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KZ AMERIKOS) |

George 
dideliu farma arti 
o jojo vargingas 

Lark Torringtonas,

Iszmainc vaikus ant arklio, 
versziukus, marszkinius ir 

kelnes.
Syracuse, N. Y. 

Shaw turi 
Chenango, 
kaimynas
randavojo nameli turėdamas 
dideliu szeimyna bet jokio gy
vulio negalėjo užlaikyti 
turėjo už ka nusipirkti.

Turtingas 
jam toki 
jam atiduos du vaikus tai jam 
duos: arki i, du 
marszkinius, kelnes, 
o paezei duos nauja szlebia ir 
$1.35 pinigais, 
pora czeveryku ir po 25 cen
tus.

Torringtonas sutiko 
davė jam du vyresnius vaikus. 
Bet kaimynai dažinoja apie to 
kės iszmainas pranesze apie tai 
palicijai kuri abudu aresztavo- 
jo, o vaiku . atidavė po apglo 
ba mielaszirdingos draugoves.

Vaikai dirbo ant farmos tur
ne

nes ne

kaimvnas davę 
užmanymą: jeigu

vehsziukus, 
czebatns.

vaikai gaus po

ir ati-

tingo kaimyno kaip kokie 
valninkai, bet kaip patys pri 
si pažino, 
gerai ir 
valgio.

jeis pasielgdavę 
gaudavo užtektinai

.J. t.lMI
su

ga-

Mokėjo sulaikyt liežuvi, gave 
už tai $1,500,000.

New York. — Ne tankei 
Įima iszgirst idant motore ga
lėtu užlaikyti kokia slaptybių, 
o bet Beatricije Provost Trenk- 
man dalaiko slaptybe už ka li
kos apdovanota ,siiw pusantro 
milijono doleriu nuo savo dė
dės kuris slaptingai apsivedė.

Dede nenorėjo, idant josios 
motina (jojo sesuo) žinotu api( 
taji slapta apsiparziavima, c 
jeigu Beatricije laikys tai slap 
tybeje, tai jai padovanos pus
antro milijono doleriu, 
iszpilde savo prižadėjimu.

k a ir

Nebuvo vertas josios pado.
Youngstown, Ohio. — Czio 

mutiniam hotelije likos suras 
tas negyvas (’harlcs Cameron. 
32 metu, kuris

paezios ir gromatelia 
buvo paraszyta: —“ 
mano mylema paežiu k,

paraszyta:

uzsitrucino.
Rankoje laike fotografije savo 

kurioje 
Gud bai 

asz no
esmių vertas tavo pado. Guzu
le paėmė viražu ant manės ir 
daugiau man nieko nepasilieka 
kaip užbaigt mano varginga 
gyvenimą nes per girtuoklys- 
ta negaliu su tavim gyventi ir 
esmu nevertas tavęs.”

024,543, o isz tosios

tu Machine

Singerio kompanije turėjo di
deles bledes.

New York. — Singerio siu
vamu maszinu fabrikas laike 
kares panesze bledes ant $106,- 

sumos tik
Rosijoi turėjo bledes ant $84,- 
302,231. Toki raparta inteike 
sudui, po inircziai Fredriko G. 
Bounie, kuris , buvo preziden- 

Singer Sewing
kompanijos, kuris paliko 100,- 
214 szeru savo vaikams isz to
sios kompanijos.
Motina užmusze javo kūdiki 

automobilium.
Middletown, N. Y. — Mrs. B. 

Kauffman, isz netycziu užmu
sze automobilium savo pus- 
treczio meto dukrelia. Szeimy-
na važiavo isz hfew Yorko in 
Liberty susilaikydama 
nais pataisyti automobiliu. Ka
da maszina taisė, vaikai siautė 
ant pievutes. Motina sėdo in 
automobiliu, paleido motori, 
bet vietoje yrtis pirmyn pradė
jo važiuot adbului, užvažiuoda
ma ant savo dukreles. Gailes
tis motinos buvo noiszpasaky- 
te.

ezio-

Amerikonas vadu Liberijos
kariumenes,

u

Buvusia kapitonas Ameriko- 
niszkos kariumenes Moodv 
Staten, sziadien 
beri jos kariumenes. 
jisai Francijoi 
kares ir

Isz Lietuvos
dalibauna 

czio-

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
1SZEINA KAS ŪTARNINKA LR PETNYCZIA.

PRENUMERATA SABOTUOJA:
AMERIKE: Ant vigo meto $3.08. Ant pumt meto $1.50 

EUROPOJE: Ant vino meto $4.00.
LniMkiiM ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreeo:
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MAHANOY CITY. PA.

Si 34 METAS

II

. . ., I tukslanczei liko
kariumenes Moodv > ... .• 

yra vadu Li- 
Tarnavo 

laike Kvietines 
užbaigt* u n i ve rs i te t i i 

Spokane, Wash. Kada kare už
sibaigė Liberijos sklypas mel
de Snv. Valst. idant jai duotu 
gera žmogų isz nigeriu veisles 
idant užimtu \adovysta ant 
juju karinmeiH's. Valdže nu
siuntė kapitonu 
dabar turi czina 
veikslas parodo ji su savo jau
na dukrelia.

užimtu
Valdže 

Staten kuris 
generolo. Pa-

< c

------ ------- - ...r

Brooklyn, N. Y. — ----
Vilkelius (turbūt Vitkumis), 
isz Brooklyno, vienas isz sep
tyniolikos sužeistųjų žmonių,

Stanley

H

Kapitonas Norman ir Malins ketina netolimoji* atejteje
areoplanu.

Jeszkojo užkasto skarbo, bet 
gavo in kaili.

Kaboriu Menturis gilios nak
ties metu kasė kryžkely pini
gus. Prikasė dideli akmeni. Ša
ldavo per akmeni.JSkamba.
Užkeiki uju pinigėliu 
tiek, —mano sau Menturis. Gri 
žo in .namus ir paemes szvento 
vandens ir 
prie akmens.

2,300 anglekasiu straikuoje 
Luzernje.

Wilkes-Barre, Pa. — Keturi 
streikai kūrinėsią
2,800 anglekasiu tęsęsi 
nais. Inkermone sustojo dirbti 
500 anglekasiu. Plymouthc su
stojo 800 anglekasei. Sugar! 
Notch sustojo 800 
No. 9 kasiklosia už tai, kad an
glekasei atsisakė niokoti ases- 
menta ant susirinkimo milijo
ne doleriu kasztu panesztu per 
unije laike streiko. Du szimtai 
sustojo Henry kasi košia isz t os 
paties priežasties,J
Aukos Džiulajaus dienoje po 

visas szalis.
Washington, I). C. — Ap- 

vaikszcziojimas ketvirto Džiu- 
lajaus kasztavo Su v. Valst. su- 
virszum szimta auku kurios 
žuvo taja diena O arti keturiu

LS ! 
t # * | m ri . j

degintais. Dvideszimts žuvo isz(pažines keisto savo pono, 
priežasties szaudimu, 27 nu
skendo, 41 užmuszti per auto
mobilius ir kitos nelaimes.

McKeesport, Pa. 
keturios y pa tos 
name. Pittsburge penki mirė o 
15 sužeido. Lebane sužeido apie 
20 žmonių.

(J 
anglekasei esama ir

k ra pu hi nuėjo vėl
iijl iVfiigV 5 *

Szlaksto vandenėliu akmeni 
ir vis kartoja: — Atsiversk, at
siversk, atsiversk
Tuo tarpu kažkaį? vėlybai va
žiavo keliu. Menturis labai per- 

spruko in szona ir 
inikrito in gilia vandens 

duobe.Tszsimaudes grižo namo, 
savo szuo ii(‘pažin(*s

si gan dės 
greit

vehie!..

sužeista ir ap-

— Sudege 
degan ežiam

bet ežia 
skaudžiai ingnybo koja. Visas 
szlapias dejuodamas vaitoda
mas ėjo in gryczia, bet ežia ne- 

, her- 
uždrožemis smarkiai koezelu 

in galva, nuoko Menturis pus
gyvis krito ir vos, vos beiszliko 
gyvas. Daugiau jisai užburtu 
įpinigu niekuomet neis jieszko-

Ir priežodis sako: nepadėjus 
nėr ko kasti...

i

ti.

apleki aplinkui svietą su dideliu 
užimti penkis menesius.

ne

Kelio/a* kol i na

kuriuos sužeidė susidūrime tro- 
ko ir gat vekario ant Frelinghu-

Newarke, pereita * 
penktadieni popietu, pasimirė 
nedidins vakare sv. Barnabo li- 

t arėdamas perskelta

y sen Ave..

gomneje, 
kaukole.

Kiti sužeistieji sakoma pagy
siu.

Racinc, Wis., — Stella Misz- 
kinis, 6 m. amžiaus, pasimirė 
Racine ligoninėj. Ji labai apde- 

“firecracke- 
drubužiai.

ge, kada sprogus 
riui'’ užsidegė jos 
Taipjau labai apdegė ir jos tė
vas, kuris bandė užgesinti de
ga nezius dukreles drabužėlius.

f M

Ado- 
77 metu, mi- 

nuo pilnėti- 
87 CarbonmonijosISZ VISU SZALiU

*. .... -» ►.»

Graikai susikivirezino su Tur
kais. — Muszei prasidėjo. 
Sofio, Bulgarija. — Isz Kon 

slant iuopoliaus pranesza, buk 
Graikai norėjo nžojt ant Kara 
Baram arti Dardanelle, ant ko 

nesutiko užklupdami 
Muszije daug žu- 
paskandino Grai- 

kuriiiom damr 
gno.

Wilkes-Barre, Pa. 
mas Czerkauskas, 
re liepos 3 d. ryte 

n.imieje,
Lane, po neilgo negalėjimo. Pa
liko motoj i >u 3 vaikais. Palai
dotas George town 
Mir-zios buvo
vai. ryte \\'iIkes-Barre.

kapinėse, 
atlaikytos 9:30

Musztynes Kaikenuose
Jau seniau praneszta apie tai 

paduodame smulknaniii. Birže
lio I d. turgaus dienn; Kaukė
nuose (Tilžės kraszle) del
iszpasakytai kylaneziu. kainu, 
subruzdo keli szimtai darbinin
ku. Iszvarte laukininku 
mus, iszdauže krautuvių 
o* n 
kino.
K) miliardu markiu, 
policija riauszininkii neinveike 
numalszinti ir lodei pasikvietė 
buri isz Tilžės Suimta 29 inla- 
riamu žmonių.

j
Darbiniku streikas Kaune. 

. . * * ■ • ir  ■ ■ * - > • ■ i .

Kaunas. — Soloveczikp lent- 
piuves ir malūno (Jonavos gat
ve) darbininkai, gaudami 4 Iii. 
60 en. o kiti dar mažiau iii 8-niu 
valandų darbo diena, nebegalė
dami su szeimvna isz to uždar
bio iszgyventi, 
50ę< pakelinio, arba 6 Iii. 90 
cn. dienai.

Darbdavys atsakęs: 
dirbkit, 
nepridėsiu m*i 
įlinkai, matydami, kad 
ar taip badas, sustreikavo. In- 

Darbo Inspektoriui, 
ddrbininikai nusileido ant 40c;. 
Darbdavys pasit vežiodamas i«z 
darbininku, 20een. iii diena pa
žadėjo pridedi, bet isz tu darb
davio juoku nieko neiszejo.

St rei kuoja 64 
praside jo 
diena. rl’ai jau antras 

menuo eina. Malimas sumalda
vo 3000 padu miltu iii para, tai 
bus apie 100,000 pudu uesufnal- 

l’aipgi malant kaip buvO' 
apie .1000 pudu inmalta malū
ne slfryniose miltu, taip ir liko 
ir dabar per meneesi laiko, ži
noma, tie miltai sukaito ir ui(‘- 
kais nuėjo, tai bu 
nuostoliu.

Paulina M a k a re v i czi u te 
mirė liepos 3 d. nuo nusinuodi
ji mo. Kjo hitus nudils.
<lota liepos 5 diena su bažnyti
nėmis apeigomis. Gėlės nesze 
Paneles Szv. M ergai ežiu Drau
gija. Priežastis nusinuodijimo 
— motinos pabarimas.

\'(*ZI- 
lan- 

pis ir in jas insilauže viską na i 
Nuostoliu padaryta iki 

Kaukenu

Pa lai-Turkai 
ant Graiku, 
vo. ’l’urkai 
kiszka laivu su 
kareiviu nuėjo ant du

Ižgamos mokytojai.
(Gerv. par.). — 

Musu sodžius grynai lietuvisz- 
kas, bet, deja, jau ketveris luo
tus turėjome

Paėmėt vyra, imkite ir vaikus 
in kalėjimą.

Lawrence, M U S S • — Kada jo
sios vyras likos nuteistas ant 
szesziu menesiu in kalėjimą už 
sumuszima savo szvogerkos, 
pati Charleso Kolis paszoko 
ant kojų
“Jeigu nubaudei mano vyra in 
kalėjimu, tai imkite ir mano 
tris vaikus.’’ 
džius, iszbego
dama trik mažus vaikus. Siūlas 
patalpino vaikus in priglauda 
apleistu vaiku.

Pet rikai Purkai

lenku mokykla, 
mokykloje musu vaikai 

nieko neiszmoko, (ik 19 metais 
juos iszmokino vietinis moky
tojas Vladas Maszeika, tai tik 
ir temoka Dabar per sziuos me- 

dileuszu jokios nau-

rii• <>Je Penkiolika sudeginti automo
biliu lenktynesia.

Tours, b’rancije. — Penkioli-

sugryzoi >

Sier-
l()48 Wright ulyczios,

savo
Charleso Kolis

sude szaukdama:

Nebaszninkas 
namo.

Chicago. — Pranukas 
gotas,
prasižengiąs narnii*, pabėgo isz 
namo ir nesugryžo už penkių 
dienu.
K rngeris 
bu k

nesugryžo
Jojo draugas Povylas 

palicijai, 
> ežero 

prie (lak uli. Palicije jeszkojo 
nuskendusio prie 
bet be jokios pasekni(*s. 
vakaru tėvai labai nusistebėjo, 
kada duris atsiduri* ir per 
slenksti inženge (tingusis Pra
nukas, 
jam dovanotu kalte, 
tu prigeria! ežere’’

apreiszkc 
Pranas nuskendt

pa k raszczio
Airi

idantmelsdamas tėvo,
“Na juk 

paszau- 
ke tėvas su nusistebėjimu, bet
KrUnukas iszajszkino 
neteisybe ir yra gyvu, 
nemano pasiskandyt, 
duo da per szaltas.
kės dienas slankiojo ir miego
jo parkuosią.
nenubaudė.

kad tai
nes ne 

nes van-
I\*r pen-

Povas Pranukurp

Kaip munszaine sumaiszo 
žmogaus protą.

Lansford, Pa. —
I lomczkas, slavokas,

Petras 
kuris li

kos uždarytas kalėjime už 
muszima savo paezios ir norė
jimą subjaurinti
tia, pasikorė kalėjime ant dir- 

Priežastis buvo pervirszi-

su-

savo poduk-
vzo.
uis naudojimas munszaines ku
ri jam sumaisze protu.

Isztarus tuos žo- 
isz sūdo palik

Prasarga del kitu merginu ku
rios sttsinesza su nepažinsta- 

mais.
Detroit, Mich. — Dvi Shamo- 

kino merginos kurios pribuvo 
in Detroitu, likos aresztavotos 
Highland Parke vi(*nam hote
lije prie Victor ava., kur jaises 

du vyrukaiuždarytaslaike
idant badu priversti prie jiasi- 
davimo jiems.
Taigi Agnieszka Andrnlevicziu 
te, 17 metu, ir Mare Kamins- 
kiute, 20 metu, dvi savaites ad- 
pd pribuvo su dviems 

, kurie prikalbino
ims ant apleidimo namu, priža
dėdami parodyti joms gerus 
laikus dydeliam mieste. Neisz- 
maneles pribuvia in Detroitą 
vyrukai 
merginas idant persiskirtu ir 
susiporuotu su jeis apsigyven
dami

Krito negyvas ant motinos 
kapo.

Brooklyn, N. Y. — Kada jo
jo motina buvo inleista in kapa 
Juozas Handleman, 38 metu, 
staigai mirė nuo susigraudini
mo ir butu inkrites in duobia 
ant motinos grabo, nes jojo pa
ti ir dųktere pagavo puolanti 
in laika. Už trijų dienu palaido 
jo sunu szale motinos.

inetu

Ls vyru- 
mergi-

pradėjo prikalbinet

hptelije kaipo vedusios 
poreles. Merginos pasiprieszino 

ižgamos
atome
uždare

bus teip ilgai, 
juju noro

tus isz
dos neturime.

Szimet buvo net du mokyto
jai, bet abudu

O‘J »<rs

vienas už kita 
geresnis. Pirma pusmeti

Tours, 
ka žmonių baisei apdegė ir su
žeidė kada lenktiniais automo
bilius. jszl(‘ke isz kelio ir Įrenki* 
iii stovinezia myne žmonių. Ke- 

sirkaldy- 
aszt uonios

is zg v vent i pareikalavo
r z 

z (

turi vaikai aplaike
tus pakauszius o
motelis aplaike sulaužima ko
jų.

Worcester, Mass. — Antanas 
K rapavickas, kuris pavasąi^j 
P. Dedvno szaldomosios Smeto
nos dirbtuvėj apdraskė ten pat 
dirbusia M. Jerrie (Žiurinskiu- 
te), atrastas kaltu ir pasmerk
tas 
i

kalėjimai! prie sunkiųjų 
kirbu nuo penkių iki asztuoniu 

metu.

*

iszgedino prie

buvo 
mokytojas vagis, nei teistas už 
vogimą, kuris draug su Gaiga- 
liu mokytoju
varta mokyklos buto savininko 
(lukteri. Kitimus metams ma
nome kokiu nors būdu insteig- 
ti savo lietuviszka mokykla ir 
galileuszu daugiau neinsileisti, 
nes matome gyva pavvyždi, nes 
Rimdžiunu sodžiaus, kur szi
met buvot vietoj lenku lietuviu 
mokykla, 
mok.
mokslo suteikė Rimdžiunu 
džiaus vaikeliams. Mes 
me Rimdžiuniszkiams 
leisti.

Ten mokytojavusi 
Rimonyte daug žinių ir 

so- 
mano-

nenusi-

“Norit 
nenorit nedirbki! — 

cento”! Darbi- 
sziaip

Nepriyma pabėgėliu. — 200 
rusu užmuszta.

Shanghai, liepos 1. Riisi-

simaiszius

St re i kas
23

darbininkai.
balandžio

men.

Su
neša niekuomet

Puikei pasielgineje lietuviszki1 
milici jautai.

Mariam poles apsmkr. 
vo gyvenime 
mates tokios ^tragingos scenos,
kokia teko pamatyti Nepriklau

Kalvarijos 
mieste, sz. m. gegužes 28 diena.

Eidamas szaligatviu iszgir- 
“ negalima inusz-

Pakeliau akis, — žiūriu ne-

somoj Lietuvoj.

ta.

jos pabėgėliu isZ Vladivostoko 
laijvas atplaukė
Jie pranesze dpie kruvina mu- 
szi, kuris iszti'ko tarp Vladivos
tok pabėgėliu Geiisanc, 
joje*
muszla vienas

in Woosung.

Bridgeport, Conn. — Pas 
mus naujenos tokios paezios 

kitur, darbai tuoip 
kart buvo geri, bet užsineszn 

blogesniu laiku. Plieno 
fabrikas sutrumpino darba pu
siau, bet kiti da dirba gana ge
rai. Oras szaltesnis ne kaip 
kitais metais būdavo.

kaip ir

ant

imu—

"# ("t

I* I

K
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Kunigas užmusze vaika.
New York. — Katalikiszkas 

, už- 
automobiiium Adolfą 

Brust, asztuoniu metų vaikiu
ku. Kunigas iszszokes isz auto
mobiliuos davė mirsztancziam 
paskutini patupima. Kun. Far
rell liko aresztavotas.

priesz tai. Tada tieje 
merginoms 40 doleriu 
kirtiibarije, sakydami 

jog bus tenais, 
pakol nesutiks ant
arba mirs isz bado#

Vienas isz svecziu, kuris tu
rėjo kambarį szale suprato kas 
darosi, paskubino merginoms 
su pagialba, davė joms pinigu 
ant kelio ir liepė važiuot na
mo. Ižgamos pabėgo. Sveczes 
pranesze apie tai policijai, ku
ri paėmė merginas po savo ap- 

. globa ir iszsiunte pas tėvus in 
Sharriokina.

Sziadien Agnieszkele ir Ma
riutė yra iszmintingesnes^
brangei užmokėjo už savo mok
slą.
laiku*

Vyrai buvo tai du butlegerei 
kurib nešenei pribuvo in Sha- 
mokus susipažindami su rnor- 
ginomB.

nes
kunigas Herbertas Farroll, 
musze i Daugiau nejeszkos geru

dali riksmą: 
ti.” 
toliese keliu szimlu minia kaž
ką lydi. Nubėgau ir asz pažiū
rėti ir pamaeziau, kaip du mi
licininkai, vadovaujant vyres
niajam kūle parpuolusi vyru
ką: vienas szautuvo drūtgalio 
musze per peczius, antras laz
da, lyg norėdamas iszdulkinti 
drabužius, daužo per szonus. 
Mat, tas vyrukas bodamas ge
rai “ipsziles” kele triukszma 
ir nenorėję eiti szaltojon atsi
vėdinti. Vyr. milicininkas ma
tydamas, kad muszimu nibko 
nepadarysia, (mat, minia pro
testus reiszke priesz toki ju el
gimąsi) nusiuntė viena milici
ninką rasztiuen, kurs atneszes 
grandine užriszd
rankas ir nuvede, kitiems mili
cininkams padedant, *szaltojon. 
0 minia palydejusį ligi szalto- 
sios, iszsiskirstei

vyrukui už

s

s apie 20,000 
Lentpjūve stovi ir 

medžiai vandenyje mirksta. Be 
to visos maszinos stovi ir visas 
užvedimas neina, 
to darbdavio
vertimo visuomenei 

veža

kiek tai isz 
k va i I i sz k o užsi- 

nuostolio! 
Miltus veža isz Panevėžio 
sziap Kaune pritrūksta duonos.

Taip pat streikuoja ir Geler- 
lent .piuve 

<)•)
(Kęst uezio 

darliininkai ir ti<*k pat 
Abejose 

instaigose streikuoja apie 1 ()()()
darbininku. >

-------H--------- ---------------------------------------

’1 Mokslaineje.’ ■

mano
gat.)
prasze algas pakelti.

Mokytoja, norėdama savo 
mokinėms kuoaiszkiausiai nu

bok ia turėjo

noredama

Kore-
Tame muszyjo liko už- 

generolas ir 200 
eiliniu kareiviu. Muszis iszkilo 
del klausimo pardavimo gink
lu ir amunicijos, kurios nema
žai paliegėliai iszsivežt* su sa
vim isz Vladivostoko. Viena 
frakcija vadovavo skerdiko Se- 

kareiviai, o kita —
gmi. Glebov. Pastarasis ir liko 
užmusztas.

700 pabėgėliu 
ir atvyko in Woosunga sziau
dio bet Ch ini jos valdžia atsisu
kę juos insileisti ir net neleido 
apleisti laivu.

mionovo

pieszti bausme, 
nukęsti Nabucliodonozoras sa
ko: 1

Per penkismetus jisai maiti
nosi, kaip karve, vien tik žole*.

Pertraukia ja viena mokine:
— Ar jisai paskui ; davė ir 

pieno, tamsta?

tos kolonijos

Isz Lietuviszku Kaimelio

Saint Clair, Pa. — Stanislo- 
svas Stražlnskas liko
volas už važiavimu automobi
li um Imdamas girtu. Stasiukas 
suteszkino
ant kurio užvažiavo.

areszta-

kita automobiliu

Pottsville, Pa.

pasieni i as 2200 dole-

- Jonas Anų- 
seni ežius isz Forrest vi lies arti, 
czionais,
riu ėjo, in miestą užmokėti už
nauja automobiliu kuri pirko. 
Piktadurei sulaikė žmogeli ant 
kelio paymdanii visus pinigus.

- ’ -

g . ...Dabar Anuseviczius neteko pi
nigu ne automobiliuos. —- Yra 
tai pamokinimas, jog tiek pini
gu žmogus nėprivalo su savim 
nesztis, juk parankiau iszra- 
szyti bankini ezeki.

Liūdna, kad 
ir Jaunu- 

nedalyvavo tam ap-

— Pirma diena Liepos tu
rėjome svarbu apvaikszcziojL 
ma kokio czionais nebuvo in 
laika dvikikos metu. Biskupaa 
Nilon atvažiavo isz Hartfordo, 
paszventinti kampini akmeni 
po naujai bažnycziai szvento 
Jurgio. Ceremonijosia dalyba* 
vo keliolika draugyseziu: szv. 
.Jurgio, szv. Kazimiero ir viena 
isz Stamfordo, kaipo ir didelis 
būrys žmonių.
draugyste Vytauto 
menes
vaiksztinejinie, o kad del to, 
kad tai buvo katalikiszkas ap- 
vaikszcziojimas, bet tas nedaro 
jokio skirtumo. Julf mes visi 
esamo Lietuvei ir del naudos 
visu Lietuviu bažnyczo stato
me. Biskupas palaimino viairs 
žmonis ir draugavęs. Po pa- 
szventininiui binuavojo 80 vai
ku. Musu parapijų nopeixlidele, 
bet galima pasigirti, jog visi 
sutikimo gyvena, broliszkai ir 
vienybėje. Kun. Pankus dar
buojasi sunkei idant bažnyczią
užbaigti kunuogreicziausia.

— Dalyba vok.

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Berginskns pakvietė Ona 
Laskiute idant su juom važiuo
tu automobiliuje. Ona nedasi- 
prasdama nieko blogo insedo, 
o kada Antanus nuvažiavo in 
apleista vieta, norėjo mergina 
sužageti. Už savo begediszka 
pasielgimą likos aresztavotas
ir pastatytas po 500 doleriu 
kaucijos.
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KAS GIRDĖT
Su v. Valstijoj, pradėjo fiska

lini meta su trimi bilijonais 
doleriu daugiau, kuri tai suma 
likos paskirta ant vedimo val
džios reikalu, nes tiek pinigu 
mireikalauja ant vedimo biz- 

ant užlaikymo kariume- 
la ivory s tęs,

nio:
nes, laivorystes, užmokėjimo 
skolų ir t.t. Žodžiu, kas diena 
iszsems isz amerikoniszkos ka
sos po pusdevinto milijono do
leriu ant dienos!

kur gy-Vatikono knygyne, 
vena popiežius, raudasi 34,000 
visokiu rasztu ir apie 250,000 
spaudiniu knygų.

Takos iszrastas naujas yna- 
gis ant žudrnimo žmonių, kuris 
iszszauna 120 patronu in laika 
vienos miuutos. Pktronai svė
rė po švara ir cz verti. Ta ja 
maszina iszrado garsingas isz- 
radejas John M. JIrowning isz 
Qgden, Utah, kuris iszrado re
volveri turintis ta pati varda. 
Maszina arba armotele gali bū
ti naudota ant žemes ar van
dens ir areoplanuosia. Laupa 
turi tik puse colio aplinkui o 
armotele svėre 160 svaru. Fab
rikantai ginklu jau pradėjo do
rotis su Browning ant pirkimo 
jojo patentą ir pradėti dirbti 
taja nrmotelia.

Nemažiau kaip 46 tukstan- 
czei szcimynn Viedninje, Aus
trijoj ne turi vietos kur gyven
ti. Negali parandavot ne vieno 
kambarėlio, nes nuo 1913 meto 
ne vieno namo nepastatyta vi
sam mieste, kuris sziadien yra 
vargingiausiu miestu ant svie
to. Kaip kur, net po keturios 

gyvena vienam
kambarėlije. — Panaszei kaip 
ir Mahanojui ir Szenadorije.

sxeimvnos •r

Sztamas Parsee gyventoju 
Indijoi, kurie garbina ugni, ne- 
užilgio degins savo numirėlius 
elek trik ini uosia
Kitados numirėlius palikdavo
ant lauko, kuriuos supleszy- 
davo žvėrys ir paukszczei.

j »ecziuos i a.

Vakiotijoi alutis 
nis ne Jcaip kava, todėl Vokic- 
cziai daugiau gere alų ne kaip 
kava, nes kava kasztuoje 90 
centu svaras, o alus vos du cen
tai už dideli stiklą (o kad tai 
butu Amerike!) Vokieti joi
sziadien viskas pabrango. Pa- 
dotkai uždėti ant duonos, pie
no, augliu, 
czeveryicu,
moksUiniu, paczto, 
tavoro ir-geležkeliu važiavimu 
— žodžiu ant visko, tik orą 
gauna dykai.

yra piges-

elektrikogazo, 
plauku kirpimo, 

telefono,

' Airs. Matilda Kilpatrick, isz 
New Yorko motina keturioli
kos vaiku melde sūdo idant už
darytu josios vyra in kalėjimą 
kuris buvo aresztavotu net 42 
kartus. Jau laikas idant senei 
butu teip padarius.

Ana diena vienoje ligonbu- 
teje Londone, daktarai padare 
operaeije ant Katrės Bridgen 
kurios pilve rndo 18 raktu, ke
turis pinigėlius, 8 špilkas, 18 
guziku ir apie 50 visokiu szmo- 
telįu geležies, blekes ir cino. 
Badai pasveiks.

Foreign Information bjuras

vis, kuris isz tonais sugryžo 
tomis dienomis in New Yorka.

Sako,jisai, jog tai yra labai 
senoviszkas sklypas, kuriamo 
75 procentas vaiku mirszta pa
kol duauga lyg antro meto. 
Jeigu pas kūdiki pasirodo pir
ma žemutinei dantukai, tai to
ki kūdiki užsmaugia, nes tai 
dvasioms nepatinka. Jeigu už- 
geina dvinukai, tai viena isz ju 
nužudo. Vaikus motinos a indo 
lyg treczio moto, bet negyvena 
jieji tik vienu pienu, 
alaus, in kėlės dienas
minmi, o kada turi du motus, 
pripranta prie rūkymo pypkes. 
Baigent tris metus valgo ta pa
ti ka ir tėvai iszskiriant jkiau- 
szinius, nes juosius laiko už 
trucizina. Žmonis valgo ka. su
gaunu—. nuo pclukes ir varliu 
lyg krokodiliaus.

Naujei gimusis tik kurta bu- 
ir tai paskuti- 

savo gyvenimą

Gauna 
po užgi-

na numazgotas 
uis. Per visa 
tepasi smirdaneziu aliejum ir 
aplipi na sa ve raudonu moliu.

Vyruotos moteres turi skus
ti galvas, o su juju plaukais 
vyrai dubina savo kuna.

Rodezijoi kožnas vyras gei
dže paeziuotis, nes gyventojai 
•yra tosios nuomones* jog juju 
duftzo gyvens patol, pakol juju 
vaikai gales atneszti maistu 
ant juju kapu. Isz tos priežas
ties paeziuojesi jauni ir sten
gėsi turėti kanuodaugiause 
vaiku. Jaunieji jeszko sau ka- 
nuoriebianses moteres — nes 
kas yra riebiu tai ir puiku.

Mergina, kuri 
peneta kaip 
kemsza
suvalgyti. Po isztekcjimui 
sileidže visame.
galvos plaukus ir atiduoda vy
rui, po tam skuta galva, už
miršai apie savo riebuma. 
Pravarde

iszteka, v ra 
kiaule,

tiek valgio kiek gali 
, ap-

Nukerpa nuo

iu kuria

tam skuta
apie savo

permaino teip lan
kei, kaip užgema jai kūdikis, 
nes motum yra žinoma kaipo 
motina tojo ar kito vaiko.

riina ant pusdevitos 
poros.

Argi
tai bevaikiu

vedusios

vyrai tame kalti? At 
priežastis? Gal 

uoSzves kaltes? Ar stokus tike- 
jimiszko auklėjimo teip poru 
Ar pervirszinis mokslas 
maiszo protą vedusiu?

Tokius klausymus uždavinė
ja žiaunai tyrinėdami priežas- 
tes perstkkyrimu.

t

su-

kasįu delegatu yra 
resdeszimts ir 
szalies

Terp aųglekasiu ir locninin- 
ku kasykla atsibuivaeja. dery
bos Atlantic.City, N. Y. Anglo- 

apie k(‘tu- 
koaia tiek isz

ope vator i u. I * re z i d m i - 
tas Lewisus pqrstate reikalavi
mus anglek/usiu kurie yrą se
kanti: 20 procentą pakėlimo 
visiems darbininkams, asztuo- 
nin valanda darbo per diena, 
pusantros sziptos už overtaim 
o dubeltava nodeldieniais ir 
szvcnczįu, kontraktas turi^buti 
padalytas ant dvieju motu ir 
užmokestis už tona 
•sverenti 2240 svaru.

Operatoriai ant
kalaviiuu ketinu .atsakyti pu- 

, bet ant
nemano

SAULE

Geležkelio pramone

ne

v
SZITA “JAUNA’ PORELE PABĖGO IDANT APSIVESTI.

Sekantis straipsnis 
tas Eugene S. Gregg, 
the Transportation9M

augliu

tuju pare i-

nedelije ar Gtarniiike 
visu parcikalaviipu 
pristoti, o gal atmes visus.

.1 ^aga 1 la i k raszczi o 
vos Žinių,” Krokuvos hukrasz
czi o korespondentii-s Ryme pa

ilga straipsni apie tai,

4 4 Lietu-

rasze
kokia nuomone turi Vatikanas 
apie Lictuviszkiis kunigu I/ie- 

” raszo apie taituvoje. 
sekaneziai:

Chas’ talpinu sayo Romos 
korespondento gana ilga straip 
sni ‘Vatikanas ir Lietuva’. Ten 
raszoma, kad Lietuva esanti 
tokia valstybe, apie kuria nie
ko tikro nežinoma. Geriausia 
apie Lietuva, kaipo apie kata- 
likiszka szali, esąs painformuo
tas Vatikanas. Tacziau
Apasztalu Sostui Lietuva 
santi pilnai

4 4 4

4 4

Šzitoji mylinti porele, Morkus Gombe, ‘83 
Martin, 88 metu, isz Chalfanot ga, Tenn., pabėgo

metu ir Katre 
ana diena ir 

apsivedė Roosevelte, Ga. Vaikai senuku buvo pricszingi su- 
... i” rado progaėjimo i u pora tėvo ir motinos, bet jaunavedžiai 

i užbėgti ii* apsivesti.

— Vakar vėl tave 
su vyrais ant gatves. Kada jau 
tu pasiliausi valkiotis ?

— Ka asz darysiu, mama kad 
vyrai paskui mano sekioja.

— Meluoji, meluoji! O kodėl 
paskui mani1 vyrai nesekioja.
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Vnjtiekuu* kodėl tu neno-
ri su Katro apsivesti?

O kad ji nieko neturi!
- Kvaily! Kaip apsivesi, tai

ji tave turės!
Aha, teisybe! Tai reiks apsi-

- evest i!
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Amerikos Gelež- 
keliu Pramone,

X*
o
I
Al

lakstantis NaIda 
irViena p

paruszy- buvo Suv. Valstijų vakariniai 
Chief of rubežiai. Chosapeszke ir Ohio 
Division,1 kanalas kuris dar randasi tarp 

United States Depart ament of į Washingtono ir 
Commerce. I’ennsylvanijoj, pirmiausia per

Geležkelio pramone y“ 1: ..... n1”'‘ —
džiausią atskra pramone Suv.’dare Alleghany kalnus vaka- 
Valstijose. Pinigu in ta pramo- rinius rubežius.

i ridėta dauginus kai dvide- 
szimts vienas ir puse bilijonu!geležkeliu prasidėjo, ir laiko
doleriu. 1,700,000 žmonių sam- Civiles Kares dasięke ir perėjo 
dyti dirbti koki nors geležke- Mississippi upe. Buvo žmonių, 
liu darbu, ir jiępis užmokėt už kprie in vakarus keliavo kara- 

ciarbu $2,7o0,O()O,(X)O kas variais. Tie laukai vėliaus ta- 
niet. Yra .beveik .deszimts syk po dideli komu ir kviecziulau- 
daugiaus vyru geležkeliu armi
joj negu .loj armijoj kuri ne- 

Dcdes Spme uniforma 
taikos laiku, ir ju darbas toks 
svarbus kaip ir tu kurie uesza

Cumberland,

yra di- du re Blue Ridge kalnus ir pa-

Tuoj po kanalo užbaigimo, 
prasidėjo, ir laiko

ju

kai.
1869 metais linija, kuri sieke 

rytus isz Californijos ir linija 
kuri sieke vakarus isz Chica- 
gos susidūrė Promontory, Utah 

szaudyklas. Milijonai vyru ku-jir padare Suv. Valstijas viena 
riuos Suv. Valstijos iszsiunte 
užjūriu

sziojn

szali ir per kitus 20 metu gelež- 
spareziai 

(‘jo. Nuo 1890 m. progresas ne
vi- 

>-os szalies dalys susiektos, bet 
visuomet prailginimai pradėti. 
Ir dabar Suv. Valstijos turi 
379,000 myliu geležkeliu.

Minnesota geležkeliu kasyk
los sujungtos su Pennsvlvani- 

M esos

nebutu taip greit in keliu budavojimas 
krūva sutraukti, nebutu yerai 
maitinti kuomet nuvažiavo in toks greitas. Gal dello, jog
Fruncija, jiems 
butu pristatyta 
del darbo beveik 2JXX),000 vy
ru kurie namie 
geležkeliu ratilį.

Skaitant visokius geležkelio 
linijas, Suv. Valstijos turi 379,- 

liniju,

amunicija ne- 
jeigii nebūta

pasiliko sukti

(XX) mylias geležkeliu 
kas pasauli penkiolika sykiu.

1921. metais, sulig 
Commerce1 Commission, 
likos .geležkeliai 
70(1,(XX) tonu tuvoru 
034,000,000

ujungtos 
jos augliu kasykloms.

vidurvilkaruose sujung-ukes
tos su vaisiu daržais Floridoj 
ir Cali foru joj ir su New York n 

indus-
Dabar pigiau

Interstatf* 
Ame- 

veže 1,690,- 
apart 1,- 

keleiviu. Isz viso 
vartojo 2,316,000 tavoru karu 
ir obOOO keleiviu karu panesz- 
ti virszininetps, ir vartojo 64,- 
500 garo inžinus traukti karus. 
Jeigu tas visas judėjimas sus
totu nors ant vienos darnos pa
sekmes butu baisios. Bet jeigu 
sustotu aut visados, negalima 
permatyti pasekmes.

Yra szalys kurios tokios di
deles kaip ir Suv. Valstijos, tu
ri tiek pat gyventoju, kurios 
apsieina beveik be geležkeliu. 
Imkime Chinija, kuri turi-daug 
daugiau žemes už mus, 

gyventoju, liet ma
žiaus kaip 7,000 myliu geležke
liu. Kiekvienas 
Chinija, su uždarytoms 
g

ir kitais komercijos ir 
t rujos centrais.
mainyti produktus tarp dvieju 
apielinkiu kurios toli nuo viens 
kitos Suv. Valstijos(» negu tarp 
artimu apielinkiu sziintas metu 
atgal.

Norai 106,<)(X),0(X) Ameriko
nu prižiūrėti jiuikiai; Washing 
tono žmones gali valgyti žem
uoges, kurios tik keturias die
nas priesz valgymo augo Flo
ridoj, ir Floridos žmones in 48 

nuo iszleidimo gali
skaityti New Yorko jaikrusz- s 
ežius. Keleiviai gali nuo vieno 
Suv. Valstijų juriu pakranezio 
keliauti* in kita in keturias die
nus ir 
vertes
tu ir tavoru kas 
prie uostu dts| iszgavenimo už
jūriu.

Be musu geležkeliu .negalė
tume užlaikyti savo vieta tarp- 
tautiszkoj komercijoj.

—Foreign Language Inlor. Service.
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katalikiszkas kunigas 
Mikola Enriko Di leisi, kuris 
dabar užsiimineje kairoprakti- 
ka Brooklyne, N. Y., nes dabar 
innesze skunda prieszais savo 
paezia ant persiskyrimo su 
kuria buvo apsivediąs. Savo 
praszyme ant. persiskyrimo pa
duoda sokanezes priežastes del 
ko geidže atsikratyt nuo savo 
prisiegeles:

De leisi būdamas prabasz- 
cziu Barnaget, N. J. susipažino 
su patogia ir karszta naszlaite, 
kuri buvo jojo parapijonka ir 
giedojo ant koro. Per ilga lai
ka draugavo su ja ja ir ant ga
lo likos prispirtas ant apsive- 
dimo su jaja. Po tam biskupas 
ji perkėlė in Szv. Joakimo Lta- 
liszka parapije in Trentona. 
Czioft pirko farmukia ir apsi
gyveno su eavo prisiegelia, pas 
kuria atvažiuodavo kas vaka
ras. Kada biskupas dažiuojo 
Imk faderukas yra paeziuotas, 
iszkeike, ji. Po netekimui para
pijos pradėjo gydyt žmonis su 
pagialba kairopraktikos. Mo
terėlei nubodo gyvenimas ir 
pasijeszkojo prielaidini Melvi- 
da Lutz, 30 metu, kuris atlan
kydavo jaja kada De lelsio ne
sirado namie. Buvusia kunigė
lis dasibrato kad ji prisiegele 
apgaudinėja, pasamdo du de
tektyvus ir drauge su jeis, ne
tikėtai atvažiavo namo užtik
damas paeziule
Na ir dabar skimdže ant per
siskyrimo. — Teip tai per bobą 
neteko kunigystes, parapijos 
ir paezios, o prick tam iszstate 
save ant juoko.

vu s is

r> J

glebijc Lutzo.

taktikos.
, k u-

net ir 
ne

apibrėžtas skai- 
cziaus daliu turi būti iszspres- 
ta. Todėl Vatikanas laikąsis su 
Lietuva atsargumo

Toliau raszoma, kad tie 
rie Romoje esą apsipažine su 
Lietuvos 
ežiais audra 
jog Lietuvos kunigija 
i usi pol i ti t i ka v u s i, i n s i ag i ta v us i 
szovinistiniai nustaeziusi ir be 
to dar labai žemai stovinti mo
raliniai ir kultūriniai.
ten esą suprantama, kad tokia 
kunigija esanti bažnycziai la
bai pavojinga ir todėl Romoje* 
esą insitikim*, kad bažnytiniai 
santykiai Lietuvoje turi 
pakeisti.” _______

Buklus atsakymas.

esą
kunigija

vyskupais mate,
esanti

ir sėja n -

Todėl

būti

— Teveli, kodėl gulbe gieda 
priesz savo gaiszima 1

— Oi kaip tu nori, idant ji 
pastipus giedotu i

Ka aaaso apie Knyga “TnJmtaatlB 
Naktų ir Viena”

i
I

Knygos Didumas 6% per 9feį. CE 9 ’Ort
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. “• ****^»1

ris svk tiek
ir ketu- puse, ir $4,(XX),01X1,000 

Amerikos invairiu nuiis- 
met privežti

kuris lanke 
akims 

jalejo matyt ka padare ta ge
ležkeliu stoka. Kaikurie žmo
nes sako, jog Chinijos dabarti
nes bėdos, politisakos ir ekono- 
miszkos, yra pasekmes netin
kamos transportacijos. Kaiku- 
rios dalys Chinijoj yra kaip 
svetimos szalys, todėl jog nega
li susineszti su 
tos szalies kitoms dalims, 
pamislykime kas butu

galėtumo dasiekti

KOYAL MAIL
Greitas TiesioginLs JKelias Tarp 

NEW YOBK, SOVTHAMTTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO* ORCA, ORDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS

Trcczla klesa 
$102.50 

y $105.50 
$106.00 
$106.00

tos szalies su
Tik

czionai
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jeigu tik
Califoruija isz New York o per 
mares, ir jeipu visi M ississsijrpi 
pakraneziu

Trcczla klesa
Uamburgt

Piliau
Memel
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

produktai ir visi; 
tos apielinkes iszgabenimai tu-; 
retu but iszvęžti tik per upe ii\ 
j tiri u užlaja.

Chinija niekuomet

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY• • fe

26 Broadway* New York,
arba pas vietinius agentus.Gerbiami Tamstos:— Szluom! duodu 

Žinoti Tamstoms kad asz estu aplai
žęs puikia knyga po vardu ^Tukstan- 
tia Naktų ir ,VUna” .kuria man pri- 
siuntet, .norint asz prialunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau -kaipo dovana* Vuž tai 
aaz prisluncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom .nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! , 
puikus anraszimus, turi neapsakytai, 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvlszkal (kad kož- 
uas. turėti jia namuose ta. puikia kny- 
,ga su grąžais apraszymais. ^Žmogus 
turėdamas namuose ta: puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas yletas ir praleisti brangaus- 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tanai stebė
tinus apraszymus senovės Įmonių 
gyvenimą ir užmlrszta'visus vargus ir 
rupesczlus savo /kasdieninio gyvanl-, 
mo,,praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllema szelmlna. 
Dekavoju tamstoms už Buredlma tos 
puikios knygos kurt gali suraminti 
kiekviena žmogų .katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgt doką-

H CUNARO
Ar Turi Giminiu Atyažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu *‘Quotos”. 
CUNARD Unijos patarnavimas yra 
groieziausias pasaulyje. Pasaiierei 
su Cunard bilietais neturi laukt. 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Unija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagčlbejkno 
pasažierįams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo, jiems .laika Ir 
iszlaidos del to kad priveda paša- 
žierius prie pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai. Del tolesnįjį 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agenta arbar

CUNĄRD LINE,
25 Broadway,

-IĮ

neturėjo- 
geležkeliu, apart tu keliu virsb- 
minetu -myliu. Ji turėjo krantu 
ir valaus .vandenine transpor- 
tacija kuomet Amerikos vieniu 
toli laivai buvo beržo eldijos. 
Chinija dar nesupranta ka rei-, 
szia tas neturėjimas geležkeliu, 
bet mos kurie taip priprato prie

B SU- >r * • • . * butu jeigu visai ju 
svste-;ir 

Amerikos

I

.geležkeliu linijų negalinu 
.prasti kas 1
netu retume. G edežk ei i o 
ma taip reikalinga 
tautiszkai sveikatai kaip kunui 
arterijos, g; .fe_, fe ” 
negalėtume 
neimtu.

Ir tas sfebeinas geležkeliu li
nijų darbas, kuris dasiekia vi
sus szios szalies krasztus, pa- 
budavotas per 60 metu. Priesz 
Amerikos Cicile Kare, kuri pra 
sidejo 1860 m. ir užsibaigė 1865 
m., szalis turėjo mažiaus kai 
31,000 myliu geležkeliu linijų, 
ir beveik visos linijos rytuose, 
Pirmas perkontinenta geležke- 
lis nėbuvo pradėtas iki 
m., laike Ci vilos Kares ir nebu
vo užbaigtus iki 1869 m. Nebu
vo daug nietu priesz to, kuomet 
Blue Ridge kalnui kuriuos ga-

pajeszko sekaneziu ypatų: Juo
zas Vasaitis, sūnūs 3nozo ir 
Jevofy kuris gyveno 1914 me
te Czikage.

Juozas Jaknczi imas, 
naplis' kitados New Yorke, jojo 
pajeszko brolis Riszardas.

-Tegul atsiszapkia ant adre
so : Foreign Language. Inform
ation Service, Polish Dept. 119 
iWest 41st ©t., New York City.

gvve-

gyslos ir nervai. Mes 
gyventi jeigu ju

Kasžin kokia priežastis teip 
daug persiskyrimu vedusiu po
ni Su v. .Valst? Praėjusi mota 
likos perskirta 125,000 poru 
prieszais milijoną apsiveęlimu 
— arba vicifas perskyrimas 
ant asztuoniu vedusiu poru, 
342 perskyrimai kas diena, ar
ba viena pora būna perskirta 
kas keturios minutes diena ir 
naktį.

ValBtijo Teksuosia tūlas su- 
dže perskyrė 312 poras in 1^1-

2Jv iNow Yort. .
4*. .

t i’

Griebe už masznos ir pa kilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.
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Griuvėsiai senoviszko mies
to, kuris vies»patavo suvir
tum keturi tukstanezei pietų 
adgal, likos surastas Meksike 
per Szvedifizka inžinierių.

!t ■■ ■—n.. f

Apie juokingus paprocrius
* • • • 4 Z •

je Rodėsijoi, aprasziweja kolei-
* »• i:

I

žmonių .gyvenaneziuju pietine-
ka 245 muiutas, bet Nevadoje 
da geriau nes ten malūnai per-: 
skyrimo iszsuka viena persky?

Trumpam laike iszsiuntcme daugybe szitu milžimszku 
xdju už puiku kalendorių įa man knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 

szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai .suginta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiimkite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta

DiUluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime azlame
gyvenime.. Vl«o Sl*ro velŲentle pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
SĮąmerrlĮle, .Conn. Jei<g reikalaujat*
▼irss-minetoa knygas tai jnrtoiusklte $2 
ta *8aulM” Issleistuves o gausite tuo- 
1**14MT ■ AlUtle

szalis

1863
Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet

per paėsta. 'Mes užmokame nusiuntimo .kasotus. Ądęrsavoklte: 
W. D. BOOZKAUSKAS.. CO.

Daktaras Juozas J. Austrą j
. .LIETUVIS. J

Buvusia daktaras karlumeneja. ] 
.Gydo visokias ligas.

Priima ligonius 4ki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-lalkinls ofisas randasi
KAZUNO AI’TLEKlUi;

■H

>1

MAHANOY CITY, PA Įima matyti isz Washingtone,
38 <8. Jardln St* SheaaadMh, Ta.

‘ii
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— Tas tai niekas atsake' ueužsidek su juom perdaug, 
kad paskui nesigailėtum.

J?oip iszpylusi visa savo 
szirdies piktumą ant sesers ap

lanke sutikusi 
berną Jurgi Alatuti ant jo pas- 

savo piktumą iszliejo

irios j u ok i a mes i rKatre: — 
dainuojam, kad tik juos paer
zinti.

Ei, jau sziteip kalbėti! 
mislvti! tau

už. tai nieko nekalta.

SU

leido Klubą;

*

1

SAULE

J

ŽALCZIU SZOKIS PER ARIZONOS INDIJONUS.

I

KUR BUNA?
r r *

►——------- -
Paie^zkau savo szvogeri An

tanu
Seiriju Pgrę,

Jcnulavicziu paeina isz 
Kriketą n u Kai

mo. Turiu laboji svarbu reika-
Ja, praszau atsiszaukt ant ad
reso.

J uozas Gnraviezius
909 W. Weber Ave., 

DuBę>is,Pa.
JuozapaPaieszkau susieda Jtiozapa 

Angaiti, paeina isz Kaujjpjflęd. 
Tauragės Apskr., Bataku 
Valscz., M oi u peš Kaimo. Turiu 
svarbu reikalą,'jeigu kas apie . 
ji žino, meldžiu praneszt.-

A. Straincs
48 N. Garland Ave. .

Bataku

Youngstown, Ohio.

, ill

kutini 
už negerai padarymu kasžin 
ko, o Kaire eidama isz užpa
kalio paskui juos darė visokius 
juokus. “
kalbėjo Mare savyje:
Jonas teip man pavojingas, 
kad ji jam galva visai susuko. 
Ale jeigu ji žino, kad ji jo ne
gali gauti, taigi delko asz ne..”

Katre po valandos stuboje 
gražiai pasipuoszus, užsidėjus 
grebli ant peties iszcjo pro Ala
ve, dainuodama, grėbti sziena 
ant lankos. Ji žinojo, jog Ma
rike, Jono sesuo, -ir netoli su-

Ka ji sau mislina?"7 
“buk jau

Ei! jau sziteip 
jau ir tikėti, tu veidmaine!

— Asz neesu veidmaine, asz
kad Jo

nas nenori tokios piktos, kaip
tu, sau už moteri.

Szita Katre isztare visai nie- 
J<o blogo nemislydama, tiktai 
Jszvestn isz kantrybes, ale la
bai gailėjosi už toki iszsitari- 
ma.

Szitas iszsitarimas uždavė 
Marei dideli smūgi ir atnauji
no sena žaizda szirdyje. AI išli
jo sau: tas jau per daug, netik
tai kad Jonas mane paniekino, 
ale navet ta paslaptį jos sese- 
rei pasako, tokiu budu padavė siedijoje grobe sziena, teipgi 
jai peili, su kuriuo prie kožnos tikėjosi Joan sutikti jeigu ne 
progos nžpykusi 
szirdyje žaizda atnaujinti.

— Tu nereikalauji tikėti— 
atsake teisindamosi Katre: — 
kad asz Jono žodžius atkarto
ju, asz nežinau visai, ka Jonas 
apie tave mislija.

Mare, 
Katros

iszsi ta rimas

galėtu jai

visai neklausvdama 
iszsiteisinimo,

sakvdaina:
— Neteisybe, kas gali daro-

kad kas mane už Jono

gvnesi

) ’ ’

Moki Indijonai aplinkinėje Present!, Arizonos, kas metas laiko
I • >

“žnlcziu szoki ” alft
kurio susirenka Indijonai isz visu szaliu. Tiejei Indijonai pagriebė žalti, insideda in burna 
ir szoka pasiutiszkai be jokio pavojaus. Prie tojo szokio naudoje visokio sztanio žalczius ir
tai labai trneinanezius.

g TARADAIKA

Ana diena pro Niupilia pra- 
.vužiavau, I |F K # F

Pasotinai ten Lietuviu užtikau
Yra ten ir duvadnu,
Ne jokiu vėjavaikiu,

Ka knygas ir laikraszczius 
, .. skaito

Veju nesivaiko,
In bažnyczia atsilanko, 

Po karezemas nesitranko.
Per Džiulaju daug munszai-

• nes turėjo,
Ba geras žmogelis apdalinėjo,

Gere ir dainavo, 
Kiti po stabas leliavo.

dvti,• F

— Jis to visai ir netvirtina.
—r Nemeluok, szelme 

purto Katro už peeziu.
Katre atstumo ja nuo savos:
— Ko nori nuo manes'? jei

gu jautiesi, kad tave Jonas pa
žeidė, tai kalbėk su juom, asz 
nei už viena, nei už kita nieko 
teužtariu, tiktai asz atkartoju 
savo: asz negaliu už tai nieko, 
kad jis tavos nenori.

Mare tuoin dar nebuvo už
ganėdinta, visa iszrandusi isz 
piktumo, atsake:

— Tu gali už tai, tu tiktai 
viena! Mes su Jonu kaip vai
kai dar žaidomos, pakol jis ne- 
isfcvažkivo ant laivo. O tave jis 
tuokart tiek reikalavo arba 
pažino kaip peeziu vasaros įni
ko. Ale kaip

sn-

jis dabar sugry- 
ž.o, visai persimaino, o priežas
tis to visko tai tu esi, visaip 

ir taikindamas)dailindaimisi 
prie jo.

Daleiskim, jo
— atsake . Katre juokda

masi: — ale ar asz tam kalta! 
asz paskui ji nebėgi nejau, nei
gi reikalavau, kad jis paskui 
mane bėginėtu. Asz dar neteip 
kvaila, kad in toki, kurs nieko 
neturi, insimylecziau. Man tė
vas likos nepaliks, tik tau. Kad 
asz norecziau jaunikio, gau- 
cziau daug geresni negu matro
su, ypacz kurs tiktai parėjo 
ant vakacijos pasivieszeti; jei
gu asz jam patinku, ir su ma
nim nori pabaikauti, tas man 
nieko nekenkia, ant galo jis 
gali in mane ir insimyleti, tas 

, mane mažai apeina, ale teipgi 
neverksiu, kad jis vėl in kariu- 
mene sugryž, o jeigu tu nori, 
gali ji priversti, kad jis namie- 
je pasiliktu ir su tavim žepy- 
tusi, tad man labai smagu bus 
ant tavo veseilios szokti, asz jo 
tau nepaveržsziu,gali būti per
sitikrinus.

Mare tai savo sesers kalbai 
nelabai tikėdama atsake:

— Tu mari ji atimi, ale ir tu 
jo neturėsi, jis manos dar vjsai 
neapoiua, .kibą mažas vaikas 
bueziau, kad asz už tokio vėjo 
botago isztekecziau, ale asz ta
ve tiktai prasergseziu kaipo 
sąvo seserį. Tėvas teip pada-

vra, »■ 7

<r ir teip

ant lankos, tai pamatęs ja isz 
namu ateis. O Ala re matyda
ma, jog sesuo visai apie tai ne
paiso, vis piktesne buvo.

Katre tame neinate sau jokio 
pa.vojaus, ale juo dauginus 
Katre su Jonu draugavo, juo 
Mare piktesne .buvo ant sesers, 
ir juo dauginus, teisybe, sesuo 
save ant pavojaus iszstate.

Kiek syk Jonas grižo isz tur
gaus, visados 
Katrei visokiu mažu prezentu: 
tai špilka, karolėlius, skepe
taite, ir t.t. Ji tas dovanas pri
imdavo nieko blogo nemislydn- 
ma ir priesz Mare puoszesi, 
kad tiktai ja. erzinti, teipgi ir 
isz Jono juokėsi, 
tokiu niekniekiu 
duoda. Ale ka-gi jis ir veiks su 
tais pinigais? kad iszvažiuos 
ant laivo, neturės progos kur 
beiszleisti pinigu.

— Juk vis gerinus ne ka pra
gertu, ar neteisybe ? 
sesers juokdamasi.

— Jis jau žino gerai, delko 
jis teip duosnus yra — atsake

Jeigu jis 
tiktai dėlto.pinigus leistu, tai 
turi savo seseri, kuri butu jam 
dėkinga, ale del tavęs...

— O! Marikes jis ir jieuž- 
mirszo, — atsiliepė Katre: — 
jis jau jai daug prezentu isz 
Anglijos parvežė, o toki maž
možiai neturi del jos dideles 
vertes, o ji galop ir neužvydi.

— Tiktai nemislvk, kad asz 
teip darycziau būdama ant ta
vo vietos — ture Alave: — ale 
tu apie tai nieko nepaisai; asz 
neturecziau kur akiu dėti isz 
sarmatos priesz žmones.

Viena vakaru Katre labai 
vėlai pargryžo namo. Mare dar 
nemiegojo. Lszgirdus, kaip jos 
sesuo su matrosu prie duriu 
kalbėjosi, tad seserys vėl labai 
susibarė. Al are 
piktumo puolė 
biskinka apdaužė. Katros likė 
burna labai subraižvta. Ant 
rytojaus, žinoma, Jonas ta vis
ką patemijo ir kalbėjo Katrei, 
jog kita syk ir jum teip klius. 
Katre ginezijo, kad .ne.

— Ale ji nejuokauju -v tarė

ironiszkai Mare:

parneszdavo

kad jis ant 
pinigus isz-

klausė

inirszus 
ant sesers ir

ISZ

Jonas: — kad žinotum, kokias 
ji akis daro, kad mane sutin
ka; ji negali to užmirszti, kad 
asz Kubilienės už pirszlius ne
priėmiau.

— Juk tu gali su ja ženytjs 
— pridūrė Katre: — daryk ta, 
pakol asz bjauriai iszžiurįu nuo 
sųbraižymo.

daryk ta,

— Ji galėtu džiaugtis sa-
ke Jonas: —kad ji norint teip

veseilios buvo visi susiedai už
kviesti. Alatrosui dar tiek lai
ko vakaciju liko, kad ir jis ant 
tos veseilios galėjo pasilinks
minti.

— Szokikn tau netruks, — 
užtikrino Jonas Katre .meiliai 
.jos balta ranka spausdamas.

Katre nuo to laiko dauginus 
jokios atydiis ant sesers neat- 
kreipe, iki sziol ji savo jauni
kio, kad sesuo mate, niekados 
ilgai nelaiko, didesne dali die
nos jie būdavo drauge, sykiais 
iki vėlaus vidurnakezio girdėti 
buvo ju klogosis ant .gatvių. 
Tas linksmas būdas gyvenimo 
turėjo ženklinti, kad ji tos su
eigos visai nuo svieto noslepe.

Gobtuvęs buvo apvaikszežio- 
tos visai pagal sena lietuviszka 
būda ir tęsęsi beveik visa san- 
vaite. Kas tiktai užkviestas 
buvo, rengėsi jau isz laiko ant 
visko, kad genaus už kitus pa
sirodyti, arklius, szere
kelias sanvaites pirm to. Mare 
teipgi nesigailėjo iszduoti ber
nui Jurgiui Matueziui 
arkliams, kad jie galėtu pasi
rodyti ant veseilios ir savo 
ūkei garbe atnesztu.

,4.
Nedėlios ryta priesz veseilia 

jau ratai stovėjo žardejioje isz- 
pnoszti ivAiririmis gėlėmis. Ga
le ratu užėmė vieta Petrai l’er- 
kunas ir jo sena mol ina, kar- 
szinezia, viduryje abi mergi
nos, apsiredžiusios szveutadie- 
niniais rubais. Ypatingai Mare 

iszsipuoszus 
marszki niais.

I

genaus

aviža

ant

ta karta buvo 
sniego baltais
Abi turėjo didelius kvietku bu
kietus rankose. Vos tik išzva- 
žiavo iii vieszkeli, tuojaus ir 
isz Vežaicziu kibino pasirėdę 
yežimas, vežime sėdėjo tiktai 
Jonas Vėžaitis su sesere Mari
ke, abudu szvontadieniniai ap- 

Tu o j au s p ra s įd e j o
važiavimas:

m

fu o jau ssi rengė.
linksmas važiavimas: Vėžai
tis, kurs pats furmonavo, at
sistojęs d i keži a i plake arklius 
su botagu norėdamas prava
žiuoti. Ale Matutis, Perkūnu 
furmonas, nepasidavė, vis už
suko jiems kelia tai po kaires, 
tai po deszinęs, visai sykiais 
prie griovio, kad tik kelia už
kirsti. Sykiais rodėsi, jog visi 
suvirs in griovį.
prie kiemo, kur jaunikis gyve
no, sulaikė arklius, kad biski 
atsikvėptu, ir teip visi pribu
vo ant gobtuviu laimingai be 
jokio pripodko.

Ant veseilios jau buvo susi- 
rinke visi svgeziai. Pirmu va
žiavo in bažnyczia jaunikio ra
tai; vežimai tėvu ir syecziu.se- 
ke juos. Miestelyje aut turga
vietes prie traktieriaus visi 
sustoję iszsędp ir ejo^pesti in

rinke visi svgeziai.

(

Prisiai’tinus

iszsi miegojo,

ja greit

no arba sziaudu 
pakol kitas ji atradęs neprikė
lė. Mare Perkunaite irgi links
minosi su jaunais vaikinais ale 
visados buvo atsargi nep<»r- 
žengti rubežiu žaidi mosi, ta tai 
buvo priežastis, kad
jauni vaikinai apleido, paliko 
viena. Matrosas teipgi užsi- 
kviete'ja szokti, ale liko be pa
sekmes.

— Nesiklapatyk, — sake ji: 
— kad asz norėsiu szokti, man 
vaikinu nestokuos, ale asz 
riaus noriu prisižiūrėti.

— Ka tu turi priesz mane, — 
nuo szuapso isz- 

niekoasz tau

isz piktu-

klauso Jonas 
kaitės: — juk 
blogo nepadariau?
,Ji užtaupe lupas 

nio. <
— Nesupra.nlu, jeigu asz ge

ras buvau tau 
turi ko gedint is 
szokti.

— Su tokiu, 
riu visai szokti,
re dantis rodvdama.

— Kuom asz esu — murmėjo 
kalba, kad

už vyra, tai ne
su manim pa-

kaip tu, neno-
— atsake Mn-

jis jai: — žmones 
tu Katrei užvvdi. t"

— Tegul buna teip! 
juoke ji ir atsisuko nuo jod— 
aežiu tau, būti kaip ji apgauta.

Jis sukando lupa. Ka ji mis- 
linn? ar asz apgavau Katro? 
jo sąžine nevisai buvo czysta. 
Jis su Katre tyczioms tiek ge
ny kad ji paskui užsimirszus 
pradėjo visokius niekniekius 
kalbeli. Su Katre jis mieliau
siai ir daugiausiai szoko, juo
du daugiausiai draugo 
ir gere, po kiemą 
vaiksztinejo, ir jeigu 
ma dar
bar žednas persitikrino ir skai
to už insiniyĮėjusia pora.

Seklyczios kampe altauka 
del jaunųjų su beržo szukomis 
iszklota ir su kaspinais isz- 
puoszta jau nuvyto. Jau laikas 
artinos, kad jaunosios vežimas 
su kraieziu prikrautas pava
žiuotu prie daru. Jaunaja kie
tyje pati motina aprengė in ke
lione; jaunasis neva, pagal seno 
budo, veržėsi in kloti ginamas 

pminiu, kad ja 
savo gyveni-

nusi

valgo 
ir soda 
kas pir- 

apie juos abejojo, da-

nuo jaunosios 
varu iszvežti in 
ma. Ji iszejo apsirengusi jau 
kaipo moteriszkc.
pi Įėjo prie gero tono, kad ji

<r o

Teipgi pri-

Jono Vežaiezio.
kelias dienas ant ve

seilios su Katre, ant pabaigos 
primine jai, jog greit turės ja 
apleisti. “Miegok sveika!”

Katre buvo labai pavargusi, 
atsikėlė labai volai, nusiminusi 

pa tom i jo,

Vėžaitis tran- ■» <• *
kosi dar

Džeržeje yra

ir tylinti. Mare net
Katre biski apsiverkus. 

Ar jau ir tu syki atsikanda! 
’’ mislijo: vienok ir 

tavo linksmos dienos svki pasi-Į 
baigs.” 
sas turės 

teip nusiminus.
Pavakaryje Jonas sėdėjo ant 

tvoros pakelyje,
Katrės, Po valandos ėjo Katre 
pro szali nova atlankyt 

sznibždoms: 
paskui ja,

kad 

linksmintis,

Ji žinojo, kad matro- 
greil iszvažiuot, taigi 

lel tos priežasties Katre buvo

laukdamas

Mari-

• b ir sek<‘

— Kas tau v ra ?
J is isz-

Ai’

ko. J is szauke ja
Psi, psi,”

kadangi ji nusidavė negirdinti. 
Ji padavė, teisybe, jam ranka, 
ale atkreipė veidą nuo jo.

klausė jis
ji, jam nieko neatsaike.
suko su ja isz vieszkelio iri 
rios lakus, laikydamas jos ran
ka, o ji nesiprjeszino. Jie ėjo il
ga valanda tylėdami, ant galo 
Kaire areziaus prisiglaudusareziaus 
prie Jo^io sake:

— Kas dabar bus, Jonai
— Kas bus? — at klausė: — 

tu žinai, kad 
baigiasi.

— Teip, ale su savim asz ta
vęs negaliu imti.

— Ne, tai turim būti užgane- 
linti teip, kaip yra, to juk lifts 

negalim, teip....
Jis sutrauko peezius. 

pradėjo staigiai ir balsiai verk
ti, jis ja apkabino rankomis.

— Neverk, 
si minusia mina: 
tai viskas bus gerai.
Ji uusiszluosto su rankove.

)

mano vakacijos

(

Katre

— sake jis su liu
kas toliaus,

uusiszl uoste 
aszaras nuo akiu.

Tolinus bus.

SVARBUS PRANESZIMAS.
S. L. D. nariams Pittsburg, Paj

% m

Pusmetinis susirinkimas S.
L. D. bus laikomas Liepos 15, 
1923, savanie name '818'Bel
mont St. N. S. Pittsburg, Pa. 
Pradžia 12:30 po piet. Visk S. 
L. 1). nariai gyvenanti Pitts-

t

viena grinoriu 
szeirnyna,

Kuri jau prajuokino ne viena, 
xMat nesenei pribuvo isz Lie

tuvos,
O-jau pasidarė sau bėdos.
Žmogelis statosi save už ci-

Tiki in

žal-

cilista, 
visokius niekus ir 

kvailyste,
Ne ejna ne in bažnyczia viena 
Užsiima niekystom per diena.

Turi pas save grinol’kelia,
Labai dideliu payileidelia,
O priek tam da kelis burdin- 

gierius,
Tikrus bolszevikiszkus 

nierius,
A’iena nakti padare.batelije, 

Terp suves kuulbarije.
0 už ka?

Ugi. už tuja grinorka.
Aplinkinei kaipiypai pabudo, 
Viens kitam grinorka užvydo, 

Riksmas baisus pakilo.
Kaimynai išz miego sukilo.

Apsimalszino prttyš, 
Apsidraskė kaip morezines 

kates,
Sarmata padaro visiems, 

Ir savo tautiecziams.

Asz Mare Leikauskicne pa- 
ieszkau savo vyra Ber»a»iu 
Lcikauska, jisai iszvažiavo T9 . 
diena Kovo jeszkoti dgrbo ir 
negavau jokios žinios nuo jo. 
Jisai juodu plauku, rudu akiu. 
Paliko mane su trims vaike
liais. Žinantieji apie ji mel
džiu prHiieszt. (55)

Mare Leikauskicne 
Kingwood, W.-Va.

JUOKAI

vyra Bernasiu

Box 244

. nesisar— Kaip tu, Onute, 
mat ini bneziuoties su kokiu ten 
studentu?

— Musu mama tai visuomęt 
ir visame vis pervirszija. Pir
mu pM iniausia asz visiszkai su 
nekuomi nesi bueziavau; antra, 
tai buvo no studentas, tik tai 
telegrafistas ir treczia, asz jojo 
nebueziavau tiktai jis mane bn- 
cziavo.

studentas, tik tilt

Mokykloje.
klausia Juozo, 

kurio levas yra karsztu korto
mis loszeju.

— Kiek buvo karalių prie 
Christaus gimimo.

— Keturi.
— Kaaa?

man...
Karutius szirdžiu, 

lapu, karalius 
liūs giliu....

Isz zooliogijos.
— Ant ko guli pažinti sena 

viszta!
— Ant dantų, tamsta moky

toji.
— Ka tu zauniji, ar gi visz- • 

ta turi dantis! ..
— Bet asz turiu.... tamsta 

mokytoji.

DUOKIT apdaryt savo 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra Suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in

Mokytojas

Užvardyk juos 
I

karalius
bulku ir kara-

.* # *

Oj vyruezei už geru laiku 
Atsiranda daug szeszku, 

Nekurie tinginys naktimis 
lando, 

Kad ka pavogti bando, 
Ir per svetinius langus lando.

Sztai vienas per Įauga la
šinuko, 

Novos jeszkojo kirvuko...
0 nelaime ji patiko, 

Burdingierius lovoje užtiko, 
Vyrelei netikėto sveczio 

nusistebėjo, 
Net gvoltu . rėkti pradėjo. 
Tuojaus negalėjo atsakyti, 

Namiszkis kantrybes neturėjo, 
Už kudlu tvėrė,

Per terla kelis rėžo.
Ant žemes perklupo, 

Ant krutinės naktiniui sve- 
cziui užklupo, 

Didelis gyvai t! pakilo, 
Ndpraszyta <4oszka” iszvijo, 

Pas vaitu pavadino, 
Ponkosdeszimts dolernku pa

gamino.
Tas Skrantuosia atsibuvo

Bet kur tas atsibuvo, ‘ ‘ 
Da nesakysiu ant kokios uly- 

czios, 
Bet netoli nuo bažnyczios.

y

« •

turiu....

skūra.ir bus geresne nekaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine ‘4 Saules.” o darbas « *1 1 • ’l • *bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

< ■*!

■it

*>Jh
■ji

D. nariai 
burg 
būti ant sekanezio susirinki
mo nes yra labai svarbiu rei
kalu, svarbiausia kaslink pa
didinimo namo. Bukit visi.

-lt. D.-Kvietkus, raszt,
GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabi$$a Mostis yra tikrai 
pasekminga, ir kas prisiims ke
liolika stempu^ ir savo adresu 
tai aplaikys tuja araliiszhu gy
duolių dykai. Raszykite ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 23G 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
jciąi arba visai jy ra nuplikia.

gyvenanti rilis* 
ir apielinkej malonėkit

gulėjo prie gero tono, kad ji 
rodo dideli nenorą važiuoti isz 
tėvo namu ir apkibusi buezia- 
vo verkdama savo motina.-Ant 
galo pavelijo ji savo pasodinti' 
ant vežimo, 
greta jos ir iszvažiavo visa vė
soj lia in jaunikio namus, kur 
vėl isz naujo prasidėjo naujas 
pasilinksminimas, kurs tęsęsi 
por kelias dienas.

Perkūnas buvo per daug už
sitraukęs priesz atsisveikini
mą. Mare iszrado už reikalin
ga seni namon iszsiunsti; jai 
paežiui jau seniai tie tranky
čiai si buvo nusibodo, dabar tu- 
ij’ej’o gera proga nuo tos koin- 
paiiijos prasiszalinti. Matutis, 
kurs teipgi nevisai blaivus bu-1 
vo, pamaezijo jai seni in veži
mą pasodinti. Katre apreiszke, 
Ipid ji dar ne važmos namon ale 

vežimą brolio

jaunikis godosi

ežios,

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas PaslapcBiu Atei
ties. Su pagelba kaitrom. . Pagal 
Chaldeteiiku, Peraiaaku. GreUdaaku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldincjlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALKZKA 'KABALA'
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.
...■■■>■?..i

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

VISOS TRIS.JCNYGUTJKS 
TIKTAI UŽ . . . v . .

PrlRluskit 
visas tris 
Pinigus galite siusti ptempomls.

W. D. BOCZKOWSKUX).

Nasplole Jonines iszkele, 
Gere visi munszainele, 
Sveteliu daug pribuvo, j 

Garbyti varda Jono.
Bet daugiau svetelius isz- 

.naudoti,
Ne kaip juos paviešzvti. 
r ; .* 
Bet dūki'ele nassles

• ;irejo,duoti.
Isz to kilo diiloĮtis armijeris t 

Uždaro tuo visas duris.

viętipe bažnyczia, kur jau gir
dėti v« 
žiędojimo tuojaus, 

'jLj HA*1 % - 1 '' Mk ' * . • ''"a

iij veži iru t&.ir grižo iii nuotakos
*k i ■ i j • ♦ i i 4

namus 4 ,

Kazi.raą tpę pradėjo losztiZ-l 2Z_ ____ į no no-
dėtį vargonus grajijant. Po su- 
žicįdfjtpmo tuojaus, po mažos 
užkandos trakti eri u i, sėd o visi

I

graži butu, kaip tu dabar api
braižyta. Tuszczia to, tas greit 
iszgis.

Katre tiktai bijojosi, kad Xierys, kaip psz noręsiu, ukes ne-
I 3SZ gyva busiu j subraižymo ženklai ųabutu žy-gausi, pakol

jeigu Jonas to tikisi, labai nius ant gobtuviu (.veseilios),
klysta, asz mž jo kuri už Wwun dienu susię-
Jceti, ale ir tu jo negausi, taigi dijoje turėjo Jbuti. Ant minėtos

namus kelti veseilia. Dabar 
tiktai prasidėjo pasilinksmini
mas: valgymas, geyyftias, gra- 
Jinimas, s zo k imas traukėsi be 
perstoties diena ir naktį iki pat 
Ketyęrgui.- Kuris pavargo^ pg-
si&lepeskur daržinę jo ant szic- insiskverbe in

. •r — rj- r .t ,.t

Lietuviszk l8\. <
ir Laivakorcziu Agentas'

J. G. BOGDEN '
, S. M.i» S.. D. B.U,

I— ■ .11 I I Ii.......  1 1 į-1

Bankierius 1 
y: " t, r\

Moteros turėjo ^avo diedukus 
namon vesti

O kaip katros ir mit ranku 
h . . ' liesutį.
O tus mieste Bekalbe -atsibuvo, 

• Per J^miniu diena buvo.

I
g

y* ft
•UT"?Sc/ 

licit© mumis 25c. Gausite 
ris knygutes per paerta.

Jį 
fi. D. BOCZKOWgKUX). 

MAHANO Y CITY PA.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETCVISZKAS GHABORFUS 

Dt BALSAMEOTOJAS

Laidojo kunuo Numirėliu pasai Nau
jau*!* mada. Pl(i prek*. Telpsl pri
stato automobiliu* vlaoklem* reika
lam*.

Parduodu visokį u* paminklus, didel
iu* lf mailua Ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite PO M N INK A tai kreip
kite* paa mane, nes aez Kaliu Jumln 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml K. Fine SU, Mahanoy City. Fa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sulikto Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti Ir prisiimt ima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
ždllu 30c arba 
Knyga

su pamokinimu

$1.00.

Aukso
Rcnoves

Geriausia atambi trajanka 60c 
Puplaiaz.Wai 

Truk- 
6 pakclrl už $1.40.

"Daktarai Namuose” 
Kanticz.kos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimą* Sz.vcntuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celil- 
loldo abdarals $1.50. Vftlnlkells mažu
ke prasto abdaru 65c. Gcluloido $1 50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gafunku. tuzinas už G5c.

M. J. ŽUKAITIS. 
451 Hud»on Ave. Rochester. N. Y.

Ixilszkams

Tvtrcriaaal* Lletvyliaka 
BATIKA

Dilti* kaucija *ud*ta Val«ti- 
jo« Banko Departamento.
Katu >• priežiūra' Valattjo*, 
t*l* kad pinigai audati mano 
Bankoj* negali pratutl. Pri
imu pinigu* Baugiam palalkl- 
**nL Biunctu pinigu* ln ri
ta* <ali* tvltto, pagal dieno* 
kur**. Parduoda Laivakor

te* kompanijų nuatatytam* 
k*tn*m*. Pampinu Pauper
iu* k*ll*ujantlem* ln Lietuva 
▼laka* daroma teitingal, grel 
tai Ir pigiai. Raaiykit* apl* 
kaina* o
Ataaktma.. Adre*avokite:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahaaoy Av*^ 

M ARAM O T CITT. - FA.

g*u*tt* t«l*ing*

JONAS M. CISARIKAS 
.FIr* Insurance Ageot

Apdr*ndž!n (In«zurlnlu) Narna*, ; 
Tavom*, Naminiu* Rakandu*, 

nuo UgnH*. 
darlaualose Kompanljo**

į 
C i 
I

BtS W* Mahanoy Aye* Mahanoy City f 
—r. .

Žinios Vietines
I į**»*p*į

— Sziadien Readingo pėdo 
Mahanojui, Gilbertono ir Sta- 
niklio apielinkeje.

— Jurgis Laukaitis, 818 E. 
Railroad uli.
North Mahanoy kasyklosia, 
būdamas suspaustu terp mulo 
ir timberio. Sužeidimai 
vojingi.

V. Sukeviczius, sali li
niukas ant W. Centre ulvezios 
apvaiksztinejo savo varduves. 
Prietelei apdovanojo ji puikiu 
deimantiniu žiedu, 

žinios

Isz Shenandoah, Pa.

likus sužeistas 
kasyklosia

Sukę vieži us

nepa-

— Penkių metu sūnelis Za- 
losovicziu isz Wm Penu, likos 
sužeistas per automobiliu pri- 
gulinczio prie Alekso Mnsai- 
czio. Vaikas buvo užsikabinės 
ant užpakalio kito automobi
liuos kuris sustojo idant patai
syt ratu. 'Tame atbėgo Masai- 
ežio maszina pataikindama in 
vaika.

SVEIKATA - Idant atgauti jia 
naudokite CHIROPRACTIC 

Yra tai be gyduolių būdas gy
dimas, kur Chiropraktikas at
gaivina nervus o silpnos vietos 
atgaunu sveikata ir pajėgas.

Galva * 
Akys

2 Ausys 
Nosis

9 Gorkio
4 Rankos

U*tevt**k*B Graborla*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui 

aaujaasta mada Ir mokslą 
Turi pagelbtalnke moters 

Prieinamo* preke*.

D*l*l

I

SIC West Bproee Htrrei 
MAMANOT CITT, PA,

>*U Telephone* No. 14*

iiis.eee.ee
■•rplaa ir Profits IUMH.M

Mokamo aatra procentą ant audfttu 
ptalga. Procentą prldedam prie ju* 
ptelga 1 Saualo Ir 1 Liepos, nepal- 
oa*t ar atnešta t parodyt knygute 
ar n*. Me* norim kad Ir jus turB- 
tumot reikalą *u musu banka, ne
paisant ar mala* ar dideli*.

Banka* adara* nuo 9 ryte Iki 1 
poplot. Bubėtomis P ryte Iki 11 vai.

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

tw. TBASKAUSKAS
PnunJTINIS LIETUyiSZKAfl 

. BKAMBim MAMANOT CITT, PI.

Laidoj* Kūno* Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
■stlnlo, Vesellju, Pasivažinėjimo

ttO W. Ceatr* BU Mahanoy City, Pa 
MB

cbAs. s. faemlet 
Notary PublicBeal Eitoto A<e«t

II I *IIJ
‘iv•■M't

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae, 
moe galime jumis tame patarnauti. 
Randarojamo namus, koletarojame 

randaii ir taip toliaus.
H8 W. Centre 8k Malianoy City, Fa.

— Del žinios tuju, kurie 
inkiszo pinigus in Lion Brew
ery Wilkes-Barre, gal szita 
žinute bus akyva. 'Taigi 26 Ju- 
niaus bravoras likos parduotas 
už $73,450 del Gledan Brewery 

Kiek szeri- 
gaus isz tu pinigu ?
Laike maudimosi Lake- 

Juozas M ne
pradėjo skensti ir butu 
mirti raudoniję kad ne 
ji i žr i aibe jas mėsos

— Dr. E. M. Peifor ueiižil- 
gio apsives su pana Elenora 
Gutnuckiute i^Z Camden, N. J. 
Svodba atsibus Camdone. Jau
na pora apsigyvens mieste.

Co., isz I’ittstouo. 
ninkai r\

go I i s 
radęs 
butu ji ižgialbejas 
agentas Copley.

T Ketiniu Izabelemetu v.v,
dukrele Aleksu Petraucku, 701 
E. Mahanoy avė., mirė Suim
tos nakti. Laidotuves atsibus 
su pamaldoms 9 valanda Utar- 
ninko rvta. Laidotuvėms užsi
ėmė graborius Sakalauskas.

— B. Szelkovskis, 437 W. 
South uli. likos sužeistas 'Tun
nel Ridge 
puolimą anglies.

Gazine kompanijų jau 
paleido gaza del apszvietimo, 
virimo ir kito sunaudojimo.

— Sūnūs boso Yengsto ant 
W. Mahanoy avė. likos sunkei 
sužeistas per insi vert ima auto- 
mobilians in upeluka 

važiuojent
nugabeno 

in Pottsvilles ligonbuti.
Musu sztorninkas Bud- 

reviezius ant Pine ulyczios ap- 
laike puiku automobiliu kuris 
iszrodo fain.
Sklaris jau aplaike savo auto
mobiliu ana diena.

— Mahanojaus 
kliubas supliekė 
tenaitini kliuba 12—5.

Neužmirszkite, jog turi
me! savo Lietuviszka aptieko- 
riu Milių szale daktaro Dilimo, 
pas kuri gausite visokiu gy
duolių o 
nuoteisingiausia.

k a syk los i a per nu-

m
Dark-water
Pottsville. Sužeista

arti
in

Feipgi buezerisrr

baseball
Shainokuose

gausi t e 
receptus sutaiso ka

ANT PARDAVIMO PIGEI.

Gera pelninga (emprenco isz- 
dirbvste. Geras biznis ir visas 
intaisvmas. Iszmokvsime dirb-

Dali pinigu ant iszmokes-
czio. Atsiszankite arba raszvki- v 
te ant adreso. (t.56)

tl.

J. K.
.330 W. 6-th St.

Mt. Carmel, Pa.
ANT PARDAVIMO

Vienas mūrinis namas, dide
lis sztoro ruimas 
del gyvenimo 
intaisymais, ant N. Centre St. 
Freeland, Pa. Atsiszankite ant 
adreso. (t. f.)

ir 8 ruimai 
su naujausiais

A. P. Mayberry
Freeland, Pa.

žadina
1

IN PAM ARES 
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY ir Lt, 
16-Dienu Ekskurcijos 

KETVERGAIS 
Julajaus 19 

Augusto 2, 16 ir 30 
Septemberio 13 

<Rry 90 Dub«!tav«* ^Į> / Tlkleta*

(Tikietai geri ir ant Pullman karu 
užmokant regulariszka 
preke.)

ISZ MAHANOY CITY
Tlkletal geri ant bile kokio treino 
dienoj ekskursijos. Galima sustot 
PhiladelpbIJoi važiuojant ir grįž
tant. Apie daugiauH informacijos 
pasiklauskite ant stacijos. *

Pullman

A

— Kazuno aptickoje gausi
te visko 
kymo 
tam turi
k rimo o ir kvepenezius ciga-

kas reikc
sveikatos. Driek 

irdžios sodos ir ajs-
geros 

g;
-

ant už lai-

I

8

5
Szirdis 
Plauczei 

C6 Kepens

rus. Atsilankykite, o patys per
si tikrinsi tęs.

7 Pilvas 
Blužnis i 
Inkstai

9 Žarnos
10 Gilė ir t.t.

DR. C. H. ZIEGLER 
Chiropractor.

(Jtui ninke, Ketverge ir Suimtoj 
56 S. Main St. Mahanoy City.

Ana diena likos užbaigtas szitas puikus tilt; pin- Colorado upe arti Austin, Texas.

L

NAUJĖS TILTAS KASZTUOJENTIS MILIJONĄ DOLERIU.

'1*

as
Tiltas kasztavo snvirsznni milijoną doleriu. Dirbo ji tris metus.

New Ringold, Pa.
mažas miestelis apgyventas per 
fermerius lįpie 20 miliu nuo 
Mahanojaus'ir arti Middlepor- 
(o. 3\‘rp farmeriu yra ir musu 
tautieeziai: Zienius, 
Bartaszius kuriems gerai pasi
veda ir daro gera gyvenimą o 
Nedeliomis pribuna gana svete
liu isz viso pavieto. Nedėliojo 
atsilankė jas p. Bartaszius pon- 
stva J. Kriaucziunai ir F. Boez- 
kauskai isz Mahanojaus ir kun. 
Mozūras isz New Phihidel- 
pbios.
yra puiki o žemi1 gana derliu 
kad tik daugiau palytu.

Yra (ai
ST, CLAIR, 48 S. 2-nd. St. 

l’anedel, Seredo.j ii' I’etnyczioj.

apie

M ražas ir

isz

Czionaitine aplinkine
OJI r»<l

Valgiu Gaminimas
---- IRI---- rx<>

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

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

I
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Roosevelto medalis už ne
paprasta atsiženklinima.
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Merchants Banking Trust Co. 
MAHANOY CITY, PA. ' • 

------5------
Nori kad taupytumet savo pinigus sžiąm banko.
Nori kad atydartumėt taupinimo at Czckiu 

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

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigclbes jumis pirkti ptaperto.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis. 

. 4 I 1
' 1

TRUST CO.
•• n

Dėkite savo pinigus in 
-MERCHANTS BANKING 

‘ —-i—

DIREKTORIAI: 
U M. GRAHAM, Prez.

r

is Dar
gi m erota

Ana diena prezideht; 
dingas 1 apdovanojo 
Leonhrd Wood, daktara Os
born ir pana Ludvika Schuy
ler RoosevOlto medaliu už ne
paprasta atsiženklinima <lel 
Suv. Valst. 'Tasai medalis yra 
isz aukso, .3Į 
turi suviję 260 gramibaukso*

atsiženklinima

D. F. GUINAN, Sek. Kaflljortu* 
LEON ECKERT, Vtce-Proz. ' ,

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON. 
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.

Sveikata
$

7

ln

3
T

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

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

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites
duosime jumis dykai' 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirksi te pas mus 
grofbnola $125-$150.

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

--.U! -.rĮSj-Jt JTJ!g

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST
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Visokį Pasilinksminimai del Pasažieriu ant Laivu.
3’iejei žmonis kurie keliauna in Europa neguli rugoti ant 

nubodumo, nes sziadien ant laivu kaip
President Harding, President Roosevelt, prigulint! prie Uni
ted States Lines
maiszines lengjym 
mai kurio duoda pasažieriams praleisti

k a n uogoria use i n t a i sy t i

George Washington,

randasi visoki pasilinksminimai kaip: golf, 
paduszkiigalejimai ir kiti pasilinksmini- 

smagei ■ laika kelio-
?

2 coliu aplinkui ir i neje. Laivai tosios kompnnijosyra
I del keleiviu, kelione ant ju yra smagi, valgei geri ir apsaugi.
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PRIGIALBEJO ISZ BADEJUSIUS.
S<, \

Z’
U oCT K8
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Daugeli morginuf isz Californijos mokslainiu ir 
tetų, pasiredia 
va su maistu del ižbadejusiu

imi versi-
in medinas kelnias, prigialbejo prikrauti lai- 

□’ventoju Europoje, kuris isz-K - . „
plauke isz Los Angeles. Merginos dirbo už dyka.

isz New
<r 

ant $200,000 už apga- 
Poni Lind ant praszy-

Artistas apgavo jaja.
Mrs. Chaiies Lind

Yorko skundže artistą Sterlin 
(-alder 
vysta.
mo artisto pavėlino jam isz- 
killti isz marmuro josios galva 
bet nepasakė kokiam tiksle. 
Tik tada dažinojo, kada artis- 

galva panaudojo aut 
o kada josios 

vyras paregėjo ta j i stovyla 
kerszino.persiskyrimu. Už tai 
skundže dabar artistą, jog be 
josios pavelinimo ir noro užde- 

ant nuogo sto-

i‘k

MS ?S
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jo josios galva 
vvlo. •

tas josios g;
nuogo stovylo, 

paregėjo
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PREZIDENTAS VARO TRAKTORI ANT FARMOS.
prezidentas Hardingas 

sustojo ant fanuos Hutchinson, Kansuosia, o būdamas akyvu
Laike savo keliones po Wostus,

kaip larmeriai dirba su traktorių, sėdo ant vieno ir iszare 40 
nkeriiT szmota dirvos.- Brezidentas Hardingas 
farmer i s.

are kaip senas

Gudri mergaite.
— Kad asz bueziau mamute, 

o mamute manimi, tai ar žinai, 
mamute, ka asz padarycziau.

— Na ir ka mano kūdikėli?
— Tuojaus mamutei atriek- 

eziau dideli 
szmota,

skanaus pyrago
1
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