stiprus, sveiki, 
džiaugėsi, kad gali duoti kapi
talistams atsigert savo krau
jo. Formanai pjausto ju kunus 
ir leido szilta, sveika krauja. 
Ponija siuto,; dainavo, juokėsi, 

' klykė ir valgė darbininku ku- 
• i *• • •

— Nugi nieko. Tie žmones
per amžius raiezios ta aukso 
kamuolį, be atilsio. Nieks jiems 
neliepia, bet toks ju pamėgi
mas. To tiktai iszmoko ant že
mes ir czia ta dirba. Į

— O tai baisus darbas, ir
per niek. , •

— Nieks jiems neliepia, o 
mes czia tik dėlto, kad prižiū
rėt, kad jiems nieko ne^tokuo- 
tu — sako velnias. — Eik szon, 
kartu eisiva. Parodysiu.tau.ka nu sąnarius, tu kuriuos maszi“

sako velnias. — Eik szon,

stiprus

kit^ nes matau, kad esi žingoi- nbs sutrynė, arba tu, ka krito
X. 1 > U t. a « A «• va _ ' . '' ' „ _ _ i___

dus. Dirbt nesiskubink, nes už- karojo už kapitalistu laba. ■POk*-

Amžina tyla, pek-

Tegul tavo szimtas Vel
su tokia pekla — patylo-iriu

mis keikia Motiejus — o gar
siai sako:

— Žinai, velne, asz ežia isz 
proto iszeisiu!

— O kaip gyvenai, tai ne- 
iszejai isz proto? Ten augsztai 
žmones daro ta • pat, ka ir ežia.

»— Kaip-gi tai — sako Mo
tiejus.

— Tėip, Ir tie galvooziai 
ir kunigai ir tie ponai teip var
to vargszais žmoneliais, kad 
jie nieko nežinotu, nieko ne
girdėtu, nieko nejaustu ir pa
siliktu kvailais ant viso am
žiaus.

— * Kaip-gi! Tik numirus 
protą ingauna — sako velnias 
ir nusijuokė isz Motiejaus teip 
baisiai, kad jam net plaukai 
ant galvos atkistojo.

—— ♦Galas:-—

Tuomet, ka ip num i rs gerti

Smuklėje prieszai bara.
ii h i

— Pasakyki©, mano brangus, 
kaip tu gali vienu sykiu 
dvi degtines tauri!

Mahli, kaip iszgeriu viena 
degtines tauro, tai asz pastoju 
visiszkai 'kitu žmogumi, o tasai 
kitas žmogus taip pat nori isz- 
si gerti-

V

—I. ■ ■—I .lį j

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

Kam duotis nupliktie? Mes 
tyririetinmi per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris suląikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo-
les yra j^eros del vyru ir mote
rų. Rod A dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr.pRŲZ“z„
Broadwiiy and So. 8-th St

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

gų tai užstojitnas, užkietėjimas 
viduriu, rictviszkumas ir gal
vos skausmas.—

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

NDZA CO., Box 9

*

1

daugian.se
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Ant J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRABORIUS 

Dt BALSAMUOTOJA3

Laidoj* kanu* Numirėliu pagal Nau
jausi* mada. Pigi prek*. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

parduodu visokius paminklus, dldel> 
lūs ir maltus už plgiaual* preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA Ui kreip
kite s pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

KOI E. Pine 8U Kahanoy City, Fa.

KU pamokinimu

Geriausia stambi 1 ra Janka 60c 
Puplalszkai 

Truk-
6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose"

ATSIUSK TIK $1.00
O gauBl sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisiuntlma. apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
36c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba
Knyga "Daktaras Namuose" $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 26c. 
Gyvenimas Szventuju $6 50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drtikas. prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. l’elu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. ('cluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25. l^iiszkams 
popieros 30 gattinku, tuzinas už 65c.

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

TiLrcalaaal* Lietirtiaka 
0 A M K A

Žinios Vietines
h i* ■hmii.Ai4

Petnyczioje
ginusia diena, meto, 
pradžia vasaros.

— Ketverge,

22, yra il- 
Vra tai

Juniaiis 21
West End parke rodys Golden

, Jixxir.»NI<| frtnh^ >*1Wnn^w^wb ,0*Uwix

SAUL E

SKRIPKININKU GALĖJIMĄ KATRAS GERIAU GRAJINA.
Mo., afsibii vo galėjimas semi skripkinink n kurie

I

w
PARSIDUODA GERAS 

BIZNIS.
<

SO

3M9

f

V
Prasiminias karalius apga-

t

i
Ii

Biiczerne ir groceriu sztoras, 
geram miesto, apgyventa lietu
viais. Biznis gerai iszdirbtas ir 
gera proga jaunam žmogui pa
daryti pinigo, nes locnininkas, 
surinko sau 
pasilsėt.

Bros, didelis eirkusas.
t Ignotas Stroekis, 

gyvenantis
ulyczios, mirė apie 2 valanda 
Ketverge Ashlando ligonbute- 
je nuo sužeidimu kokius aplai- 
ke t n paezia 
kasyklosin. \’elionis paliko di
deliam nulindimia paezia Ma- 

\’inea, ir Juozą, 
Helena. Stroekis 
pordirbias savo 

džiaugėsi jog gales gy
venti be jokio rupesezio su sa
vo szeimynelia, kad sztai visi 
jojo stengimai nuėjo kaip ant 
ledo.
nelaba mirtis nukirto jauna 
gyvasto, palikdama neiszpasa- 
kvtam nulindimia visa szeimv- 
nelia. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelio rvta.

— Poni 
kosi pas gimines 
Newarke ir Atlantic City. Poni 
Af. Kralikiene 
vo in Newarka 
giminėlės kuriu 
v ra maezius.

Kun. P. Czesna iszvažia
vo in Filadelfije ant rekulekci- 
jn kur perbus visa sanvaitia.

t Senas gyventojas Vincas 
Buragas, 59 metu amžiaus mi
rė Nedėliojo apie piet Kolso 
])(‘czeje nuo

ligos. Velionis pergyve- 
Amerike, paliko 

vedusi sunu Juoza. 
atsibus Seredoje 

po dirokeije

tn, 522i)
37 ine-

W. Pine

diena Primrose

turto ir dar nori 
Pnrsiduos ir namai 

kuriame randasi szitas biznis. 
Naudokitės isz progos ir kreip
kitės in 
Vaszykite.

ofisą iirbn
(1.51)

ANT PARDAVIMO.

4 4 Saules y y

rijona, suims 
ir <lukt(*ria 
nesenei buvo
narna,

Aukso 1 

senovės 1

Dltfal* kaucija aud*ta V aisti- 
jo* Banko Departamento.
Kėlu *0 prieki ura Valatijoe, 
tai* kad pinigai audėt! mano 
Baakoja negali pralutL Pri
imu pinigu* Baugiam palaiki
ai ui. Siunčiu pinigu* in vi- 
*** dali* svieto, pagal dienos 
karta. Parduodu Laivakor

te* kompanijų nustatytame 
kalnams. Pampinu Pasiper
tu* keliaujantiems tn Lietuva 
Tiekas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszyklte aplo 
kaina* o gausite teisinga 
ataaklraa. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
SOI W. Mahaney Ave^ 

MAHAKOT CITT,

raualt*

FA.

JONAS M. CISARIKAS 
Flre Insurance Agent

Apdraudžlu (įDRztirlnlu) Namu*, Į] 
Tavom*, Naminiu* Rakandus, 

nuo Ugnius.
Goriausiose Kompanijose

c:
g*C&

9•IS W. Mnhnnoy Are. Mahanoy ('lty|
MBfenfe**Wm4Mfe**«R*«*« •«*• M • ••• «••••« ••«*•»••«*♦• • • M !•*«« »*as

S *

f

I

Dievas kitaip surėdė, o 
mirt is

Zablackiene lan-
Filadelfijoi,

teipgi iszkelia- 
atlankvti savo 

nuo senei ne

apie 
szirdies ir vande-

Ll*Ca visikai Or abort an

K. RĖKLAITIS
Numirėliu*Laido]* Numirėliu* pagal 

naujau* ta mada ir moku! a.
Turi pagalbininke motare

PrlatnamoA preke*.
I

nines
no ilga laika 
paežiu ir 
Laidot uves
ant senu kapiniu 
graboriaus 'Traškaneko.

t l’anedeli atsibuvo laido
tuves Antano Mažeikio, 55 me
tu, gyvenanezio Morejoi, kuris 
mirė Ashlando ligonbuteji1 nuo 
sužeidimu. Laidotuves atsibu
vo ajrisziu bažnyczioje su pa
maldoms. Kūnas palaidotas ant 
ajrisziu kapiniu.

žinomas del visu
.Jonas Ilasslcris, 

metu senumo, kuris nžsiiinda- 
visokiu daigiu ir 

buvo geru mekaniku, likos pa
vojingai sužeistas Subato.ic p<‘r 
automobiliu ir nuvežtas

• Ashlando ligonbnti.
I

j Panedelio ryla, po trumpai li
gai. nelaba mirtis paemc jauna 

zkntano Kinkio, 2(>

Gerai
Vok iet is 49

vo taisvmu fe

i r H)

|
t Apie aszt liula valanda

i 
j
I gyvastį* /Antano Kinkio, 
metu amžaus, po pergyvenimui 
su savo 
A’elionis 
v o

SIS IT S price Street
MAMANOT CITT. PA.

Ball Telephone* No. 149

CAPITAL 8TOCK |12l.0M.d», A 
•urpla* ir Profit* |5M,144.i* 

--------------- n| 
Mokama aatr* procentą ant euddtu 
Halo. Procentą pridedam prie ju* 
pinigu x Baualo ir 1 Efepoa, nepul- 
*<Bl *r atnaazat parodyt knygute 
ar ne. Km norim kad Ir jus VdrA- 
tumet reikale su musu banka4 
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adara* nuo 9 ryt* tiki 1 
popiet. Subatoml* 9 ryte Iki 13 vai.

1 I j
H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlce-)?rez.
Jo*. E. FERGUSON. Kasikius.

r W. TRAŠKAUS KAS 
?nUfUTINI8 LIETUJ JSZKA8 

RBJMRIUB MAHANOr CITT. PA.

Laidoja Kunti* Numlruulu. Pasamdo 
▲atomobillu* del Laldotunu Krlk- 
Mtlnlu, Veaeliju, Paalval inejimo 

ir t L y
S2O W. Centre BU Mahaney City, Pa.

CBA8. 8. PAKILKI 
Beal Eitet* Affeut — Notary Public

J*|gu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
moo galimo Jumis tame patarnauti. 
Randarojam* namus, koletarojamo 

randa* ir tolp toliau*.

iris melus.

Mare Sti-’ndkinte 
o. 

susi lauki*
neli kuris nesenei mirė.

gyveno po 
noy Avė.,

paežiu le
gimė Mahanojui bu

simam Aleksandro Kinkio 
ir paezios kurie ti'ipgi gyvena
mieste. Apsivedė tris metai su 

kurios tėvai 
317 W. Maha- 

viena su- 
Buvo

tai vienatinis sūnūs p. Kinkiu. 
Laidotuves atsibus ar Ketver
ge ar Panedelije, nes daug gi
miniu gyvena tolimuosia sza- 
Ivsia kuriems užims kolos die- 
nas atvažiuoti. Graborius Tras- 
kanckas užsienio laidotuvėms. 
Diena laidotuvių bus paskelb
ta kitam “Saules

— Kun. Landolfi, prabasz- 
czius vietines Italu bažnvežios, 
staigai apsirgo ir nuvežtas 
tuojaus in Filadelfijos 
biutia ant gydymo.

— Seredoje 9 valanda ryte 
atsibus vinezevone p. Florijono 
Boczkausko (sunns 
riaus ‘ ‘

y y jiuinerr

ligon-

redakto-
Saules”) su p. Agniesz

ka Konopkinte Szv. Stanislovo 
bažnyczioje Sha mok uosiu.

— Nedėliojo turėjo iszvn- 
žiavima in Liikeside Szv. .Juo
zapo parapijos koras.

— Juniaus 26 diena bus su- 
riszti mazgu moterystes p. Mi
kas Sciieikis su p. Margarieta, 
dukteria Juozo Petrusevieziu, 
917 E, Pine St,_________

ANT PARDAVIMO.
Farma 45 akieriu, geri na

mai, tvartas ir sodas, arti plen- 
Randasi tarp Tamaqua ir 

Lake Side. AtsiszaUkit pas, 
Mrs. Grace Rang ** r\ m1 1

A

Mieste Paris, 
noviszkus szokins irdamas. Kontesti* dalybnvo a|)ie du szimtai skripkininku 
M issouri va 1st i jaus, 
rini kielika.

geruose pagrajytu so- 
visn daliuisz

llunrikis Taylor isz Cairo, Mo., laimėjo pirnintiin' dovana puiku sidab-

Parsiduoda pigiai puiki tar
nui 45 akeliu, jniiiki šluba, ge- 
)ras tvartas ir kiti budinkai, go- 
ra lygi žeme su augliu 
atidaryta ir sodnas, 
tinmoket o likusi 
$200 ant meto. 
Atvažiuokit arba raszvkit:

.1. L. Dumbroski
R. No. 10 

(I rove (’it v, 1

mama
Pik $200 

no 
Kaina $2400.

T 
mokosi is

) I.

Isz Lietuviszku Kaimeliu

ISZ SHENANDOAH, PA.

liauna
sa vo
Kutskailis
Marijona ir szeiniynelia. 
laivo 
Priesz

m 
lovelius

su

Sziomis dienomis iszke 
Lietuva at lankyl i 

)). Stanislovas 
savo ))aez'mlin 

Ant
19 diena Birželio. 1 

iszplaukinia at lankysj 
savo szvogeri Juozą Va i n i kai
ti Brooklyne ir pusseseria Lud- 
vika Katskaliute New Britain 

Laimingos keliones ii
da laimingesnio sugryžimo.
(1onn.

SPS

Belcchertown, Mass. — Jo
nas Gražinskis ežia, užliko prie 
savo paezios Stepą Bodnara. 
Abudu b”vo drucziai apsikabi
ni*. Isz pradžių Gražinskis szo- 
ko jieszkot policijos, bet nega- 
ledamas jos greitai prisiszauk- 
li, puolė ant Bodnaro ir užmu- 
sze ji. Gražinskis ped ilgus me- 
Ius su Buduaru drangavo.

vo patartina atsilankyti ir tu
reli linksma laika.

K.

Cleveland, Ohio. — Kun. M. 
Mikszis, buvęs vietos Lietuviu 
parapijoj vikaru prie klebono 
\ ilkutaiezio, apleido (Jevelan- 

1 da ir iszvažiavo in l’ennsylva- 
nija valstija, 
keletą menesiu. Jis dar

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Baisi m- 
szt'imvna II. An

A ndriiiczio 
su nauju auto

norėjo važiuoti 
perniaint 

ir pradėjo ejti adgal

Frackville, Pa. — 
laime pat i ko 
drewchyon (o ga 1 Andriiiezio 
uis). Ketverge diena palaidoji 
ketnriu menesiu kūdiki, o va 
kare apit* vienuolikta valandi 
Andriuezionis likos užmnszta.4 
per automobliu kada apsi\'erti 
arti boilerauzio prie Lawrenct 
kasyklų 1‘leinije. 
uis isz.važiavo
mobiliam, pasiimdamas paezia 
ir du vaikus. Ant kelio snsiti 
ko su kitu automobiliniu knrh 
sustojo idant duos jam perva 
žinot. Andriuezionis teipgi su 
stojo, o kada
vietoje ejt i pirmyn, 
“džirus” 
nusirisdamas nuo kalnelio ko 
kia 15 pėdu. Jojo sprandas nu 
lūžo, mirdamas tuojaus, pati sr 
vaikas apsisaugojo pavojingu 
žaiduliu. Naujas automobiliu.1- 
likos visiszkai siidaužytas. Au 
tomobilius kuris sustojo, ma 
tęs nelaime tuo davė žinia ki 
tiems ir nelaimingus iszgave 
isz po griuvėsiu. \’elionis tu 
rejo apie 40 metu, buvo angle- 
kasiu ir gerai žinomas czionais. 
/Automobiliu pirko tik sanvai- 
te adgal. Paliko dideliam 

paezialiudimia 
vaikus.

ir
nu 

septynis

Tamaqua, Pa. 
Part v”

Maneli ('įmuk 
szviesta (‘leki ri kais
lyg dienos laike, 
dai 
net

iszkehningai
jo.

.Jis ežia iszbuvo 
ii(‘per- 

senai kai)) isz Lietuvos, bet jau 
senas kunigas.

. r !« S. Jnrdln St.
Praejta Ketvi'r- L ■ ■ ■ - T. ., . >

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ilgas.

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

Tuom-laiklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE, 

Shenandoah, Ptu

v i šok i u 
imi lomi

“Block 
praside- 

gatve ap- 
ir atrodo

Devyni stan- 
gerybiu užkrauti 
žinreti. Žmonių 

gana skaitlingai atsilanko. Ire
nai grajina kas vakaras. Žmo
nių atsilanko teipgi isz Maha- 
nojaus, Shenadorio i 
“Block Party’’
toj 23 JunirtuR ir kas dar nebu- 

----------- ------------- ----------------

Chicago.
ga isz upes prie 25 ir llalsted 
gatvių liko isztraukti dvieju 
vyru lavonai. Vienas tu lavo
nu, apie 35 m. vyro, kaip poli
cija spėja, italo ar lietuvio, vis 
dar tobera neindentifikuotas, 
bet kitas lavonas tapo pažintas

ir kitur, kaipo lietuvio Kazio Grigonio, 
baigsis Suba- įgyvenusio prie (>002 S. Stategyvenusio prie 

St.

1

t
OMAHOS INDIJON AI PRIĖMĖ BALTA MERGINA.

h.
%

VA

V< V

I

, v Ii£ o
mylėjo indijo- 

M ari joną 
, likos 

priimta už dukteria iii sztama Blaek-bird indijonu ant juju 
sejmo. Naujai “dukteriai 
reiszke

Pž tai kad jiji labai prita rinejo ir labai 
raszydavo ir ejlavo, 

balta, lt) metu mergaite isz Chicagos
niszka veisle ir apie juos daug 
Klenora Gridley,

a a u jai
i 4

davė varda Me-uni-be-tliree ka 
Mėnulinis Spindulis.’ ’ 

vado dukteria princcsa Mažas Krolis.

1J

Mergina stovi ant kaireses su

Jis važimjsi ant 
niais

Perinta sa- Gal ir teisybe. Szvilpavimo mokslas.

— Kūmai, ar tu buvai alude-

to.

/ j

Nashua, N. H.
vaite automobiliaus ežia tapo 
“žmuszta Vincas Mikalonis 10 
metu amžiaus lietuviu vaikas.

gatves medi
ni t u kai s, viena koja in 

juos insistojes, o kita koja in 
žeme pasiremdamas, kaip stai
ga athego Fordas ir meti* ji auk- 
sztieninka ant szaligatvio, taip 
kad vaiko g 
tuoj mirė- Fordas paskui 
tesi in kita puse ir tenai 
musze da su kitu automobilium. 
Fordas vežėjas tapo aresztuo- 
tas ir laikomas be (kaucijos. Jis 
vadinasi 
turi paezia ir 
Ožmusztojo vaiko tėvai Mika- 
loniai gyvena ežia po numeriu 
6 Harrison St.

aiva truko ir jis 
įne

šus i-

Alphonse Paradiso, 
pen kinta vaiku.

Worcester, Mass. — Policija 
tyrinėja Urszules Mankeviczie- 
nes mirties 
vaite Mankovicziene buvo at
rasta po numeriu 18 Burton st. 
ant antru Jubu negyva.
Nugent mano, kad ji bus mirus 
nuo munszai.no įr szirdies lisos, 
bet policija daro tardymu, nes 
ant moteriszkes kūno atrasta 
v^nlimn in iiinrlll V'nnVlll

priežasti. Pereita

D-ras

—IC

— Nebuvau 
nigu.

— Asz teip pat 
drauge eisime?

— Nu teip turi

J nes neturiu pi-

neturiu tai

teisybe!
Du pliku visuomet turi didi1 
ne s'varha, u(‘gu vienas.

I
I 
I

!
i

/»

i I

I

i

<1

r

— Kuinai, suszvilpkie!
— Kati asz nemokiu.
— Bet asz sakau tau, kad su

szvilpkie!
— Oi, asz ne])ataikysiu!

su sta-— Tavo pati pabėgo 
la uninku.............

— Fiu! fiuuuu!!
— Matai, kaip suszvilpiai!

■t—...... — ... ..... C

.><

S

*ik

dyt savo forduka-areoplanu kuri ketina dibrti ir pardavinėti
____ A f\i\ 1 1 • Fil • ____ _________1____ ____ 1____•__________ • _ ____ w _po 400 doleriu. Tasai mažas areoplanas turi szesziu arkliu pa-
jogos ir gali atlikti savo užduotia teip, kaip ir didžiausia le- 
kiamoii orine maszina.

viku.
New York. — Paveikslas pa

kinis 
tuondaikinis 

A triko,

' rodo Morkusa Garv<*v,I • 1

prasimine
prezidentas Afriko,” kuris 
dabar turi stoti |>riesz soda už 
visokes apgavystes už apga
vima Black Star laivvnes koin-♦

pauijos.

sa ve 4 ft

ANT PARDAVIMO.

saliūnas gerui vie- 
parsiduos

Gera proga tam kuris 
greitu laiku atsiszauks. Kreip- 
kities prie

Jonas

Namai ir 
toj, 
kaina.

už prieinama

(t.50)

Simanaviczia.
233 B. St.

Girardville, Pa.

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites 
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimu, jei
gu pirksi te pas 
grofonola $125-SI50.

mus

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

y t.

r

GUINAN’S 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 depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gera bauka yra jusu geriausis prietelis. 
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
----- 1----  

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz. .

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

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

ir szita

D. F. GUINAN, Sok. Kaaijortu*

Sveikata

FORDUKAS — AREOPLANAS.
Georges Barbot isz Franci jos pribuvo in Amerika paro-

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drucziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Malianoy City* Pa.

munszai.no

