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Isz Amerikos
Perszove vyra su kuriuom ne

gyveno devynis metus.
Detroit, Mich, 

siaunakti narni* 
t ’asimir ui vežios,
kp, atsitiko szeimvniszkns ne- 

kuris užsibnige
Name gyvena Ee-

— Apie po
po No. 1 1 4 7 b 

Ilamt rarnc-

Smarki vagilka, prigavo auk- 
sori ant 2000 doleriu.

Newark, N. J. — Tūli, pui
kai pasirodžius, jauna ir pato
gi moterėlė atėjus pas anksori 
Rubiną Goldfeathori, iszrinko 
\ isokin daiktu verties du tilks
ta nezius dolerių, o kada reikė
jo už juos užmokėti, sake, buk 

pasiimti su savim

SUDAUŽYMAS SENU LAIVU
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTI8 ?SAULE” 
ISZEINA KAS ŪTARNINKA IR PETNYCZIA, 

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMEUTKE: Ant vi«o meto $3.0*. Ant puses meto $1.M 

EUROPOJE: Ant tIbo meto $4.00.
***** Lnlflikua ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adreso:

• W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND-A ST„ MAHANOY CITY. PA.
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84 METAS

supratimas, 
szaudymu.
liksas ir Ona Malinai, kurie įni
ko bnezerne ir groscrsztori. 
Kas tokis pabaladojo in duris, 
o kai|a neatsisznuke ant pra- 
szyrilo inejti, Ona pagriebi* re
volveri, paleisdama du szuvius 
in stovinti už duriu. Ant szau- 
dimo subėgo kaimynai irpa- 
licijo, kuri už keliu bloku pa
ėmė sužeista žmogų ir nuvožė 
in St. Joseph’s Mercy ligonbu
ti.

Vėliaus 
žeistasis vra 
kuris pribuvo 
kodamas pabėgusios 
ežios kuri ji apleido devyni 
metai adgal, neaplaikydama 
persiskyrimo gyveno su Mali
nu. Abudu Malinai likos užda
ryti kalėjimo lyg teismui ir pa
sveikimo sužeisto.
Motere priežaste vyro mirties 

— kirto ji su buteliu.
Andrius 

metu,

buezerne

pasirodo, huK su- 
VJadas Rzesikas 

in miestą jesz- 
savo pa-

buk

Philadelphia.
Gulkeviczins, 4.3 metu, 2.35 
Monroe uly., mirė Pennsylva- 
nijos ligonbiįtijjy jmp sužeidi
mu kokius Miplaike isz ranku 
savo kaiminkos Onos Koscian- 
skienes. Motore likos areszta- 
vota.

Ona czystino laja diena na
rna, radus tuszczia bonkij isz- 
nn*te per Įauga, kuri pataikė 
ant galvos kaimyno, perskel- 
dama jam pakanszi 
mirė.

nuo ko ir

prasze
<

idant indetu 
a id oinobiliu

su jaja. 
tomobilius 
barberio,

A n- 
prie 

buk jo- 
vidurije,

pa

Suvadžiota per savo mylema, 
— atėmė sau gyvasti.

Newark, N. J. — Jauna 
togi mergina, kuri dirbo hote-
lije prie Bloomfield road, He
lena ^ukauekiute, ateini* sau 
gyvasti per ižgoryma truciz- 
nos. Helena gyveno slaptingai 
su locnininku holeliaus Stanis- ( 

kuris hadai 
mergina, prižade- 
jaja apsi\(*sti, bot 

m*da laike, kas 
merginos sav-

lovų Szakovskiu, 
suvadžiojo 
damas su 
duoto žodžio
buvo priežaste 
žurlystes.

Szakovskis užtemino Helena 
gulinezia ant kiemo, paszauke 
ambulansa, kuris 

in ligonbuti

tnoin kart mo-

nžinirszo 
savo czekin knygute. Maloniai 

Rubino 
luigtus in josios

ir leistu viena isz savo kliarkn 
Auksoris sutiko.

pri važia vo 
sakydama,

sios vvras randasi * 

melsdama kliarko inejti in vi
dų pažiūrėti ar jisai isztikruju 
ten randasi. Inejas in vidų, ke
li drūti vyrukai pagriebė siun
tini, pasodino ant krėslo, pra
dėjo ji skusti ir kirpti plau
kus. Siuntinis siuto, bet nieko 
nepagialbejo, o
t orele dūmo su automobiliniu.

Kada siuntini apsknto, pasi
rodo, jog 
ta isz įnik. Motere, diena 
priesz tai, atvažiavo in bar- 
berszapi, sakydama, jog atvež 
savo vvra, kuris 
skustis ir kirpįi plaukus, ar jei 

tanu* darbe. 
Barberis su mielu noru sutiko 
tai padaryti, už ka aplaike 20 
doleriu, bet nuskuto 
žmogeli, liktai siuntini. Apga
vikes dą nesnęim*, o 
sinins.

Girtuoklyste pasididino 
Washingtone.

Washington, D. C. — 
r i k on i sz k oje sos t a py 1 e j e 
kada užstojo prohibicije, gir- 
t noklyste pasididino 
Nuo 1 J u lajaus 1922 ly 
niaus 192.3 palicije aresztavojo 

ypatus 
1046 daugiau 

dvileka menesiu adgal. Viso li- 
aresztavota in ta laika 

6378 ypatų už visokiu^ prasi- 
I

viskas buvo pareng- 
Motere, 

atvažiavo

neprigialbetu

2992 
arba

kos

nesiduoda

ne ta

gal ir ne-

A me
nuo

<r
baise i. 
.30 Jn-

už girt neklysta 
no kaip

George

kada
nuvožė ja ja in
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Isz Lietuvos.
Iszžude visa szeimyna.
Piktadarei iszpjovė, visa Ame- 

rikiecziu szeimyna.

PANASZUS ATSITIKIMAS.

apskr.

mas 
myna,

senai

Akmene, Mažeikiu
— Ramncziu sodnžiuje nakti 
isz 9 in 10 Birželio sudegė pil. 
Petrosbiaus gyvenamasis nn- 

ir visa. PetrOsziaus szoi- 
snsidedanti isz tėvo 59

metu, motinos 62 m. ir dukters 
24 m. Tardymas rado, kad jie 
pirma žiauriausiai galvažudžiu 
nužudyti, o paskui su visu na
mu sudeginti. Ta szeimyna ne

sugrįžo isz Amerikos,
pa.rsinesze sziok tiek doleriu, 
pirko ežia gyvenimėli ir szi pa
vasari pradėjo ūkininkauti. 
Žmogžudžiai manydami, kad 
dar doleriu liko, užpuolė, ka 
rado isznesze, paežius papjovė, 
sudegino ir namus. Szioje apy
linkėje jau antras toks atsiti
kimas. Priesz
miestely buvo iszpiauta. viena 
žydu szeimyna. Tuomet Kurszo 
policija su savo szirnimis suse
ko ir sugaudė žmogžudžius. Pa
sirodė, kad tai buvo caro val- 

“kulturtro-
geriai” isz Rusijos burliokai 
kuriu, apie Klykolius yra. gan 
daug. Tuomet suimtuosius nu
teisė ir iszsiunte in katorga.

kara Klykolių

NAUJAS SZOKIS.

is-ai W

r - ■

Arthiiras Mnrrav, direktoris 
National Institute of Social 

ir pana 
nauja 

Prince 
kuri szo-

Institute
Daneing mokslainos 

invedoGracije Carlton, 
szoki kuri užvardino 
of Wales Fox Trot,” 
ko laike szokiku seimo mieste 
Now Yorke.

laivai buna sudaužytais ir pardavinėti už sena <i 

. elektrikiui 
u* sulaužo i

plienine bole iszke|e in 75 pėdas su pagialba 
gneto, po tam puloidže ant szmoto geležies i 
žn sŽrnotelin.

Norėjo parduoti savo dukrelia 
už 5,000 doleriu.

< 'leveland, Ohio. _ ^ll( |)ilK.
kalo, buk Georgo ‘^rombivy, 
•31 metu bandė
szesziu menesiu Somnno dukre
lių už r 'uv' 1

Parduoti sav<>

lia už 5,000 
areszta votas, o joj

d’deri
o

likos 
pat i su kn-
*riu,

dikiu likos nnsinų^įį ja uiies-
tiszka priglauda.

Detektyvai <’ 
Brombrey norėjo

Algirde buk 
parduoti kū

diki, atėjo pas ji (jei.etis, per
šitikrindarni, buk 
vo teisingas.

Szeimyna pribųv 
moutli, Oregon, ib 
lam in czioiinis. Xcjpiaikvda- 
mas darbo ir l>U<lailias varge,

paskabis bu

o isz Ports- 
Toleda |><»

mas darbo ir l»u(| 
nutarė parduoti Badai
jojo motore ant 
ko.

teipgi suli-

a geleži. Didele 
-io nia- 
mt ma

----------------■ d

Trumpi ^Telegramai.
«<>n>n 2.-,o.oooKoma 25otooo 

dogo ant l*arrnl)s fp], 
vo gardus pietus

Ameriko į 
penki milijonai 
žmonių.

duoda daiigiy
K’nno 

•Lik

visztu 
ill(,jui. Bu_

su-

parsiduoda Hpje

( 
krand vmo 
t i kojinio.
kas diena o t i| 
tais.

Mažiausiu 
to yra ('bireno 
ris svere tikt} 
dainas .18 colį 
32 metus.

Da ugia nH(» 
zimtiwnietu Allf.|iszk

ukulorin del

^dst ij(>j
pinigu
11(‘ kaip jint

guma naudoja

IZ-
ant

' 51,1 ant s\’i(*- 
° kn.

>i 17 
u

svaru ture- 
dydžio jr turj

r*

S

ros.

džios prasiustieji
5

ncšt 1 h^nmKgkldk-jijy K,jdk

Atskiria nuo bažnyežios.
Plateliai, Kretingos apskr — 

Musu klebonas fatinai atskyrė 
nuo bažnvezios visus tuos žmo
nes, kurie balsavo už kairiąsias 
partijas, paskelbdamas nepri- 
imsias in 
neduosiąs

žinti ir

14,557,*
10,317,-

j::,—.^,,7

Valstybes banke randasi arti 
penki milijonai litu.

Kaunas. — Lietuvos Valsty
be per sziu metu gegužio me
nesi turėjo pajamų — 
950 litu, o iszlaidu —
228 taigi valstybei liko grydo 
pelno — 4,240,721. Isz to pelno 
bus statomi du nauji geležko- 
liai. Ljetuvos bankas Birželio 
pabaigoje buvo iszleides iii 
žmones 50 milionu litu, padeng 
tu 72 indi jonais litu. Lietuvoj 
Ūkio Bankas, kuris kaltinamas 
emime dideliu nuoszimczin įr 
smaugime Lietuvos pramones, 
sakosi turis turto 15 miliomi 
litu.

Szalta vasara.
Kaunas. — Sziemot Lietuvo- 

vis dar tebera m»- 
szaltu. Jau pralei-

niiveze mer
gina in ligonbuti, mirdama 
tuoj baisiuose skausmuosia. į 

Szimet bus mažiau arbuzu.
New York. — Szimet turėsi

mo mažiau arbuzu ne kaip 
praejta meta. Valdže prana- 
szauje, buk szimet turėsime 
tiktai 29,853,500 arbuzu (wa
termelons) o praejta meta tu- | 
rojome 56,672,800. .Georgijui' 
ketina surinkti 8,39.3,200, Flo
ridoje 4,328,800, Toksai 6,750,- 
000, o Sant h. Carolina turės 
4,352,000. «

Lazdų seniui, o ne jaunu 
mergų.

Fort Worth, Tex. — In ko
los dienas po persiskyrimui 
nuo savo 19 metu paeziulos 
Gladys, 76 metu senukas B. R. 
Spray berry, apsivedė su 15 
metu mergaite Pearl Martin.

Spraylieny *o jauna paeziu- 
1c pamėto ji in ketu res dienas 
po szliubui. Senis aplaike sū
do persiskyrimą, apsivesda- 

au Martiniute.

žengimus.
Graikai kankino savo tautieti 
kad apsivedė su svetimtaute.

Okmulgee, Okla. — Mrs.
Pet ipoliene, pranesze

palicijai, buk jaja pavogė nuo 
ulyezios keli Graikai, 
lankosi Tu įsoje, 
Okmulgee ir ten kankino per
kolos valandas, aplaistydami 
jaja su karboliam, 
kas ir nukirto puikins plaukus 
nuo galvos.

Keli menesiai adgal Petipo- 
lus likos suymtas per savo 
tantieczius, 
kankino
tai kad apsivedė su Amerikon- 
ka, o no su savo tautiete.

Palicije aresztavojo 
Graikus kurie dalvbavo kan- » 
kinime.
Apsipacziuok jaunu jeigu no

ri dagyvent lyg 100 metu.
Chicago. — Ar norite dagy

vent lyg szimta metui Jeigu 
teip, tai apsipacziuok jaunu.

Į Toki tai receptą duoda Al
bertas M. Johnsonas, preziden
tas National Life Insurance 
kompanijos, kuris turėjo pra- 
kalbejimu ant susirinkimo .sa
vo draIlguvos czionais.

Sako jisai, buk suraszas pa
rodo, jeigu vyrai geidže da
gyvent lyg szimta metu, turi 
vesti moteria būdamas jau
nu, nebūti turtingu 
HZU,

laužo ran-

Įior
kurie ji teipgi 

ir balsei suplakė už

kelis

ne varg-
privalo užsiilaikyt nuo

Nubaustas $5 už bueziavima 
arkli0

New V>rk. bang žmonių 
prisižiurinejo kaip tūlas žmo
gus 
voko ii 
eziavo. 
j> po

r*»

vedė savo ark|i ant said- 
• laikas nup |aįko ji bii- 
Palicije atėjus paoni<‘ 

Buvo tai
Pa Ii ei jo . 
savo glo| >a.

jo ligi sziol 
paprastai 
dom visus pavasario menesius, 
o szi limos kaip nėr, taip no r. 
Per visa pavasari buvo sziltos 
vos kelios dienos, o daugiau vis 
szalta, puczia žiaurus sziaures 
vejas. Nuo pabaigos gegužes 
menesio užuot suszilus, oras 
visai atszalo ir nežiūrint kad 
dienomis kartais ir palyja, bet
gi naktimis paprastai būna gie
dra ir szalnos. Szalnos labai 
kenkia visokiems augalams, o 
ypacz buvems, žirniams, neau
ga žole ir t. t. Oro szaltumals

Nužudė savo motęria, bet pats 
likos suymtas. 

z * •Tilže. — Prosu lietuviu laik- 
” pasa

koja szitokia. istorija: 8 Febru- 
ariju pas Paszyszius, Regėto
joj, tape ūkininko pati Szlegai- 
tiene isz Meižlaukiu užmuszta, 
kaip ji viena ryta, anksti po
draug su savo vyru važiavo in 
Szilute. Būtent Szlegaitis pa
slikoje, kad jis ta ryta podraug 
su savo .žmęna įsivažiavęs ir 
gala iki Paszysziu-Okslindžin 
kelio važiavęs, nulipęs nuo ve
žimo ir ejes ant vienos dirvos 
už krūmyno Trio m
tarpu atėjusiu du vyru, užmu- 
sznsiu jo žmona bevažiuojant 
ant vežimo ii\ pagriebusiu jai 
viena milijoną markiu isz del- 
mono po sznrszio, o tada tuodu 
razbaininku ir ji užpuolusiu ir 
sumuszusiu.

Bet žmones’pradėjo 
czioti, kad Szlegaitis pats bus 
savo žmona, užmuszes, kuri bu
vo naszle buvusi, o Szlegaitis 

šiuži jos ir ja vedos, 
nors ji buvo daug senesne kaip 
jis. Juodu nusipirko potam di
desni ūki. Prie Szlegaiczio pas 
padoriavo 
(Kusengis)

rasztis “Tilžės Keleivis

skelb-

nemažai pakenkė ir sutrukdė 
rugiu augimui, vietomis dabar 
rugiai jau iszplaukeje, bet dau
giausiai nevienodi ir suskurdę.

Jei dar ilgai užsitęs toks szal‘ 
tas oras, tai szimet reikės lauk
ti ja vu ne<!OT

Drąsus žmogžudys. ‘ > •
Rokiszkis. — Rokiszkv buvo 

litinis, savaifinis turgus. Trys 
piliecziai pardavė arkli už 1200 
litu ir paragavę magaiyc^iu 
vakariop grižo in namus Ro- 
kiszio-Dusetu vieszkeliu.* Be* 

juos viename 
2 kilometru

" I

MII

prie jos

važiuojanezius 
vežime miszke, 
nuo stoties, užpuolė žmogžudys 
ir visus tris isz revolverio nu- 
szove. Buvo dar szviesu. Tuo 
laiku stotin važiavo du karei
viu su szautuvais. Iszgirde szn- 
vius, jie paragino arkli ir už
klupo žmogžudį bedirbanti prie

4

kapus numirusiu, 
szliubu, neduosiąs 

krikszto ir t. t. Isz tos padėties 
pasinio ir iszeiti, būtent, pasi
sakyti už ka balsavo per iszpa- 

pakutavoti, tik kurio
vieszai priklausė V. liaud. par
tijai, turi vieszai ir pakutavoti. 
O mes manom, kad kunigėlis 
nesulauks tokiu aveliu, kurios 
bažnytine “pakilta” darytu už 
pasauline politika.

dabar ir jo gentis 
naujoks, kuriam 

nepatiko, kad Szlegaitis apkal
bamas ir kaltinamas tos raz- 
bajystes. Del to nukeliavo jis 
prie tos pažįstamosios regėto
jos Ziuponos Gunter-Gessert in 
Karaliancziu ir prasze, kad ji 
parkeliautu
tuos razbainininkus 
tu. Bet ta moteriszke jam jau 

pasakė, kad 
razbaininks esąs isz tu paežiu 
namu. Tai gavo ir Szlegaitis 
patirti ir jis rūpino užtai, kad 
ta moteriszke neparkeliauti in 
Meižlaukius. 
siulyjo puse
jis tik tylėtu, Naujoks berods 
tylėjo, bet žinai, žmones negal 
vamplos Ihlkyti ir garsas plė
toti vis tolyn, kol Szlegaitis su
imtas ir in Klaipėdos pajesko- 
jimo kalėjimą nugabentas ta
po.

‘ ^'gyvena 
mote- 

'^'■"""‘hinsauksi ■' 
Kas 

’Uote.
' Randasi deszimt

lavonu. Abudu kareiviu davė 
zalpu oran. Žmogžudys nenusi
gandęs pradėjo in juos taipgi 
leisti szuvius. Pakartojus ka
reiviams zalpa, žmogužudj^s 
mėgino bėgti, bet nauji karei
viu szuviai priverto ji apsistoti 
ir pasiduoti. Mat miszkas retas 
tai pasislėpti sunku; gi karei-1’ 
viai, norėdami paimti žmogių-J 
d i gyva, szaude oran. Suimtu^' 
sis gyvenamosios vietos nenu
rodo, kad tokia jam esanti visa 
Lietuva.

Asinius pi- 
pradojo isz-

Amori 
mtiszti 1792 

Ameriką
doleriu kurios 

ymu knygų

ingus

*

tukstanczei

Szimtai žmonių apgulia Ame
rikos konsuli.

Kaunas — Kas rytas, nuo 3-4 
valandų, ties Amerikos konsu
latu jau pradeda rinktis žmo-

' ’1 ' • • i « t • • A

rs 
už-
re-

in Paszvszius ir 
sujeszko-siyminoje raszv 

r^iszymo isjorį_

In penl<įiS 
pradžios metų { 
Pennsylanijoi 
78 žmonys-o 24 
t omobiliu likos 
.">82 per trukiu^.

miestas

da k tory st a ir 
jn.

*

James Ryku, 38 metu, kuri . 
aresztavojo uz iiupa(ioru pasi*
elgima ant nlyezįos__ Ry anas 
pasakė magistratui buk labai 
myli arklius, bot tas ii neap-

• v/ •'saugojo nuo užrn(ųccjinI<) l)allS.
mes 25 dolerius, i

Pasikorė visztinyczioje.
Pittsburgh, Pa. __ Martinas 

Koclianowskis, 4(; nwtu, gyve
nantis O Hara, pasikorė visz- 
tinycziojo ant sav0 farmos. Jo
jo pati užtiko i^Voųa j p su pa-

nantis O’Hara

/

gialba kaimyno nUpj0Ve virve.
Koclianoyskis sirgo ant pro-Kochanoyskis sirgOumt pro

to ir buvo nesenoį iszleistas isz 
Jojo mo-paikszu priglaudę joj() rn0. 

tore pasakė Policijai, buk jo-
sios vyras jau keĮ^g dienas ne- 
sziojo yirvia kis^eniuje tiksle
pasikoringo, bet jlenianc, jog
tai padaris.

Ocložinkoloį naudoja 42* Geležinkely naudoja 42 
trokus ant savo goložkoliu ant
trumpu keliu.

Kas motas fabrikai Anie*

menesius nno 
mt geležinkeliu 
----- 1 ..užrniiBzta

— An-
‘ likos i 

-49 sužeisti.
sul<?szkinta

Kitados

nes, kurie nori traukti in Ame- 
Daugiausia tai kaimie- 

oziai, bet yra ir žydu. Konsu
latas kasdien perleidžia, apie 
200 žmonių, tat kiti todėl ir su
sirenka anksti ryto, beveik 
nakti, laukti eilos. Yra nękuru, 
ka isz toli atvažiavę, kurio ne- 
norėdami, ar negaudami, kitur 

nakvoja konsulato 
yzan-1 kieme. Laivakorcziu agentūros 

daro dideli bizni.

rika.

i

Ka.raliaucziuje

O naujokui jis 
milijono, idant

stanti^Wi^ vaZ Bv<0U’I nakV°^
tium.

Kožna ; 
geležinkelio stotis G 
ral a p laiko
szmoteliu din 

soy karvnko

meta New Yorko 
--- Irand Cent- 
18,000 visokiu 

gūsio bagažo.
-ujo randasi Jei- 

<lnvo 1,200 ?varu pjoh^r ®ota 
.* JNZ. J2;<i82 moterį,, baigu- 

'iniversitota An- 
isztekojo už vy-

Montroaj

* Isz 12, 
sios Oxfordp 
glijoi, tik 657 
ru.

bl'C* *» *

kuri

visokiu

‘lu baigu-

isztekejo

Bude.
’T’ l)risipažin-

gus isz Antano ph“' 
loip, ponasj sudžia,

peryirszinio szokio ir negerti rike iszdirba 2,692,120 visokiu kl
svaigiriancziu gerymu. uutojnobiliu. t

f !

— Sudžia; — 
stiprio kaltes joj 
gus Ant1U10 skryjl01-- ?

fęip, Ponas sudžia, vienok 
praszau sunkiai no baust

. yogt, ba norėjau at- 
k« S

■! ‘ ' ' V ■ i ,1

ba "O’-oiau nt

Žmonių tamsumW* * *
Mikulcziu kaime, Kretingos 

apskr., Mosėdžio valscž.f 8tfti: 
ga susirgo mažas ūkininko vai
kas. Priesz ta d. buvęs isz Mo
sėdžio žydelis skarų pirkti, ku
ri tamsuoliai intare vaika už
kerojus. Nutarta, matyt,, buvo 
surasti žydą ir priversti ati
taisyti vaika. Žydui pasiro
džius Bakszcziu kaimo birželio 
8, d. uk. B. ir D. minėta žydeli 
nutempė pas serganti vaika, ir nužudo. Virszutinius rubus nu- 
liopo “atkerėti”. Žydelis gynė
si, ka.ip6 nekaltas, bot inpyke 

I ūkininkai, pakabine žydą svili-
kadugiais kojas, musze. ir lio lavonas rastas ties Alytaus 

gnaibo geležies replėmis. Vai* 
kui tas negelbėjo, žydelis feun-

Lenku žiaurumo auka.
Alytus. — Sziu 1923 m. 8 va

sario apie 3 vai. nakties Ųeie- 
chos dvara užpuolė lenku par
tizanai — banditai. Paėmė vie
tini mokyktoja Juozą Blozneli 
iszsivede in anapus lenku kayo 
sargybų užtvaro, Žageliu kai
mo rajoną ir szuviu in kakta

vilko pasidalino, o kliu a. inmete 
noužszaliisioje vietoje in Ne-r________y “ * * - - > —

inuna. 11 gegužes mok. Blozne-
no

kiai susirgo. Kaltininkams go-
da ir teismas.

medinio tilto lytlauža. 13 ge
gužes jo kūnas iszkilmingai pa
laidotas Alytaus 
kapuose.

2 parapijos

13 d.

ugnį iszpuvusiame

Užmusze du vaiku.
Kaunas. — Birželio 

apie 1 vai dienos, Vytauto Kal
ne už Radio stoties prie Tune
lio gatves atsitiko didele nelai
me. Vaikai ganydami karves 
susikūrė
liepos kamiene ir susėdo netoli 
nuo jos susyk kaž kas viduje 
liepos Sprogo ir iszleke isz jos , 
geležies atezaižos vienam vąi- 
kui perskėlė galva isz prysza- 
kio, kitam gi sužeidė pakausze. 
Susirinkę žmones pradėjo per- 
risziueti sukeistus vaikus. Pįr- 
masai vaikas tuoj mirė, o an
tra nuvožė in ligonine, bet ten 
ir mirė. Spėjama, kad iszpusu- 
sioje liepoje buvo didelis szą* 
vinys paslėptas, nes gana stora 
liepo tapo nulaužta prie pat 
kolmios didelis jos gabalas nu
mestas in szona vienas vaikas 
buvo bo tėvu,' o antras turėjo 
tik motina, kuri painaczius sa
vo sūneli užmuszta gailiai ver- 
k0. . j w
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KAS GIRDĖT
T

Žmogaus ^Uukis tanikei įkai
nosi kaip parodo sekantas at
sitikimas. Senas žmogelis Vla
das Dunlap isz '-Beaumonto, 
Teksu, penkiolika n\etu adgal 
buvo gana turtingu, bet vis
kas dingo per spokulacijes. 
Bankai ir pažystami 
jam paskolyti pinigu 
(.liyio jojo farmos, 
ne norėjo duoti .nrnis&o bo pi
nigu, pųžyAtųiųį neixbrejo ji pa- 
žyti, žodžiu, žmpnys 
szeimvnos szalinosi * t

nenorėjo 
ant ve- 

sztoruinkai

milijono už f at
dūlino ja apie ne-

nuo jojo 
kaip nuo 

užkrėstojo bjauria liga.
Ant galozgilukis vėla ji pa

tiko. Inžinierei.aut jojo, apleis
tos fanuos kitam paviete sura
do aliejų, o kompanijų pasiūlė 
jam pusantro 
ma. Žmonys
tikėta giluki Ijunlapo, pradėjo 
jam kloniotis, bankierei atida
rė savo masznas, l_________
siūle savo tavora. Motorus, ku
rios su pasisziauszimu žiurėjo 
aut jojo paozios ir dukteros vo
lą prieini* jiaises in savo drau
goves — in viena diena Dunla- 
pai kilo ant kpju isz vargo ant 
turtingu žmonių.

kada žmogus 
niekas ji nę^uszelpe

sztorninkai

yraTaigi.
vargszu, 
ir negu odoje; dauginus jam ne
pasilieka kaip gaboriaus prie- 
tolysta, o kaila ątoje ant kojų ir 
auksas skamba .kiszeniuje, tai

ji paguodoje ir myli. — 
! gyvenimas žmogaus

czion Amerike ir kitur.

vini , 
Tokia

Penkesdeszimts tukstaneziu 
dokiniu darbininku straikuoje 
Anglijoj. Laivai stovi, tavoras 
pusta o prekes • ant maisto ne- 
svietiszkai pabrango. Sztai er
gelis su musu civilizacije. Dar
biu ipka i ne yra užganadinan- 
czei snorganizavoti, tai yra, ne 
yra visiszkai užgaiiadinti.

Gal nekurie imsakis: “Ne
galima saiadion užgaųadyti 
darbininko, * norints jam mo
kėtum kasžin kiek.**

£inoma:kad vis spirtųsi dau
giau, jeigu itai butu tiktai pi
niginis klausymas. Juk tiejei, t
ka turi jmk szimtus tukatan- 

ir milijonus vis geidže
turėti daugiau.D ’ '

Vienatinei budu kada dar
bininkas* bus užganadytųs tai 
yra tada, pramone bus 
pųgerinjta.
roięlaszirdyate ir. gera valo už
baigs visus darbiniukiszkus 
ergelius atejtejo.

Ne yra >pįnigiszkas klau
symas. Juk Bziadien mūrinin
kai aplaikineįa po 14 doleriu 
už asztuoiiiu valandų darba ir 
da yr^neužąjanadytnis. Paim
kime' "szvaistytoja ezeveryku, 
arba žmogelis kuris ' parduoda 
daržoves ant vežimo, dirban
tis per dvileka valandų ant 
ditįios, uždirbdamas po ketu-

ežiu

Jązmintingumas,

-f1* ' V ^p-i1 AT

risjdulęuus ąnt dięnos — jisai 
yra savo bpsp, turi savo bi,znir 
o tasai bizip^ yra užganadi- 
nantis ir jam meilus.

t

tam

Berlino aUibuvo sumiszimai 
už maisfa. Isz priežasties nu- 
puolinįp, .yojčis^kos lųarkęs 
Bpi;liiio vips^patauje noiszpa- 

braųgųųybe, kuri duo
dasi iiv ženklus.. ya rgingęsirięm 
gyventojam#, ,q prick
straikas daibiųinku ir prisidė
ję,prie vargom žmonių, 
miestije Poozijamo susirinko 
keliolika tukstaneziu žmonių, 
kurio. • užklupo ant kromm- 
Kupczei -matydami, jog mynes 
žmonių neapmalszys nupigino 
prekes ant* muisto.' *** "

Pahasiįids riaiiszes atsibuvo

Prie-

>-

Berlinc, kadįi saliųninkai pa- 
kele1 prekė abt alaus.

Kada Pt>^9 
mazgu mpterpęs prie 
riųųs, vięnas ' XJtajn pfi^.da

i C
sųsiyiejiiję

alto-

iįz^ikimyBtų, pfiklpsnupią, .įr, 
'f * "ter i j' "m* te . ji ft ta. . a

prigialbeti yiąn^ Jcitanr nęszti
* i ■ " • *' ii* “»

t

gyvenimo naszta.
tiszku progresu
dėjimai iszuykstii, poroje kyla 

’ ° 
visko-yra ta, jog 

merginos.

Bet su svie- 
tiejei priža- ISZ VISU SZALIU

ųę.snprat imat, persiskyrimai 
priežasto to 
sziandionines merginos, nesi- 
yma'UŽ naiųinio darbo, geidže 
turėti visko pilna, 
kus, lakstymą su antomobileis 
ir praleidže brangu laika tin
ginystėje.

Mergina instojenti in luomą
> I l i • .

moterystes da ilgia use szjadien 
privalo mokytis: 
skalbologijos, 
siuvalogijos, 
lopijalogijos, bet ant nelaimes 
tebyrios merginos daugįnuse 
ymasi už vabulogįjos nekaip 
kudikioliogijos. t « 
| u -----------
Daugelis Amerikoniszku dar

biu inkų'1 uždirba^ ant'<dionos 
daugiau ne kaip augsZcziauses 
Vokiszkas- virszininkas aplai- 
ko aid 
kancleris

gerus lai-

v i ralingi jos, 
prosologijos, 

szl not a Ingi jos ir

Lonkiszki banditai apipleszi- 
neja žydisakas sakalas: -

Warszawa." Cžibnaitinc 
palicije i szs z iii pinojo' sUoknlbi' 
susiorganizavusios bandos plc- 
sziku kurio apipleszineja
diszkas szkalas (maldnamius) 
po visa Lenk i jo, 
szvent inybes 
rus fiinigiis.

, LV£T
kaip szeSzosdeszi m t s

“Vęlnea” norėjo pinigu, likos

Mažaėi miestai i-
sukapotas kirviu.

ntiiii >'V , kteiJklJOlL 
jo Elsonau, gyVonana$z)c<Md'r-
.galuota lįoįtmaniene,- JcnYlos

1» '■ 41 *

Berllftliš.

gavieta Ho^thatdeno, • • :jc ui?los 
(lu šouii.4 'randasiA Amerike, 
prisiuntiuedamh ųiotipai pųii-

1 1 ' ' !K i * -

J-Jin.. . - - —• ■■■*■....................... -------------------- ------------------- n.—. *

Už bloga geru užmo- 
ir gyvasti padėjo.

Gražiausiojo pasmilęs szaly- 
jo| vadinamoj Szveicm ija, yra 
ant migsztoku kailiu parapija

" i

i n laužės kelis 
o dainininke per- 

, beliko sveiku 
Bielnickis ir vežėjas.

zv-

parduodami
Amerike Už go-

laikui daugiau 
bažnvti- 

(1tjdn tiesu likos pavogta.
tiesos yra raszytos i 
mino (skaros) per iszlavintus 
rasztiniukus, o
rasztu nesi randa ir labai sun- 

(Yra tai žydu prisa-

sziam

Tosios 
ant parga-

Amerika lokiu

sa nva itesj »KVok iszk a s 
i szindien aplaiko 

$20.51 ant sa n vaitos, kaspahi- 
d^ro ant’Vokiszku murkiu)27 
milijonai. Bet kas isztbpkad 
marke kone neturi jokios ver
ties, noriųts
virszininka m s 
procento daugiau, bet tai ne- 

ženklyvumo,
Vokiszkas markes pormainy-

ant Amerikoniszku do-

valdže padidino
algas ant 80

turi jokio je igu

simo 
leriu.

t - m

boiszevikai RosijoiBadai 
nutarė paliauti tolimesniu ko- 

tikejimu. Valdže susi-va su
prato, jog tikejįmiszki perse
kiojimai, no tik nenuailpnis ti
kėjimo žmonysia, bet da pri
duoda jiems didesni tvirtuma.

Akyva žinoti, kokiu budu 
boiszevikai susitaikins su tikc- 

nes bol- 
jokio

jimiszku krutėjimu 
szevikai 
tikėjimo.

> 
nepri pažysta

apibegineja, buk
perkelti savo

kn gaut i. 
kymai.) 
I Jau kelis 
suėmė kurio
patys

pleszikus palicije 
prisipažino, buk 

Amerikoniszki
prikalbino juos ant vagyseziu.

rabinai

Boiszevikai gabena deimantus 
z užsienin.1'"

Berlinas. — Boiszevikai 
partijos gabena in

, kuriuos 
atstovybėj Krės-

di-
dėlėmis 
Berlvna deimantus 
ten saugoja
tinskis. Pas ji dabar sukrauta
apie pūdas deimantu. Iszpaiš
davimui sziu deimantu Kres- 

tnri agentu Paryžiui, 
Londone ir kitose szalvse. Eu-
ropa, nualinta karo, noihste’n- 
gianti iszpirkti, o 
insileidžia. Deimantu 
Maskvoj dar siekianti 
du.

t inskis

Amerika ne
atsargu 

10 pu-

Deimantu

Paskalai 
popiežius mano 
sostą isz Ryn^ąin Viedniu, kur 
ketina ant' visados apsigyven
ti, idant būti vidurije katali- 
kiszku sklypu kaip: Austrijoj, 
Lenkijoi, Lietuvoje, Bavarijoj 
ir Czeko-Slovakijoi. Popiežius 
yra tosios nuomones,
nais bus jam smagiau gyventi 
ne kaip Ryme, kur jauezėsi 
kaipo kalininkas.

Kolegija kardinolu 
buk alllijentiszki sklypai

Badai Krestinskaks turi su
virtum 30 svaru puikiausiu 
deimantu kuriuos užgriebė’po 
nužudytam (‘arui,
kupczei randasi dideliam pa
vojuje sakydami, jog pardavi
mas tuju deimantu butu prie- 
žaste atpigimo fuju brangiu 
akmenuku kas subankrutvtu 
daugeli kupeziu. Kaip girdėt
tai tūlas Amerikietis derasi su 
Krestinskiu ant nupirkimo vi
su deimantu. ____ ** ____ __
DUOKIT APDARYT SAVO

I i *' » * >lk

J

jog te-

mano, 
ne

galėjo uŽtikryt svirtines tai
kos, todėl toji misijo pripuola Iant iszpildymo popiežiui.

Popiežius * Rymo 
nes tame yra svarbios priežas- 
tes.

neaplęis,

Isz Saratovo, pribuvo 12 va
gonų su 1909. varpais in Lonki
je, kuriuos laike kares buvo 
suomiu ir iszgabenti in Rosije. 
Da keli tukstanezei varpu pa
siliko Rosijoi kuriuos bolsze-
vikai turi sugražyt in Lonkije
pagal sutarti.
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,O nęlaimel daug žpjųpių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars
naudoti

Vi r

ii '

SENAS KNYGAS.

Gal turite da isž Lietuvos 
brangu paminklą savo ' sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszur Prisiunskit 
pas mus, 
skūra ir bus geresne ne kaip

o bus apdaryta in

buVo nauja. Apdarome teipgi

gus laikas 'ličio laiko aut pra- Oberviklberg. Prie tos parapi
jos tepriguli patys prasezioke- 
1 ra i
vo nei vieno. Parapijoj buvo du 
kunigu: .senas klebonas ir ka- 
mendorius. Abu 
dirbo savo
steigė ir vedo draugijas, uoliai 
mokino purapijonn vaikus 
stengos

gyvommo. Ana įliona seiųiko 
aplaikO -ponkesdoszimts dole
riu, ka padare koliMįkti injĮUJo- 
nu Vokiszkoms markoms.

Kaimynas JIenrikis Hauss- 
monas žinodamas apie ta siun
tini pinigu, nutarė nuo senu
kes iszvilioti

yvontmo.
artojai. Ponu ton' nobu-

uno szi rd i (‘H 
parapijom! labui,

pleiskanų niirtiuqjj priešą.
A^uvilgiakito RuOljes savo.- gal- 

savaitę l^Iko' ir pleiskanų 
-tuojaus pranyks. Noadokit-. 
/ftuMės nuolatos, ir po*td,» ip 

yofs oda sveiku".ir,
savo plaukus gražiais, ir žvil^ 
gant-ialsĮ *

C Į-- - '

Aite
P. Ap. RtCHTBR & CO. .
..1” 

r V

............................ ..... 111

.vos o|lų ,k,asd»ęn per kvĮ^iu, 
savaitę laiko ir pleiskanos
tuojaus pranyks; oudokite

«Į <

<
tųOį'hųdu palaikykite sąvpgalr, 

plaukus' gražiais^ if Žvift 
alsi ' ' ’• ■

Hainn Oja. antiškose, arba prisius-
„.., w,. _, -ir.„ „„—jr - - . . '<*A• .Mr

*
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nutarė 
pinIgu.k, pasiro,- 

de in velnią, nuėjo apie pusiau
nakti' pas J-Ioffmauieiie, ker- 
szindamas užgriausimu' ir>in- 
neszimu dnszios “in: pekla jei
gu jam neatiduos piidguk.

Senuko prade ji?* rėkti gvol- 
tu. Ant riksmo subėgo ‘kaimy
ną i, sugriebdami visokius 
gin k 1 u s kas' pa puolė po* runk a . 
Vi(inas isz kahnynii')1ripuole 
su lyirviu pri*0‘ velnioU!iiždub- 
damdė jam1 ‘'keliolika smarkiu 
ypil, ’ užrtitiszdamas ant‘Hdetos. 
Khda kiblia “‘velnią v nurodė 

sen u kėš at*

parapijom!
k osažin i szk uinsiai a t- 

likti pamaldas. Dėlto ir para- 
jonys 
klausė ir 
katalikais.

Nuo kalno nusileidus tyvu
liuoja gražus ežeras,, apstaty
tas debesius siokianeziais kal
nais, kurio žiuri in ežerą lygu 

, žiuri ir atsižiūrėti 
ir linguoja mėlynose 

vilnyse savo klnskotas

Ant'to ežero kranto

i

anuodu labai mylėjo, 
rūpinos būti dorais

in'veidrodi 
negali, 

‘ežero 
virezunes.1'

brolis 
szon kaulius 
daužusi 
jaunas 
Grafas Boguslavas su pers kel
ta galva, gulojo 
silpnucziu balsu nielrli 
te kunigo, aszUol iu i 
atlikti, jau artinas 
t i s.

Vežėjas nubėgo in vieszbuti 
Palace, lig kurio buvo dar apie 
puse mylios. Klebonas' 
dės, koki nelaime a 
tais netik(*liais, iszsinnte veže- 
jii parvežti kogreieziansiai gy
dytojo, o pats ’pasiėmęs 
iszszarpavo pesezias in 
mes vieta. Bet kelias pasirodė 
nelengvas. Vejas smarkus, o 
lietus in akis kerta 
paeiti.

Paėjės taip koki, varstu, se
nas klebonas suszilo, nupluko, 
kojos vyto vyjas, o 
kelio neateita. Vargais negalais

Petras
y 

galva

vos gyvas ir 
‘e: duoki- 
iszpažinti 

mano mir

nclniinc

J

nininke Elzbieta nuvežta in li- 
Paguleje po kelias 

jie visi pagijo. Iszli-
gonbuti. 
savaites, 
kusis sveiku Bielnickis, papa
sakojo su visais iszgaliais pa
gijusiam savo broliui Bogusla
vui, su kokiais vargais klebo
nas atėjo suteikti jatn Szv. Sa
kramentu. B.oguslovas norėjo 
nueiti ir padėkoti klebonui už 
toki jo gerufnn, bet jam pasako 
kad kunigas isz tos keliones 
gavo liga, mirė ir jau septynios 

uiose.
sujudino

iszgir- 
itsitiko su | savaites kaip guli kaj

vaieli 
uelai

vos gulima

dar nei puse

Visa tai taip labai
ra fa Boguslova, kad szis, rim- 

apgalvojes, pilnai, sugrįžo 
prie tikėjimo ir tapo doru kle- 
katalikii. O ant mirusio klebo
no kapo jis pastate gražu kry- 
žiu su paraszu: “Brangiam 
ganytojui, kurs už bloga geru 
užmokėjo ir savo prieszams at- 
kerszijo tuo, kad už juos 
gyvybe padėjo.

K 
tai

savo

f

/

“•‘velnią v 
pasirodo1,Hbuk tai 
tymAskaitiiynas.

Kaimytias, kuris uzmusze 
Ilaussnlbna, likos paliuosuotas 
mm bahsmes. '
. Virszininkai pleszikai.

Mosk^rtV — Besarabijoj, Cho
lino a’pskrityj nesenei mžpuole 
viena pdsiturinti valstieti ‘ke
letas niunkomis

paczia- 
mo didžio sodno Vidun jo stovi 
gražus, didi rūmai vieszbu-

II 'Wyu ‘Vftšara ežia suva- 
turtttoliu isz in va i riu

pasaulio krasztiT.
Netoli*miO to vieszbuczio sto

vi nedidele, bet graži koplyczia 
prigulinti tam paežiam viesz-

nuėjus antra varsta, kojos atsi
sako beeiti toliau. Bet ta mintis 
kad reikia 
dar 
turn

J f 

.......

Nėra duonos.

tis Palace 
žiu o ja,

vi. nedidele, bet graži 
prigulinti tam paežiam 
buožini'. Vieszbtityje yra nema-

užsidėjusiu 
plesziku/ Jaiv va 1st ictfziai buvo 
snrišzti . ir svoezini pradėjo 
krautis grobi, bet pajutę kai
mynai apsupo pleszikus ir tris 
ju uzmusze. Tada nusiuntėTada 
padvada pargabeni apskrities 
virszininka (prefektą), 
protokolą sustatytu. Jo niekur 
nerado. Iszvažiavo 

jeszkot 
nesurado, 
karo komendantu, 
eme užmuszt lesiems 
tai pasirodė, kad tai prefektas, 
jo padėjėjas ir vienas policis- 
tas. ffaip 
Pas mus dar 
prieita.

Kine

kad

sako.
jo padėjėjo irgi 

Pagalios parsivežu 
Kada nu

kali kės J

atsitiko Rumunijoj, 
rodos prie to ne-

KUR BUNA?

žai katulilcu." “Kad jie galėtu 
iszpildyti uSavo- priedermes: 
iszklatisyt i misziu ir prieiti isz- 
pažinties,’ Vienas Obervildber- 
go parOpjoa kunigas’ gaudavo 
per vasara, gyvbnti vioszbiityje
prie minėtos koplyczios.

Praėjusia vasara teko klebo
nui ten gyventi, laikyti koply- 
ezioje miszias, klausyti iszpa- 
žinties ir 11. Tarp suvažiavusiu 
in vieszbuti ponu buvo daug to
kiu, kurie nors ir buvo kriksz- 
tyti kataliku bažnyczioje, bet 
skaitydami priosz tikėjimą kny 
gas, visai atszalo, o norėdami 
liuesai gyventi ir nebesivaržyti 
doros i nata tvmais, 
tikėjimo ir‘iszvirto in bedie- 

bnvo trys jauni

atsižadėjo

visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt PrisiunskitO knygas in re-, 
dakcije “ Saules.M 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

Ka rasio apie knyga MTukstantįa
- Rakto ir Viena’*'*-**•’"J'•*" 

• ln * t
Iii'. ,

Sziuoml duodu 
f lupti Tamstoms kad asz esi.u apląl- 
kea puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena“ kuria man prl- 
sluntet, norlnt -asz prisĮųnczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vle- 
nok • aplaikiau kaipo dovana, ui tai 
aaz prlsiunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszpm nuo ma»e»Į pri- 
ImtL Tol puikioj knygoj talpjnąsl 
p|UKųs apraszlmus, turi neąpsaky.Ul 
vertusia. VeĮlnu del kožno, katra® tik*'

i "T "■

Gerbiami Tamstos:

kl

o darbas

Juozapa
8 metai kaip

Pakruojo Valscz., pir- 
gyveno Mahanoy City.

tai gali skaityti lietuviukai kad kož- 
naS turėti Jia namuose ta puikią kny
ga su grąžais aprassymais. * Smogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga

♦ f'p* **
neturi reikalo valkezczioti po nerol- 
kaljngas vietas Ir pr&tajBtl IgaiųpuB
laika ant visokiu nėreikallngu zoboyu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose < atranda tenai stebė
tinus aprašymus senovės, žmonių 
gyvęnima. ir uŽmirHzta visus vargus ir. 
rųppsczlus s^vo kasdleniąip gyvenb
mo, praleidžia naudingai laifca ąąvo 
namuosia au savo inilema szalrnlpa. 
Dekavoju tamstoms už aufedląia tos 
puikios knygos" kuri gall suraminti 
kiekviena' žmogų* katras skaito ’ ar 
klauso, tu.puikiu* istorijų, telpgi deka- 
voju ,už puiku; kalendorių ięąų

_____________________ ■■ - . .t ’J 
tamstoms svęikata. Ir laime szląme

Įi^ęu - „ąJkfįtj^ojas, Ina, 
. Cęjųb Jejgų reikalaujatfl 

vlijsą-ųiinętoa knygos tąi prisiuskitą |2

ilk!

prlalgatet Aaipo dovwuL 
tamstom* »vęlkata Ir laime szlmne 
ryveaUn*- viao yfiarovelijeatlB paaj* 
i-. ....................- - *
Sųmęrvjųe.

|n MŠaulea7< iMlęietuvea o gąįbiiUeS

viii s. Tokiais 
grafai Bielnickiai ir viena Pa
ryžiaus operos jauna daininin
ke Elzbieta Kakarini.

Grafai Bielnckiai noriai su
kinėjosi apie daininke, ja vai- 
szino brangiausiais vynais, o 
isz dvaru surinktąjį auksa sau
jomis bore kito gražesnes dova
nas. Szi buvo isztvirkusi ir ne- 

nei kiek nuo grafu

Asz Agota Ambrazavicziene 
paieszkau savo vyra 
Ambrazavicziu, 
mus apleido. Ilga laika gyveno
me Gilberton ir vis negavome 
jokios žinios. Kas apie ji žino 
meldžiu praneszt. (t.59)

Ag. Ambrazeviczigno 
253 S. 5th. St.
Allentown, Pa. 

-------- - •
Paieszkau Kazimiero Danise 

vieziaus paeinu isz Nereikoniu 
Sodo, 
minu
Kas apie ji žino meldžiu pra
neszt arba tegul pats atsiszau- 
kiar Taipgi paieszkau kįtu Pa- 
krųojocziu kurie gyvena She
nandoah ir Mahanoy City apie- 
linkese. Asz paeinu isz Kveda- 
liukese. Asz paeinu isz K veda-, 
ru Sodo, Pakruojo Valscziaus. 
Meldžiu atsišzaukt.

Justins Waisznis
3126 S. Lowe Ave. 

Chicago, Ill.

siszalino 
Bielnickiu.

Buvo petnyczios diena. l\Įe- 
bonus ir kiti katalikai pasnin
kavo. Grafai Bielnickiai, paso
dino in savo tarpa Elzbieta Ka
karini, kirto visi su mėsa ir ty- 
cziojos isz klebono ir isz katali
ku, kad jie pasninkauja. Tarp 
tu kataliku buvo ir vienas do
ras tikintis gydytojas. Szis grei 
tai užriszo grafams burna, isz- 
rodydamas
pasninku naudos. '

Bet tiems grafams ir ju pa
nai Elzbietai labai ^nepatiko 
klebonas, kur sutikdami vis ji 
užgauliojo.

Nedelips diena, užuot eiti in

ju nenurnanyma

grafai Bielnickiai
pasodino

mano szvogeri.Pmeszkuu
paeina isz Kauuo Red., Taura
gės Apskr., Zigaicziu Para., 
Dabrupiu Sodo, apie 20 metu

Turiu

Zigaieziu Para.

kaip gyveno Chicago.
svarbu reikalą, togul atsiszau- 

žinantioji meldžiu 
praneszt už ka bu^įu dėkingas. 

St. Lukoszius
iBox 853 Karniingtoii, III.

kia arba

1 *

savo kaimynu 
Milkinta, paeina 

Kauno Red., Tauragės Ap.

Paieszkau
■Stanislava 
isz
Skaudvilės Valscz., Girdiszkes 
Para., Pabambiu Kaimo; X914 
motais gyveno Chięagoję. Jei-
guka s apie ji žipp meldžiu pra- 

■ i / • t i j 4''

St. V^į)i|iu^as 
dfciihiPifii’ SL.

neszt.

’I
i
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bažnyczia, 
pasiėmė automobili, 
in savo tarpa dainininko Kaka
rini ir iszvažjavo pasivažinėti. 
Buvo graži birželio diena. Gra
fai važiavo lygiu gražiu plentu 
apie ežerą.

Apie ketvirta 
pietų pradėjo kilti isz vakaru 
puses juodi debesys. Musu ke
leiviai, matydami, kad ežia ne
bebus doro, sū^zoko in automo
bili ir skubinai grižo namon. 
Bet nei pusei valandos neprac- 
dos jus juos užpuolė toki baisi

valanda po

skubipai grižo namon.

audra sd perkūnais| kad rodos 
dangus su žeme maiszos.

, kad isztrukus 
nuo lietaus, važiavo labai grei
tai. Vienojo vietojo kelias stai
gu sukasi in kaire. Lėkdami su 
toku insibegimu, jie nebepasu
ko geni savo automobilio ir už- 

ant didžio akmens,

Bielnickiai

važiavo ant didžio akmens, 
stovįpczio prie kelio. Ąutomo-
bįlius subiro in trupinius, gra,-
Jfas Boguslavas BųjJųiųkis pe.r- 
ąįskvlo in akmeni sau galva, jo

1 ' ■' . ■ C \ ■I ■ ■

Atėjo vienas senelis pas tur- 
eziu ir praszo duonos.

O lamo laike bagoezius val
go pyragu, ir tarė:

— Ihjkie s 
riu duonos, 
valgau.

skuboti, benorasiu 
ta nelaiminga, tar- 

ir
varva

gyva
gaivinte gaivino seni, 

jis ėjo toliau. Prakaitas 
per akis, ji plauna žemou lie-

t

lygu temsta ir ža- 
, verezia isz kojų.

•tus, akyse 
liuoja, o vejas
Sziaip taip nuėjės likusiji kelio 

klebonas rado Bogušiu va 
bemirsztanti. 
v. Sakranien-

gala,
Bielnicki kuone
Suteikus jam 
tus ir pats eme alpti isz nuovar 
gio, ji parvežta namon be žudo. 
Isz tos keliones senas klebonas 
gavo plaiicziu uždegimą ir tre- 
czia diena mirė.

Sužeistus Bielnickius ir dai-

o

*

*1

• J ff 1sau! aszįpats n <5 t ti
ži u re k — pyragus

W 1 ii <1 — Ii <1 ■ » » H 1 O

Daktaras Juozas J. Austrą ! 
lietuvis. •

Buvusia daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas.

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

TuomQalkinis ofisas randasi
KAZUSO APTIEKOJE, i

138 S. Jardln SL Shesandoah, Fa. !
«■»■*» **•'*»•* o — I»| i! <1 o> et Oi

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK I
- i,i

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

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

Iszmainome ir siuncziaine pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo botelije; bagažus 
pristatomo ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus. Reikalaukite > 
kainu ant laivakdrežiu ir pinigus kurso.

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

Of isos valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 3 popiet.

Reikalaukite

1£ T

Salutaras "DittėrsBįg - ■■■wr vįs9 —  
* *> *«*1 ■ * ' * e * K

fį iii* ''(t!'1 - ,f •>■ ■ ' ***’ v ’r1"1' I",

* Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,z ATSIRAUGĖJIMAI,
_3i i b .. flTj___ L 2 **•u*-

NEŽLEBOZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,' 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, 

NUSILPIMAS, IR T. T. ‘ #
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausių vaistų, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priinmus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus. ' * ‘

Salutaras Drug

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.
' "i 1 4 *1 ♦ ** r ’ i- - ji f » ii .A

........ Ill ... ..... B* »■ *0

& Chemical Co.
CHICAGO, ILL.
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Po sunkaus
dienos
darbo

X

JI

1 • r- i 1 •PMi r

Kasyklose ir 
. invąiriose

" vi j n ’»11. ** v

dirbtuvėse

.*7 k

. 'k ■*1111 I' r t#) lik ii 'IK i f *

VISI TAVO MUSKULAI. VISI tfAVO SĄNARIAI ¥11A BAISIAI
*

ĘUKANKYTI IR SUSTYRK.
Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar-dau- 

giaus juos nukunkysi.
, darbo draugu, kad

Patikėk daugeliui tukatanczlui tautiecziu ir

[ MESŽKOS BALSAMAS
r . (BEAR HALSAM)
I suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.

B ai samu smagiai trydamas suskaūdetas vietas, tada jausiesi visai | 
L nauju žmogumi.
[ arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus I 

iszsipsim buteliuką Balsamo.
t i;he CEN l’RAt »HUG STORE, IJ*!. 24 & Centro SU Shęjiandogli, Ifa.
I'' I \ 11

I’raszalink sustyrima

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptięjpriu

*

y a i. i i V 11 I.

V'
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Jis prisipažino, kad ji dabar 
daug gražesne negu pirma. Ži
noma, ji mieste visados po pa
rašomi vaikszeziojo ir jos ap
valus skruostai įszrode kaip 
pienas ir kraujas. RankoA ne- 
pardirbtps buvo minksztos 
-kaip kokios miesto upaneles, 

buVb dar smarktiflnbš' ir 
‘szęTmisžkai. 

dėvėjo Zlbtaigigit- 
.J . . <■< I i rv. (.L

pienas ir kraujas.

litpos- juokėsi
DtiibužiūM '

vienok buvo labai sunku, dau
giausiai del J ievutes. Kūdikis 
buvo prie jos labai prisiriszes. 
Ji pati neturėjo jokios duszios 
ant svieto, su kuria galėtu 
draugiszkai ir atvirai pasikal
bėti. Į

— (<as su

Jis buvo užganėdintas, kad 
Mare ji privertė viską išpasa
kot i. J ievų t e jam kepure nuo 
galvos kelis syk numovė ir vėl 
užmovė, kas jam labai patiko. 
Tiktai kad parėjo namon, ati
davė jis J ievute Marei. Jievu- 
te nuo jo visai nenorėjo skir
tis; Maro turėjo visokiom zo- 
bovom prie savos masinti.

Atsisėdo abudu 
stalo. Matrosas
isz kiszeuiaus užsikando taba
ko. Perkūnas glostė 
želusi veidą.
- Na, 

prie to ?
— Teip toli jau, 

Jonas.
— Kaip toli ? juk jau matei. 

Tai gerai, Jonai, ale ar tu su 
Katre ženvsiosi?

— Tai jau tiek t 
siu.

K**. • • *1 ' ►*«**

jokiu kitu iszly-
♦ « •*!•■* t *11 k-‘H*i «Wi> 11

nenorėjo ant
gu pristoti,’ isžblyszkiis ir ?m 
aszanunl^ akysė pnsifasze Mfi- 
?e ant kbntVukto.

Del tarės" trt darau, — isz- 
tare Mate 
b nežinodama:

4>l

vyrai prie 
iszsit raukės

savo a į)-

tai prisi pažysti tu

— atsake

grandžiai ' J ievute 
— tlel tavęs 

liktai; delt’d, jog asz tave my
liu, dantų tokia skriauda sau; 
už ta tu nekalta, kad ant svibJ 
to atėjai, už tai ant tavos ne
galiu daryti jokios pagiežos.

o J žvnvsiuo- e

juk žinai, 
neturiu jo-

turi žc-

ale k a asz pa
mano brolis ir

9.
Po to visko tuojaus nurasze 

pas Katre gromata, jog Jonas 
sngryžo isz karinmenos, jog tė
vas ūke atiduoda, ir kad pasi
skubintu grižti
greit reikės iszteketi.

maudyklėse 
už tai ji visai

stos' gu lu m bes isžbud^žtiis’ iT 
iitzca <?ka Yot uk vi šok Uiifi auk - 
šiniliiš ir si(labriniais‘blizga- 
Irtifl.' Abohuii visoje sav'd sįo- 
vylojo lutojo kas-žin ka toki 
pa trail kianti,' jog kožiio atylht 
atkreipė. Tržtai- ir Jonas vėl 
greitai iiisilnylcjo dar dan
ginus negu pirma. A pio vaiku 
ji visai'liohorejb girdėti. Ji vis 
skaitė ji už Mares vaika ir 
niekados net ne 'in rankas ne- 
įiaeinc. Jo broliui, 
davc siifirasti, kad 
jo gero atkalbinėdami Joną; 
teipgi ant Marikes kreiva akia 
žiurėjo, kad nedalaike priete- 
lystes. Jonas tame dalyke ne
galėjo ne burnos atidaryti: jis 
turėjo visai ant szalies but i. 
pž keliu sanvaieziu viskas vo
lei buvo ktionogražiausiame 
sutikimo. Katre dare, kas jai 
patiko, Jonas davėsi visai ant. 
pirszto vyniotis. Jis tiktai apie 
ja vaikszeziojo ir adoravojo. 
Ant galo ji sutiko 
kad butu paskirta 
diena. Nuvažiavo pas kleboną 
paduoti ant užsakų. Alave no- 

atsibutu vi- 
Kat re

Juožui, ji 
jai neveli-

ir ant to, 
vestuvių

(a

rojo, kad veseilia 
sai tykiai, ale 
nenorėjo ne klausyti. Ji sako:

— Asz vis dar tiek užsidir-- 
kad susie- 

iszkelti gražu

apie tai

jai labai vis-
Visur bu-

lavini bus, tu 
biedmiA kūdikėli,
bbi’kdama, kada ji su J ievute 
viena liktlavd: —

n esi Vi įpina 
jiė’iDs gerihiis

tavė visai novcildu‘ruf)in- 
tis:.'.. 5 ‘ ’
1 Ji vienok turėjo skirtis nuo 
kudilcio. ’ *
’ Iv tas dar gerai, 
jo Katrė:

— kai l)o jo

ihiiV
- tėvas ir mo- 

apie tave, 
patiktu, kad

? I
U
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Nuodai - Ttuciznos. Į J UOKAI.

varto
ti ekart a

t

I
■■v 3

Jaunikio užraaw.
V i etini u je ne 

! kupezius, kuris savo turtą, už- 
I rasze ant goradejingu mierįu. 
Apart to užrasze7 tukstanezius 
vienai naszlci kuria priėsz 30.

senei numirė

f

Yra labai svarbus dalykas, 
bet kuri placziai ir nuodugniai 
czion negalime iszdostyti, bet 
nors sziuos nurodymus 
jant ar atsimenant
bus priežastim gyvasties isz- 
gelbojimo.

Daugelis žmonių yra tos nuo
mones kad vėmimas geriausias 
būdas pagalbos nusinifodymo 
atsitikime. Tni yra klaidinga 
nuomone, nes daugelyje atsili
kimu vėmimas yra labai pavo
jinga. Nusiimodynio reikale vi
skas priklauso nuo to koki nuo
dai buvo vartojami, nes invairi 
nuodai reikalauja invniriu go
duoliu.

Jeigu burna ir lupos nudegė 
ar iszgede, tai ženklas kad la
bai stiprus 
(žibanti 
rugsztys) a.r alkalipis nuodas 
(szarmdruske,, potaszius, szar- 
mas, amoni ja) naudotas, ir 
kaip tik tokiuose atsitikimuose 
vėmimo gyduoles 
vartojamos. Atsitikimuose ka-j 
da žmogus nusinuodina rug
szties nuodais, ai kali ui s priesz 
nuodis (kalkes, amoni jos spiri
tas, szanksztukas iii stiklą vau-j 
dens) dvia.nglerngszte druska 
turi būti vartojama. Atsitiki
muose ai kalinio nusinuodymo, 
rugszties priesznuodis (citrina 
uksusas, pusiau su vandeniu 
arba apelsinu rugsztis turi Imti 
naudojamas.

Pirmiaiise priesznuodžiu tu
ri iszplaiiti burna, paskiau po 
truputi isz palengvo gerti. Už 
kokio povalandžio ligonis turi 
gerti aliejaus, arba grietinės su 
miltais iszplaktos, arba balty- 
ms kiauszinio iszplakta piene.

Nelaimėse kur ligonis užtro- 
szko rugszties ar alkaliniuose 
durnuose, tas pats būdas atgai
vinimo vartojamas, tik vietoj 
plauti burna reikia užpilti 
prieszniiod/Jo ant mazgotes ir 
duoti ligoniui kvepinti.

Matąnt kad burna ir lupos 
Lneiszgode ar nenudege ir neži- 
| mint koks nuodas vartojamas, 

atsargiausia duoti vaisia 
priverstų ligoni vemti

metu norėjo • paimti už paęzią 
nes toji ne ėjo už jojo. Prie už- 
raszu teip priraszo:..., ,Q kad 
manos ne norejo^už vyro, tai pa

b

mecziau norą, ant apsipaczagyi- 
mo. Del to tik esmių dėkingas, 
jog gyventi tykūmoje, buvau- 
užganedintas isz mano gyveni
mo ir sudėjau ne maža turtą.

Kas yra respublika.
Viena karta istorijos moky

tojas paklausė

i i H

v v re— kalbe- 
Jiovute neptisi- 

risz prie manos, pakol ji tave 
mat v s.

Mare iszeidama in svietą at- 
sikVoipe^no iii seserį Katro, 
ale in Joną, kad jis apie kūdiki 
rūpintųsi, pakol jis sau nega
li rodos duoti, nes kitaip tėvas 
gali sunkia bausme 
v o ant savos užtraukti.

Maro neiszejo ant tarnystos, 
ale pora myliu nuo teviszkes ir 
insiremiavojo pas tūla naszle 
ir t uojaus sėdus prie vindelio 

verpimu. Per visa 
ji dirbo stropiai ir 

kas nedoldieni buvo regulia- 
riszkai bažnyczioje. Kada-ne- 
kada dar atsilankydavo in te- 
viszke, ale paskui visai persto
jo, kadangi tenai jai visai ne
patiko. Kitaip juk ir negalėjo 
boti. Gaspadoryste greitais 
žingsniais puolė žemyn. Jonas 
savo mislimis (langiaus svajo
jo ant mariu negu ant lauku ir 
pievų, (langiaus ant laivo ne
gu tvartuose ir daržinėje. Ka- 
da-uokada su kibiru isz aziji
nio pyle 
kambarius,

užsienio 
sau va it e

no

nuo Die-

1

rugszties nuodas 
te py lai ar kitokios

neturi būti

yra respublika ?

$

Mikalojaus U, 
esant jam da iiipediniu, kas tai

j ' 'V

— Tėvas sake, kad respubli
ka yra anarchija —.atsake bu
simas valdovas.

I
„ 1 S 1 » * ■ * Ii .

ROYAL MAIL ;
Greita* Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR/HAMBURGO.

Ant. naujausiu puikiu “O” laivu

IN F?UROPA

Treczia klesa

$103.50

$106.50
$107.00$105.15

IR/HAMBURGO.

ORIO, ORCA, OKDUKA, okbita
ISZ EUROPOS 

Treczia klesa 
Haihbiirgt 

Piliau 
Mena ei 
Kaunas

1"

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

IROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANT, 

26 Broadway, Mew Tart, 
arba pas vietinius agentus.

Vienam 8kulkino mieste
Brio kąrczęmoB ne toli girre, 
lu kūpa atsilanko moterėle, 
Labai padukus neiszinanele. 

Su visais užsiduoda.
Pasimokyt i nesiduoda, 

J nukes i an le riko na i, 
O ir visi Italijonai.

Kai’czemojc vohieVa daro, 
Szinkoris juokės už baro 
Kaip toji padukus kate, 
Sėdi lyg vėlybai nakeze 
Kas ka. nori, su ja daro, 
Nuolat veda, prie baro, 
Pasigėrus lauk iszveda 

Kasžin kur nuveda.
O j reik lietuviszkus perkūnus, 

Kurie sudegytu krūmus,
Ir trenktu in tąja moterėle, 

Pasiutus katele.
Da truputi padainuosiu

Ir visam svietui ižduosiu
Apie viena szinkorele, 

Nelaba pasiutėlė.
Mat bižnis salime mažai ėjo, 

Vyras in mainas dirbti iszejo, 
Pa Ii ko'ja ja už baro, 
Nuo ryt lyg vakaro.

Atėjo kazoku ir paliemonas, 
P;isileidos nevidonas, 

Kada gerai sau užsitraukė, 
Szinkorka in girrelia, isztranke 
Vaikiukas motinos nesulaukė, 
lu girraite jeszkoti nutrauko, 

Nopoilgarn surado tuo, 
Ir labai nusigando.

Pas tęva tuojaus nubėgo, 
Tasai ka tik isz mainu atėjo 

ir iszbego.
Vaikas pradėjo apsakinėti 

Tėvui istorija kalbėti.
Ogi revoliucija atsibuvo, 

Pagalei ir kunisezios darbe 
buvo,

Jau ka gavo, tai gavo 
Apie tai bobelei ne nesisap- 

' navo.
Paminoczia. ir vardus,

Bet apie tokius niekus, 
Da užtylėsiu, 

Kita karta, ižkalbesiu.
♦ to • to

Vienam miestelije Luzerne, 
Mergina d,ora vaikina pamynė,

Apleido ji priesz szliuba, 
Diena priesz svodba.

Szlobe, žiedus supirko, 
Miszes ir marsza užpirko,
Lauke tik tosios dienos, 
J<ada kunigas sužiedos.

Taji nelaba iždume su kitu 
Biaurybiu nieku,

Mergina paliko ant juoku, 
Sumynė vainyka po kojų.

Dabar sugryžo pas pirma ji, 
Prižadėjo nemislyti apie kitaji

Bot tas atstume nuo save,
Liepe ejti pas ta, ka ja iszvogė.

Mergica dabar aszaras liejo, 
Graudinąs, jog ne buvo vesolije 

Gerai jaunikis padare, 
Jog po velniu iszvare. 

to to to
Tik tam Ne vaike, 
Tu mano varge, 

Merginu kvailiu yra
gu Lietuvoįs kalbėti ne nori

GERA PROGA PLIKIAMS!
Arabiszka Mostis yra tikrai 

pasekminga ir kas prisruns ke
liolika sterapu ir savo adresa 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykite ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yraipns-pli-

o

tas turi

in triobos 
juos valyti

vandeni
k a (l , < < *.»’» .,«i v, ,, 

bet tuom dauginus pūde grin
dis jau ir teip aplreszusias. 'Pa 
valymo būda jis
tu laiku, kaip jis matrosu Im
damas laivus plovė. Mieliausia 
jam buvo, kad jis galėjo apsi
rengti matrosiszkais marszki- 
niais ir kepure ir iszeiti in su- 
siodus pasižaisti. Kad butu ga
vės mot ori smarkesne, mažu 
butu ji dauginus prie gaspado- 

pri laikiusi, 
nes i ome, 

minksztu
Ji mažai ru-

atsiminė isz

7

burna
kiai arba visai yra nuplikia.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

K- * . P**’*******3C—

namo, uos 
Ale Ka

tre nebyliai tesiskubino su par- 
gryžimu, net ant laiszko ne
davė jokio atsakymo. Ji teip 
linksmai gyveno, žiema dide
liame mieste, vasara ant villios 
arba pamarine.se 
su savo ponais,
nenorėjo mainyti savo gyveni
mo Imda. Jaunikiu jai teipgi 
ne stoka. Ji suprato gerai, jog 
gryždama namon apleis
linksma ir lengva gyvenimą in 
varga ir sunku darba, už tai ji 
ir nelabai skubinosi su atsisu
ks mu nuo tarnystes. Ale kad e •
sesuo-Maro antra syki parasze, 
jog Jonas jau nekantrus, atra
sze ji lakoniszkai: jeigu jis ne
nori laukti, tai tegul daro, 
kaip sau nori, jis ja nelabai te- 
apcinn.'

Vienok kad galutinai Katre 
pargryžo namo,
kas keistai iszvode.
vo biednyste ir vargas suly
ginus su rūmais, kur ji pirma 
arnavo. Kaip žemos stubos! 
taip maži langai! kaip kieta 
ova ! negardus valgiai!

Jievute, aprėdyta prastais 
caimiszkais drabužėliais, isz- 
rode jai viUai juokingai. Jokio 
susigraudinimo ženklo neparo
dė prie pirmo pasisveikinimo, 
užtad ji buvo vis linksma, juo
kaudama sau kalbėjo:

— Juk tas vaikas ne mano. 
Mare užpykusi atsake:
— Tu neužsitarnauji tokio 

gražaus vaiko tureli.
— O jei! yra ant svieto daug 

gražesniu! kad tik tu matytum 
mano ponu vaika, tai tikras 
lele. Szita 
juoda duona szerei.

Apie Joną ji nieko nepaisė. 
Jonas niekaip negalėjo supras- 

nes gerai ti to, Imk jis jai jokios mylis- 
tos nedarus, kad
si, tas viskas nuo jos priguli.

jis jau dau-

— Delko t iek to ?
— Na, tai priguli nuo tavos, 

Petrai.
— Kaip tai ?
— Kaip pasakiau, jeigu Ka- 

1 rei at Įduosi ūke.
— Ak, ūke!
— Kitaip neina, 

asz esu matrosas, 
kios savo žemes.

Perkūnas kasė galva.
— Ale kad dar Mnrb vra...
— Daryk, kaip tu nori, tas 

manes neapeina.
— Kad tu su Katre 

nytis, tai tavp |<alto.
Gali but i, 

darysiu, kad
gimines kitaip prieszinasi?

Ta priežastis Perkūnui bu
vo gana aiszki, 
ginus nesiprioszino, tiktai dar
pridūrė po valandėlės.

— Delko su Mare nesiženi- 
jai? mažu but gerinus buvę.

Matrosas visai szaltai at
sake :

— Apie ta visai neapsimoka 
ne kalbeli, juk Katre teipgi 
tavo duktė yra.

— Tai teisvbo.
— Taigi jai greieziaus pri

guli, kas kitaip 
kad ji su vaiku.

Ir su tuom Perkūnas sutiko.

visai

su ja ženysis,

»J u ozą, —

$ 
apie tuos daiktus 

tavim ir Mare

vaika, 
vaika t u •perdaug

žinojo, su ja ženija-

bau tarnaudama, 
dams galėsimo 
balių.

— Jus tuos pinigus gerinus 
galėsit'ant ukes reikalu už- 
czedyti, — rodijo Mare.

— Kibą isz gėdos turecziau 
numirti, — atsake Katre: — 
jeigu asz nokolczziau jokios ve- 
seilios. Asz noriu isztekedama 
d i k cz i a i p r i s iszo k t. i, 
gera ženklinimą.

Isz teisybes ji prisiszoko iki 
valios: tokios iszkilmingos ve- 
seilios dar nebuvo buvę Per
kūnuose. Iki treczios dienos 
linksminimas jau rodės baig
sis, jauna marti vėl pradėjo: ji 
slapezia iszsiunte tarna su ve
žimu in miesteli pas žydą kar- 
czemninka, kad dar parvežtu 
szviežiu gerymu. Jos kasa jau 
iszsitusztino, ale kareziamnin- 
kas pabargavo.
svecziai tiktai tada apleido ve
seilia, kada paskutine baczka 
iszsit uszt i no. «

Jonas Vėžaitis dabar buvo 
jau gaspadorius, 
pa d i ne.

Petras Perkūnas 
ūke vaikui

Pusk utiniai

rvstes■ 
už nieko rimto 
rojo savo 
rankelių gadinti, 
pinosi apie gyvulius, Dievo do- 

visur gailiuosi, puvo, 
kambariai apleisti, neszvarus; 
viskas buvo netvarkoje, sumi- 
szime. Nesvki

ale Katre 
neno- 

ir baltu

vana
reikia vartoti stip-

karbolincs

o Katre gas-— Ale asz savo iszimtine tu
riu gauti — užbaigė Petras.

— Asz atsiimsiu 
atwake matrosas keldamasis 
ji$ gerinus
žino, k a jis su 
padarys, bus gerai.

Perkūnas pristojo, 
jog be to tarpininko 

jokio galo nedaeitu.
NTe teip lengva buvo su Ma

re susitaikinti.
— Tai jau asz 

laimentavojo ji: — ir neteisin
gai per Katre atstumta. Asz 
del ukes dirbau, o ji, ta tingi
ne ir iszdykele, liks gaspadine. 
O delko? dėlto, kad ji visai 
lenkai gyveno. Negarbe ji 
ant namu užtraukė, už tai da
bar ji liksis atlyginta, o kad 
asz dar apsiėmiau apiekavotis 
jos vaiku, už tai dar mano da
li sumažis. Kad asz reikalauju, 
jog vaikas turi savo tikra te- 
vA turėti, už tai asz turiu, kai- 
pd tarnaite svetimiems tar
nauti, tai jau teisybe! Vienas 
sėja, kitas renka; vienas atka
są, kitas skarba atsiima! Manet

vėl atmesta

tas Vyras paniekino, ale narna 
ir ūke atsiima, 
būti ?

Galutinai vienok turėjo pa-

1

)

atidavęs 
jau dauginus apie 

gaspadoryste nesirūpino. Jis 
jau seniai tos pageidautos va
landos troszko, užtai dabar 
norėjo ramiai atsilsėti. Jis re
tai kada daba r buvo blaivus; 
gerai pasigėrės jeszkodavo vi- 

i ir užkabin-

y

ji pastanavijo 
jau imtis tikrai ir nuoszirdžiai 
už gaspadorystes, ale trumpa
me laike vėl nupuolė ant dva
sios.

Už tai nuo veidrodžio (zer- 
kolo) jai buvo labai sunku at
sitraukti. Gražiai plaukus su- 
sžukilot i
marszkinius 
niekas jos nepervįrszintu.

M AII ANOT CITY bu* kožna Utarnlnka 
30 E. Ontre St« ant antro Boro.

Ofiso valandos: O ryte iki 9 vakare. 
RODĄ SUET1KIA DYKAI.

l'a jis jau patemijo prie pirmo šokiu priežaseziu 
ranka Įdavo kožna viena. Spakainiau- 

sia buvo, kada senis miegojo.
po veseilios isz

susitikimo. Teisybe, 
jam padavė, ale jokiu bildu 
sidave pasibucziuoti, 
ma, jog ant to dai
lios laiko.

— Asz girdėjau

Teisybe
ne

są kyda- I Mare tuojaus 
yra iki va- teviszkes iszsikraušto. Katre 

norėjo ja sulaikyti, bet ji nc- 
kad (u no- sidave saves pertikrinti.

r i greit veseilia padaryti, ale
Per tuos sake ji:

vus

gerti

arba simetriszkai 
isztaisyti tame 

Ji 
rb- 

vra isz t 4

visados buvo iszsipuoszus, 
dos, jog visa sanvaite 
vienu tiktai szveneziu.

Toliaus bus.

y

v
K

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia SpecUliataa 

Užslsenelaal* ir Chmiaak* Ura 
Eikite tea kur etato tikri kad ga»* 

site tvirta rodą ir atsakanti stodftd* 
liszka gydimą, per daktare kurto turi 
daug metu pasekmingo praktikavtoMu 
Gydimą ka aplatkoto nuo manot yM 
gvarantuotaa.

Jalgu esate allpal, nerrtoiki ar M- 
guotl, nedarykite toe klaidoe ka kiti 
esą padare, atojkito paa mano ir pta- 
laptingal pasįkalbtalmt. Laukti 
pavojinga. v

Viduriu netvarkos, aptmnk$M lie
žuvis, užkimimas Ir aanlnuMt po val
giui, gezai/avairaM* ■itora*0 “**• 
dies. Ir visos viduriu aotvarkoa grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszbertmal, papwekiM, 
dedervines ir kitos odot Ilgos grultoi 
pasiduoda per mano gydime.

Silpni vyrai ar pajsgoa jutu Urato* 
les Jus apleidžia? Ar etato nuvarra to 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, aato 
rūmo ir pajėgos ka gaaita Jungi ra> 
ženklino, jalgu toip tai matykite.toto* 
ne.

| Bumatlzmae visokiuose padtltoara* 
■e, telppgl Užtins, ir s»tyvl tuktoiypai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervuotl ir tręts nuodsju, 
silpni ir nuvargę, paiUs isz ryto,..bs 
ambicijos, be gyvumo, troUnat,aąVvo- 
gos, silpnos atminties, sanuėttoyl, 
greitai pallstat, pikti, Iszblto^ąMa Įr 
Iszbertmal ant veido, pailsta,' nuvar- 

I skausmas peczyoss, skausmas ‘ kau
luose, skausmas gerklejs, atokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtlu katura.

i /

tai 
kuris 
kaip tai garstycziu sziltam vau 
denyje, po tąm aliejaus ar pie
ne su miltais njaiszyto, arba 
baltymą, kiauszinio iszplakta 
piene.’

Fosforo nusinuodyme reikia 
reikia duoti stiprios arbatos 
gerti. ’Narkotiszkuose nusinuo- 
dymuose 
ria kava.

Atsitikimuose
rugszties nusinuodymo reikia 
vartoti alkoholiaus arba alko
holinio gerynio pirmiau iszplo- 

burna, tada iszpalengvo
gerti, po tam aliejaus (castor 
oil) arba, kareziosios druskos. 
Žaliu miltu (Paris green) nu
sinuodyme reikia muilotu van
deniu išzplauti burna, ir
aliejaus ir amoni jos spirito 
(szauksztuka vandens stikle).

Visuose atsitikimuose nusi- 
nuodymo reikia kuogreieziau- 
sia kreiptis gydytojaus pagel
bės, bet iki gydytojas galima 
prisiszaukti szie nurodymai tu
ri būti vartojami.

—Foreign Language Infor. Service.

lll.FlJ I I. ,M Į , — . , _

-Nuvyk skaus- 
I mą šalini3 RaiAaB potys, mes- 
AlougiAkaR trauky- 
■ muskulų, iA- 

narytas Bį»naryn—• 
visuoim't yra drau- 

__ didelio Skau- 
im. Tačiau patry- 

-*•» Jį nua truputį

PAIN-EXPELLERIU

■'r*1 ?i 1 111 ..........i"1 ■ i11 i - i

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU

♦ ,/ J

per Southampton ant Milžino laivu
... - - - - - - 1

Aąuitania Mauxetwia
"........ ĘęręiĮgąrta

Apleidžia Ndw Yorka kas Utarnlnka

4

t y pasiduoda, per mano gydimą.

■lipni Ir nuvargę, palte* tos rj$o.<be 
k

gos, silpnos atminti**, *araiaUyvi.

No r hits gei’i ir padori. . , 
Akis žemyn nuleido žiuri, 

Iszjuokineje nuolat kaipjkprA?
O kada anglį ka koki pamato, 
Tuojaus kaip peles likis pa

sta to.
Jeigu to Inepalausyt, 

!• Gero vyro nega.usit, 
Dabar da nieko nesakysiu, 

Bet kita karta ne užlaikysiu.
~ ANT PARDAVIMO.

t Vienatinis v^ąJeiMu keliąs JJętuvon

I 

i

— Ka asz ' ežia veiksiu, — 
tu. esi gaspadine, 

asz raktus tau atįd.aviau. Teip 
paskui Į turėjo būti, asz nesiprieszinu.

• hmiipie neijpiiu būti,

tas teip greit ne ejs.
dvejus metus asz galėjau dik- 
cziai persimąinyti, o ;
pamatysiu, Ar tu man patiksi. iTąvo

asz juom labinus tavo tarnaite, 
nenoriu nei matyti, gerinus be Žiūrėk kaip ' sau rodą diioAi, 

asz neži- dabar tas manes jau 
nau, ar asz iszlaikysiu czionai Į apeina, 
ir galėsiu priprasti gyventi 
jumis.

Jonas iszojo namo užsirupi-Id/Ja. Jos szirdis 
nes, alp atgryžo ta pati vaka- kiek syk njate Joną sn Katre 
ra. .I’abarszĮpųe^ iii langiny-1 meiliąi, kaĮbąpęzius.

kaip tas gali ežią iszmasinp Katre laukan.

Vyro, kurs man nepatinka

jokio gyventi. Antra

su

visai ne-

'Vienok ji neiszrdiszko tikros 
priežasties, del ko juos aplei- 

i vis skaudėjo

.. ' ' Wwaria
Apleidžia Ndw Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persSdimas Southa'mptone. *

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
.In Hamburgą 3i klesa $103.50 Kure* 
Pijiava 3 klesa $106.50. Tax. extra 
KELIAUNINKAI ISZ IlfiTUVOS 

. . sėda. ant laivo Piliavoj važiuojant 
In Southąinptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu.- Kožna savaite.

Greteciąusi laivai, pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra

t

Pilta va 3 klesa $106.50. Tax/extra

ant milžinu laivu. 7“ r
Greicziąusi laivai, pasaulyje.

. mokinu ^eUaunlnku, galite rauti

i vienas justi - mieste ar ap)elln.keje.
_      — _ — rL. • ll 4 .. ' 1 L : •?

nua truputį

ant skaudamos Vt^tos'skaumniU bus 
greitai pabalintas, Pus-Exp«U«ri( k

Pirmiatis jiš dpie Katr
mislijo, ale kaip tik pasiniu- Į naudojosi, 

sįduoti. Kad abudu Vežaicziai te, vėl ji Joną * užczieravojo
’ » i - .. f i,-,

, Joąąs iii savo moteli buvo 
e visaip iki ųisįniylojps/o jį isz to,

Marei apleisti savo teviszke
i)

UŲPfAUD I?
25 Broadway* Į 
Now Yort.

i
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Vięnas mūrinis namgs, dide- 
li3 szjoro ruimas

;djbl gyvenimo su naujausiais
1 iįitįąi^ym^iįj, a^t N. Cęntre St, 
B|reeland, IJa. Atsiszaukite ant 
adresb« ' A

A. P. Mayberry

dbl gyvenimo
• i • * •«

adtesb.

i

4 ir Š ruinąii

*' * r t

Freoland, Pa.
. ' f' . " it '•I**. '■ >' "* 1 »h

•UsMsat yra mirtimi sriaSai. Nuaipir- 
kRe. jo bonk^ Aiajaaion j |
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad. butų 
ant pakelio muaų Įsiuva 
▼ainoaAenklis. Neimkit 
pamČgsdMoj i mų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. ----IB-— |k| V
" ■ ~ . K H"”

. j

■(tikrinkite, kad butų

£ m ? r • ’» '• mII «* 4 •(-« 1 Ii , ■

»»V f*» r j i. ji g
Lietuviszk^s Bankierius
ir Ląivakorcziu Agentas

J. G. BQGDEN
4 S. Main St Du Bois. Pa.

*

M Bankierius

i

4
. G. BQGDEN

B

dusuli, n Simas galvoje, trumpo 
jlmo. laztlptma gerkles (goitrtJ krau
jo. odos ir apecialee Ilgia pilvo, lako
tu. kepenų, pūsles, lumbago Ijr

Atelkite gavstte rodą dykai. Po tem 
IszalsEklnslu * kokis skirtumas, "geres
nis ir daug pagelbantls yra mano sdo* 
sabas gydimo. Padekavones auo dak
taru, lojerlu . Jr draalsxkujM. .Tin rath, 
mal patvirtinti Ir rekomendavoti par 
Įgarslngiaąslus Buropos ir 
Specialistus: įr

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
k.ožna Screda ir jo ofisas tonais yra pb 
No. 44 BROAD ST. Of isos valandos 
ąuo 9 ryte iki 8 vakaro. , e

s

f r

f *
S

pamarine.se


*

h

SAULE

1

r

u

f

■fit ti* 
IBI

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa NAUJAS ATIDARYMAS VIDURIJE VULKANO AKIU PRIEŽIŪRA.
•xAnt. J. Sakalauskas

METCTISZKA3 GRABORIUB 
Dt BALSAMTJ0T0JA3

vieoklem* relka-

Laidoj* kunu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tolpgl pri
stato automobiliu* 
lama.

Parduodu visokiu* paminklu*, didel
iu* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* pa* mane, ne* asz galiu juml* 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
Ml B. Fine BU Mahanoy City, Fa.

ATSIUSK TIK 81.G0
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir priaiuntlma apmoka-

Gcrlaunla stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk- 
už $1.40. 

$1.00.

hu pamokinimu

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba d. pakelei už $1.75. 
žolių 30c 
Knyga '

i arba 6 pakelei 
"Daktaras Namuose 

Kantlczko* $1.25. Garsas Dienon Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $G.50. 
Altorių* Maldų Knygele, 
■magu* d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
.Mlhksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
joido abdaraJs $1.50. Vainlkelln mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽŪKATTI9.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
aenovea

Ij<l*zkams

Tvirtai***!* Lietuvtiaka 
0 A H K A

DI4*!« kaucija *ud*ta Va!*tf- 
)m Baak* O«p*rt<Daanto.
Bala >« yrlatlura Valstija*, 
tat* kad phLifal audetl aaaaa 
Baakaj* Begali Broluti. Pri
imu >talgu* saugias* palalkl- 
aauL Siunčia įtaigu* In rt~ 
■a* dali* ■ vista, pagal dieno* 
kursą. Parduodu Lai v ak or
te* kaaspaalju nustatytam* 

kalnam*. Parūpina Priper
tu* keliauja* tiem a La Lietuva 
▼laka* daroma teisingai, grel 

”' tal Ir plglat Raaxyklte apie 
.^kainas a gausite teisinga 

atšaki***. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanay 

MAHANOY CITY, - FA,

JONAS M. CISARIKAS 
JMr. Ia.ar.DC. A.eat

Apdraudžia (In*zarlnia) Namas, E 
Teroru*, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Seriausloee Kompanijose

3

t rt :

B15 W. Mą|ranoy Are, Mahanoy City | B

Ll*turl*akae Graboria*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlio* 

naujau*!* mada ir mokslą.
Turi aagelbtatnk* moterų

Prieinamo* preke*.

111 Wee t Since Street 
MAWANOY CITY, PA.

Bell Telephone* No. 14*

įVo Y €>

i

QAFTTAJL VTOCX |1M,***.•* 
Iu»Im ir Profit* $6S<.S4<.i*

* Mokam* antra procente aut auditu 
[ ptnlca. Frocant* prideda** prie ja* 
, *t*l<u x Susalo Ir 1 IJepoe, aepal- 
e**t ar at*e***t parodyt knygute 
ar b*. M*e B*rlm kad Ir ju* turi- 

Jta*a*C raikai* au aauau banka, 
palaaat ar mala* ar dideli*.

f Baik*a adaraa bu* 9 ryte Iki 1 
CM*<*t Bubatoml* > ryte Iki 11 vai.
L X’* —11 1> H. BALL, Pręzldentas.
f Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
f Jo*. E. FERGUSON, Kaeleriu*.

4

W. TRAŠKAUS KAS
FDUtDTINIS LIETUYISZKA8 

■BABBBnm MAMAKOT CITY, PA.

I

l _ .<!2l
Laidojo Kubus Numirusia. Pasamdo 

Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sstlalu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir 1.1.
IN W. Centro BU Mahanoy City, Po.

CMAB. B. PAKILKI 
BmI Katate Areat — Notary Fubllc

J alga Berita pirkti ar parduoti Stabui, 
moa galimo jumlo tarno patarnauti. 
Raadavojamo namus, kolatavojamo 

randas Ir tolp toliau*.
SN W. Coatro BU Mahanoy City, Pa.

Daktaras Biddelis ir su
ku ris buvo supredentu 

Alshlando ligonbutejo, .netoli
moje atejtoje

nūs,

atydaiys savo 
ligonbuti ant kampo N. Norwe
gian ir Tremont nlicziu Potts- 
villeje. Bus tai privatiszka li- 
gonbute:

— Kontraktoris
pradės perdirbti Family teatru 
kuri ketina užbaigti Septembo 
rio menesije. Visas vidnris te
atro bus 
praszalinti o
gini su nliezia.

Knn. Landolfi prabasz- 
viet ines

Kochas

nužemintas, tropai
inejga bus ly-

ežius vietines Itnlu parapijos 
nna diena snriszo Antana Fi- 
nio isz (lernrdviles su Katriute 

isz Gerardviles. 
Nuotaka turi triloka metu. Ko
kiu budu bažnytine ir avietine Ik
valdže sutiko ant davimo pave- 
linimo ant vinezevones su 
kiu kudykiu tai stebėtina.

— Jeigu greitai nepalis tai 
aplinkinėje bus dydelis stokus 
vandens, o
turės gulam t i vandeni isz arti
mųjų ežereliu. Mahanojus pra
dėjo pumpuoti vandeni isz ki
tu prūdu, bet ir tuosia randasi 
mažai 
kyli' 
nelaistv kite.

— Kazimieras Setkeviczius 
pardavė namus B. Kovalezikni 
už $10,500.

— Penu 
randasi

Pisto teipgi

to-

Readingo kasikius

vandens. Todėl czedin- 
vandeni ir be reikalo

garudžius kuris 
ant kampo Pine ir 

Main uli. turės kraustintis, 
in juju vieta atejs žentas P. Ge
guži enes,
isz Shenandorio kuris uždės 
teipgi ga ra tižiu.

Pioneer

O

Stanislovas Lukas

Yjrisziu draugyste 
Corps turėjo dydeli 

iszvažiavnna seredos diena in 
Lakewood kur laike savo me
tini
p i et, visi sztorai buvo uždaryti 
todėl ketverge bus atidaryti. 
Kasžin ar Jietuviszkoje dienoje 
ir permainis uždariniu, nes pri
puola
Argi Lietuvei turės tokia galy
bių.

pikniką. Taja diena, po

seredoje, 15 Augusto.

— Nakties laike davėsi gir
dot kliksmas moteries isz namo 
GOD E. Pine uli. Palicije atėjo 
isztyrinet kas ten butu do prie
žastis, dažinodami nuo Katrės 
Samiaviezienes( f) gaspad.ines, 
buk in narna insigavo buvusia 
josios burdingieris Paiinskas 
kerszindamas nužudinimu. Dvi 
sanvaites adgal gaspadine pa
liepė burdingieriui iszejti. Pa- 
linskas insigaves ana vakaru in 
narna, norėjo gautis in Katrės 
miegkambari, bet buvo užrūky
tas, nes jeigu butu insigves, tai 
butu gaspadinelia
Kliksmas Katriutės iszgazdino 
Palinska kuris dūme isz namo

Palieije rado ant 
grindų bile ir peili.

— Prieszininkai

nužudįas.

kaip stirna.

Lituraviezius,— Adolfas
520’/o West Coal uliezios, likos 
sumusztas su bile per savo 
kaimyną. Daktaras susiuvo žai- 
dulius.

—a Privažiuodamas 
/nobi linui per

au te
arti said voko, 

Jonas Szavenas pataikė in tris 
/wtpvinczius vyrukus kurios ga
na smnrkei sužeįdo. Nuskriaus- 
Vieje innesze skunda 
žiopli.
t

prieszais

— Ugnis padare 
bledes name Jono Vasilovskio 
ant 341 S. Jardin uliezios pa- 
nedelio nokti.

nemažai

valanda vakare, likos 
per du nežinomus

— Mesininkaa Andrius Sa- 
roka, ejdnmafc nliczia apie dvi 
lėk ta 
užkluptas
pleszikus, kurie, bandė ji api- 
pleszti o vienas net szove in ji. 
Ant szuvio subėgo žmonis ir 
pleszikai dūme in užkabori. Ba
roku viena isz plesziku padėjo 
su kumszezia. Palicije da jn ne- 
suome.

— Reikalaudami kokiu gy- 
duoliu (»j k i te tiktai iri Kazuno 
aptieka.

Szeimininkas vaikui:

stiklą vandens

parapijos 
nori stumti teismu net in Wa
sh ingtono Supreme Court. Nie
ko isz to ne bus, tik nereikalin
gas iždu v ima s pinigu. 
Pennsy I vanijos 
sudus Pottsvilles 

tai galima 
su-

je i gu 
augszczianses 

užtvirtino 
sūdo nusprendimą
tikėtis, jog Washingtono 
das nepadarys bezdžionkos isz 
vaistinio sūdo 
Geriause pamesti
vent i malszei ir broliszkam su
tikime o neterszt i Lietuviu 
vardu po

nusprendimo.
viską ir gy-

neterszt i 
visa Amerika.

I

Akyvi Trupinėliai.
Amerike sziadien randnki 

12,239,268 automobiliu in dar
biniu troku.

Jn užmiestines mokslai-
nes veža vaikus in mokslu 1,- 
846 t roka i.

♦

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
už priėnama preke.
ir inveda visokias paipas, pa
taiso stogus ir t.t. Kreiukites 
pas jin o busite užganėdinti.
818 B. Centre St. Mahanoy City

Pataiso

«

■; <■

Vulkanas Etna Italijoj, da vis spjauna Ugne ir smala. Naktije reginys yra puikus bot

< i
i

"i
t. J:#1

bledingas del aplinkiniu gyviui toju kurio jau pa.nesze milžini szkas bledes. Paveikslas
1do vidurį vulkano, kuriame atsidaro nauja skyle vemdami! isz saves siera

ISZ LIETUVISZKU
. KAIMELIU.
Philadelphia, Pa. f Czia pet- 

nyczios vakaru staiga nesirgęs 
mirė senas 
ventojas 
jmtis) 63 metu senas, ir l’tar-
ninke tai yra 17 diena Lii/pos 
1923 likos palaidotas Draugy
stes Szv. Antano prie kurios

Pbiladelphijos gy- 
Leonas Kūgis (Sza-

— Atneszk 
szitam sveeziui!

Vaikas i neina
stiklu rankoj! , .... . .. . .o . . . . . ... • priklausė per .10 metu in miestobzenninmkas atsiliepia: — 1 1
Grižk, tinginy,įatneszk ant to
rielkos!

Vaikas iszejo, vandeni isz 
stiklo torielkon iszliejo ir nesz- 
dąiuas pats iri save kalba.:

su vandens

atsiliepia:

iszejo,

— Žingeidiu žinot i, kaip tas 
svecziha gers isz torielkos.

ARESZTAVOTA UŽ 
BUTLEGERYSTA.

% 4 T * f

4 J
5 \
L

Pana. Eleonora Lopez, 19 me
tu mergaite, jauniause mergi-
na kada nors aresztavota Kali- 
fornijoi už butlegerysta (par
davinėjimu bonkucziu arielkos 
paslėpta 
džios agentai
San Fmciske, bet nieko aut jo
sios nerado, o paveikslas paro
do gana ajszkei, 
neneszioja.

ezebatuosia.)
ja ja aresztavojo

Val-

jog czebatu
i

Reading ►

In
11

$4.00
ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE
Nedelioj, 22 Liepos

tepecialiNskas Ekskursinis Treinas
Apleis
Shamokin .....
Mt. Carmel....
Ashland...........
Girardville ...
Shenandoah ..
Mahanoy City
Tamagua ..... .
Philadelphia, pribus .. 
■"""I1 11 ............ Į.. ’ *■ 1

z
Isz ryto 
.... 5:00 
.....5:08 
..... 5:45 
.... 5:52 
.... 5:33 
.... 6:14 
.... 6:42 
.....  t):40

(Dubeltavas tlkietaa Isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grovo Parka $3.?5> 

GRĮŽTANT—SpecialiHzkas treinas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 
vakare Daylight Time. —..- ......

8:00 vai.

tarpo Smalininku ir

kapinyną.
A. A. Leonas gimė 1860, iszejo 
in Maskoliszka Leib-Gvardija 
vaisku. 1881 ir tarnavo ant ru- 
bežiaus
Nemuno 4 motus, vėliaus likos 
perkeltas in
Turku ir Persu rubežiaus ten 
iszta.rna.vo .3 metus likos pa
leistas namOj isz, namu iszva- 
žiavo in Amerika. 1889 m. pri
buvo in Philadelphia 
pragyveno 34 metus be iszva- 
žiavimo isz miesto.

Buvo

Kagbižmanand
m

ir ežia

tykaus budo, nesu- 
kuom nebaręs, ne kazyriavo, 
nemylėjo dirbti, tik tam sykiui 
kiek reikia del pragyvenimo, 
mylėjo iszsigorti, ale anais me-

Geros akys yra geriausia do
vana, bet paprastai neužtekti- 
nai doruos atkreipiama akiu 
priežiūrai.

Ypatingai kūdikiu akys turi 
Imti prižiuromos, ir kMtts nuo 
kartoiprivtlin terrautis pas gy
dytoja, norftir kad jolįjp ango

i dimo nėra, bet,idant bufum tik- 
i r i kad pavojamrftora. Laikinai 
| beveik visose vieszose mokvk- 
j lose nors du kart per metus ku- 
§ dikiai yra nuskirto 
j peržinromi.
| Nopridora skaityti per daug 

skaityt i

gydytojo

smulkia spauda, arba 
tolei kol akis skauda.

Kiek galint isZvengti ar kiek 
galint mažiau skaiyti prie tam
sos, ar prie kokio bent žiburio.

Raszant ar 
turime
užeitu pro kairi peti nes isz ki
tos puses szviesni užėjus yra 
pavojingiau.

Mažiausias

skaitant visada 
bandvti ka<l 

B
szviesa

paro
akmenis ir gura.

tnis niekszo likos sužeistas, tai 
nuo to ir nebegero, mylėjo 
žmonoms patarnauti esantiems 
ligoje ar kitolioje nalaimeje. 
Yra labai daitg kūdikio prine- 
szes prie krikszto ir buvo labai 
teisus visame.

Paėjo isz Žemaitijos Skaud
vilės Para.

I’urejo Žemaitijoje du brolius 
už save senesnius ir seserį jau
nesne. Atvažiavęs in Amerika 
nerasze savo bftiliams ir nuo ju 

jokios gromatos, per 
juos nežinojo, 

sau vienas 
pasisamdęs. Pragyveno 

neženotas.

ir

negavo 
tai nieko apie 
Visados 
rooma

Pilsodo Kaimo.

gy venoO J

Priesz mirt i neku- 
riems žmonėms sakes turi $200 
bet numirus terasta apatinest* 
drapanose $130 bet $70 nežine 
kur turi padejes.

Tebūnie szi svetima žemele 
lengva musu Tautiezciui.

M. A. Ignotas.
— Dy- 
isz She- 

ke-

Mahanoy Plane, Pa. 
delis ajskrimo trokas 
nadorio pervažiavo per 
turiu metu Onutia Anicku su
laužydamas 
Daktaras 
žaiduli.

mergaites kojų.
Donahoe apžiurėjo

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

................ ............

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO .ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gorbemasls Tamistal: —
Sulaukiau nuo jusu slunczlamo* 

vardu knyga 
ir Viena”

“Tūkstanti* 
kuria

Mount Carmel, Pa. 
Vasiliauekas,

3 kasiklosia puolė in 
persk eidamas pakauszi, 

nuo ko mirė tuojaus.
ve

o 
t f

- Jonas 
dirbantis Sioux 

‘ ‘ man-

Velionis 
gyveno po 303 N. (lak uliezios, 
paliko paežiu ir du vaikus.

Motina savo sunui:

— Na kaip, Jurguti, tau se
kėsi sziandie mokykloje?

— Labai gerai, brangi ma
ni vte!

— Meluoji, 
in kaili!

— Taip, mamyte, bet man ne 
sopėjo.

Valgiu Gaminimas
----- IR)------

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 . .

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

girdėjau gavai

. . $1.50

sugedimas nu 
skaudėjimas akiu turi būti hirj 
jokio atidėliojimo tuoj apžinro- 
tas.

Tymais ar sziĮtinę sergant, 
reikia teipgi gerai akis prižiū
rėti ir kreiptis prie gydytojaus 
nes paprastai po sziu dvieju li- 
gn akys nusilpnintos.

Visose nelainie.se ar atsitiki
muose su akim reikia kreiptis 
tuoj akiu gydytojaus rodos ir- 
pagelbos, labai noiszmintinga 
toki svarbu ir pavojinga daly
ką pavesti kam kitam nes kar
tais priežastim buna akiu pa- 
t rot i n i mo.

Paprastai sugedimas ar per
dirbimas akin atsiliepia 
ginusia nuolatiniu galvos skau
smu, 
silpnom akim 
sėkmingai mokytis kaip pride
ra.

Kaip greit pateminame koki 
nors nesmaguma akiu ar pas 
save ar pas kūdikius privalome 
teirautis, be jokio atidėliojimo, 
pjite tinkama ir pasekminga gy
dytoja nes pas bile katra krei- 
piantios, kartais nežinanti sa

ga ilia i

l’vmais ar

T •

dau

ypatingai kūdikiai su 
negali taip pa-

vo užduoties, prisiejna 
apgailestauti.

I

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- $—7
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 dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

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

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
------ ’—

DIREKTORIAI: .
D. M. GRAHAM, Prez.

ir Bzita

mano 
Naktų ir Vienu” už kuria tariu 
Bzirdlnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena’’ apturėjau, nes man. 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkčeziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 

>pamii*8zti ir visokį rupeseziai 
ant valandėlės atsitraukia.

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

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 
Kauno apski 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas kszdaviinas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti ,in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOOZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

“Tūkstanti*

Teipgi galima

nors

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

D. F. GUINAN, Sek. Kaeljerlus 
LEON ECKERT, Vlce-Pre*.

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

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi

Knyga 4 * 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. Adresavokite:

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

duosime jumis dykai 
25 rekordus, jūsų pa
ežiu pasirinkimą, jei 
gu pirksite pas 
grofonola $125-8150.

sanvaites

mus

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

GUINAN’S-201 W. CENTRE ST
t

nelainie.se
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Isz Amerikos
Nedave nebaszninkui 

atsilsėti.
Steubenville, Ohio. — Pa- 

szauktas pavieto daktaras isz- 
tyrineti mirti Leroy Nance, 42 
metu, apreiszke buk negalima 
nebaszninko laidoti, nes kaip 
rodos, tai jame randasi ki- 
birksztele gyvasties.

Nance pati Ida, 32 metu su- 
juom, dore 

peiliu. Pa 
da a t aras

4 C M

tai jame

“ne- 
staigai atsisėdo 

szaukdamas:

sikivirezinus su 
jam in szirdi su 
szauktas pirmu!inis 
apreiszke buk žmogus yra mi
res. Po valandėlės laiko 
basZninkas 
lovoje szaukdamas: “ka jus 
ežia su muilini darote, duokite 
man iszsimiegoti!

T 1

? *

Pasveiko po susiuvimui 
josios szirdies.

New ()rleans, I ji. — 
ka Bella Smith, kuriai instume 
peili in szirdi 
Juozas Mot t.

Mger

josios mi lemas 
sugryžo i

Namas Kuriame Pražuvo Keturi Žmonis.
t

Warszawa.
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ISZ VISU SZAUU ---
6 užmuszti, 32 sužeisti maisto 

sumiszimc.
I /Rike sumiszimo

kuris kilo Lodziuje isz priežas
ties dideles brangenybes mai
sto, kuriame dalybavo apie 70,- 
000 siraikieriu, likos užmuszti 
szeszi žmonis o 32 sužeisti. No- 
riuts maisztminkai likos apmal 
szyti, bet terp žmonių vieszpa- 
tauje dydelis 
ir kaip rodos 
isz naujo.

Pavogė szventojo kaulus. 
Parvžins. —

via iii Szv. Maitino bažnyczia 
kaulus 
Mari ino,

i

neužga.nadimas 
sumiszimai kils į

Vagys insiga- 

iszvoge Kaulus (relikvija) 
szvento Martino, bet kitas 
brangenybes nejudino.
' Szv. Martinas buvo biskupu 

didžei

isz Ii- Į 
gonbutes užsiymdama papras- ‘ * 
t u darbu hotelije. jt u darbu hotelije.

Daktaras Grafngino, perpjo
vė moterei krūtiniu ant asz 
tuoniu coliu, persitikrindamas 
buk Bellos szirdis buvo per
pjauta ant puse coliaus. Žaidu- 
li susiuvo, mote re pergulėjo 
ketures sanvnites ligonbutije 
ir dabar visiszkai pasveiko.

- —MvlemJ‘p.»*.odino anl 
sziu metu in kalėjimu.

Ana diena

Fordas padirbo jau 8,000,000 
automobiliu.

Detroit, Mich.
Fordo automobiliu dirbtuvėje
likos užbaigtas asztimtas mili
joninis automobilius.

Fordo fabrikai dabar dirba 
ant dienos po 7000 automobi
liu. Argi kas galėjo tam tikėti 
keli metai adgal, idant fabri
kas iszdirbtu tiek automobiliu 
anl dienos!
kas yra galima 
pitalu.
Vyras be darbo, pati nužudė 

du vaikus ir save.
Prist um- 

vargo isz

Bet sziadien vis- 
su dideliu ka-.

Szlai paveikslas kotelio Schmidt, Mcdxecsport, Pa., arti 
Pittsbiirgho kuriame sudegi* keturi žmonis

I H»'( *

(I keliolika ap-

Mažiukio pati-supliekė 
milžiną.

Pa.

! Szeszi anglekasei užgriauti —

282 Prancūzai užmuszti Mo- 
roke.

Parižrus. —Prancūzai neteko 
aficierius ir 35 sužeistu, o

apsmakyineti

21
262 kareivei likos užmuszti ir 
552 sužeisti: muszije su nibro
ki ecziais, nuo kada pradėjo tuo 
sius laukinius
nuo praėjusio Kovo menesio. 
Padai pasikelima morokiecziu 
visiszkai jau apmalszino.

Banditas Villa nužudytas.
Meksikas.

hv
Chihuahua City,

— Laike muszio artimoje 1 
rali, garsingas mcksikoniszkas 
banditas Pranciška Ville likos 
užmusztas kaipo ir szimtas jo
jo pasekėju. Muszis kylo terp 
neužganadytu darbininku anl 
jojo dydeles farmos.

*---------- r'-r -r w m w k m m w wr r-------- rirr •

DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS “SAULE” 
1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZLA 

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMKRIKE: Ant virf> meto $3.M. Ant’puaee meto $l.M 

EUROPOJE: Ant .viso meto *4.99.
99“ LaUbIkus ir piningu* viuada siuskite tiktai ant saito adreso:

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

34 METAS

I

Isz Lietuvos.
Szimtus žmonių suymta už pa- 

slepima pleszikiu.
Telsziu apylinke- 

sziauczia

Iszdykes poniszkumas paszto 
valdininku.

Kaunas. — Syki draugas 
man pranesze, k&i<l mano var
du parojo laiszkas isz Ameri
kos, laiszkneszys nesutikęs pa
likti szeiinininkei. Asz pats nu
vykęs in paszta, paklausiau vie 
uos paneles apie laiszka. Ji sa
ko, kad tai ne ju skyriuje, tai, 
girdi, pas laikanoszius reikia 
ateiti 9 vai. lyto. Nueinu ant 
rytojaus, ir vėl ta pati giesme. 
Sako ateik rytoj jau nebe 9 vai. 
a jau <S vai. Klausiu, kodėl? li
gi, sako, laiszkaneszys dabar 
iszejo'ir laiszka iszsinesze. Ne
jau sakau,
reiks treczia diena vaikszczio- 
ti. Tai ko, girdi, asz kalta, kad 
vėlai atėjai, girdi, paduoki pa- 
reiszkima

num del laiszko

virszininkui, tuo
met tik gausi laiszka, o dabar 
gi laiszko nėra, laiszkaneszys 
su savim iszsineszes. Man rus- * 
ežiai suszukus: kokiu paibeliu 
laiszkaneszvs mano laiszka ne- 
szioja, jeigu asz negyvenu nu
rodytu antraszu: ncszios, ne- 
szios ir numes panesziojęs. Tik 
tuomet valdininko szirdis su- 
minksztejo ir jis atsidarė stal- 
cziu ir isztrauke nemažai laisa 
ku kartu, ir manes papraszes 
paso, laiszka ant stalo nublo- 
szke, vis tik man viena diena 
sugtaiszinc laiszka atidavė.

—N uskriaustasi s.

žingsni.

Telsziai. — 
je jau keturi metai 
pleszikas Raikauskas su kom
panija. Pernai ir sziais metais 
jis ir Mari inkus, dezertyras 
nuo Knrszeilu, apart žymiu api 
pleszimu nužudo ir daug žmo
nių, tarp kuriu ir a. a. mokyto
ja. Smilingi. Milicija visa laika 
dėjo pastangas pjeszikus suim
ti, bet tas nepavykdavo tik del 
to, kad visoje apylinkėje minė
ti plcszikai turėjo labai daug 
užeinamu vietų, kuriose jie 
nuo milicijos slapstydavusi ir 
pulkus agentu, kurie sekdavo 
kiekviena milicijos

Birželio 10 d. sz. m. buvo mi-| 
licijai praneszta, kad plcszikai 
Raikauskis ir dartinkus randa
si Tarvydu kaime netoli Žarė
nų. Kadangi Ap. Mil. Vadas 
buvo aukszcziau minėtu pleszi
ku sekimo tikslu i87.vykęs Rie
tavui), tai sziuo kartu, paemes 
likusiu^ Telsziuose knilicinin- 
kus ir apie 7 kareivius, auto
mobiliais nuvyko pats apskr. 
Virsz. p. Petrauskas. Buvo ap
siausta troba-daržine, kurioje 
virszui sziauduose miegojo abu 
du aukszcziau invardyti pleszi- 
kai. Visa kas ap. Vi'rsz-ko buvo 
tinkamai suorganizuota pleszi- 
kams paimti ir užimtos geros 
pozicijos. Gal Ivitu visai goriu 
pasiseko, jei vienas puskarinin 
kas Giniotis, kuris lipo auksz- 
tyn praszyti plesziku, kad jie 
pasiduotu. Ginioti plcszikai nu 
szove, likusieji kareiviai, kurie 
buvo užėmė atskira puse sau
goti, pamate viena isz savisz- 
kiu nukauta, iszsigando ir su- 

*81 spietė aplink pirkę, o kiti net 
in pirkia sulindo. Plcszikai isz 
trobos bėgdami atome nuo nu
kautojo puskarininko kepure, 
szautuva su szoviniais ir bego 
in dvi prieszingi pusi. Pleszi
kas Reikauskas pataikė bėgti 
tan Rrasztan, kur stovėjo ka
reiviai ir pro juos prabėgo. Mi
licija ji paniacziusi apszaude- 
sužeidė, bando vytis, bet Rhi- 
kauskas radęs netoli krūmuose 
besigananti arklį ir ant jo už
sėdės lengvai nuo milicijos at
sitolino ir krūmuose dingo, 
nuMineszdamas su savim pui
kautojo puskarininko amuni-

Pleszikas MartinkuS
bėgdamas pataikė tau 
tau, kur stovėjo milicija, tapo! 
sužeistas. Pargriuvęs patogion 
vieton ilgai dar szaudesi su ap
supusia ji milicija. Pagaliau 
pakilęs bandė bėgti, bet kelis 
kart sužeistas vėl pargriuvo ir 
bandė gintis. Po ilgo szaudy- 
rnosi su milicija, dar kartu ban
do bėgti, bet sziuo kart nude-j 
ta jis vietoje.

Mil. Vado dedama pastangos 
surasti Raikauskas, ir suimtu 
iu 100 asmenų, kurie mažiau 
ar daugiau inmaiszyti minėtu 
plesziku slėpimo. Tarpe ju yra 
net tokiu, kurie padėdavo pl.esz 
ti ir nurodydavo turtingus as- 

anenis, kuriuos galima apiplesz 
ti.

Raikauskas, gautomis žinio
mis, nesąs taip žiaurus, kaip 
nukautasis Martinkus. Jis žmo 
niu žudyti nemėgstąs, ka labai 
noriai atlikdaves nukautasis 
Martinkus. esenai priesz Isąv 
nužudymą, jis nuszove kelyje 
ir Telsziu ap. milic. Saugaila.

Tuos ple&zikus sekant Tel
sziu ir Kretingos apskrisziuose 
ir Mažojoje Lietuvoje gan se
nai intensingai darbuojasi it

Tourse, didžoi garbintas per 
Franciizus. Po iuszvenl iuimiii 
jojo iii 
pelegramu
uyczia kurioje* radosi.jojo kau
lai, nes žmonys 
geli maloniu
szvento Martino relikvijos.

Panaszios vagystes atsibuvo 
ir kilosią bažnvežiosią 
del to, idant -Vogti 
szventuju, liktai brangius in
dus, kortuosią 'relikvijos ran
dasi, verties po keliolika tuks- 
lancziu doleriu?
Brolis iždave broli — tikras

szvent us, t ukstanezei 
at lankvdavo baž-

apt arėjo dau- 
bueziuodami

T
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Baisus atkerszinimas inirszu- 
siu mužiku ant vagies.

Krokavos, Lenkije. — Na 
szlei Salomėjai Dorosinskienoi
gyvenanezioi Zarembos koloni
joj, kas tok is pavogė vienatine 
karve. Praliejo dariti slieetva 
ir palicije rado mesa karves 
pas gaspadoriu Pajonka, tam 
pacziąm kaime. Vagis pasislė
pė, bet kaimynai gai ledam i esi 
nuskriaustos naszles 
jeszkoti 
suome koki tai Stanislova Ryb 
kaucka isz artimo kaimelio. 
Atvede ji in kolonija kur pavo
gė karve. Ant kiemo Dorocins- 
k ienos 
baise i inirszia ir

pradėjoj 
vagio ir nepbilgam

liet no 
kaulusižgialbeti.

IdymoutIi, I’a 
Jekasei, kurie

— Szeszi an- 
likos užgriau

ki!- ! tais laike eksplozijos Avondale 
i kasvklosia, arti czionais, likos 

skunda prie-i izgialbetais per.

Pittsburgh. Pa. Norints 
23 metu Gudavas Lossie 
Graikiszku 
ežia uses žirn gus 
ana diena inne<;e 
szais'savo pai'/lbu*. maža Ame 
rikoniszka molerelia, I 
su juom pasiclgineja brutalisz-, dideliam pavojuje, 

aido idant i \'eže iii

\ TU

milžinu ir < 
ant svieto

ir

1

g

savo draugus
i,I . 7 • • •‘ in kėlės” vtUandnš po nelaimei 

kad jiji f bet teip apdeginti, jog randasi !«««*• a a ... —r .

kai ir todėl meldže 
nuo josios. Gus

tavo paeziide apleido 
ris kartus nuo 1922 meto ir do
vanotu jai, kad tiksugryžtu 
pas ji.

Geriau ejti in kalėjimą ne kaip

jiji perskirtu

n

vai kszeziojas 
Vargszas net

skat i ko

Jojo pati

Brooklyn, N< Y. - 
ta prie didžiausio 
priežasties kad josios vyras 
negalėjo niekur aplaikyti dar
bo, Autose Driggs atsuko gaza 
kuris užtroszkino du vaikus, 
po tam perpjovė sau gerkle su 
britva. Lavonus visu trijų su
rado tėvas Mauricas ka per vi
sa diena." buvo 
jeszkoti darbo,
apalpo kada surado savo mile 
mas be gyvasties. Nuo sanvai 
tęs laiko neturėjo ne 
už ka galėtu nusipirkt maisto, 
nes MZtornjnkas daugiau atsi
sakė duoti inaista be pinigu.
Toki tęva pakart ant sausos 

szakos.
Chicago. — Palicijoi prie W. 

Chicago avė., randasi uždary
tas ižgama .Jurgis Zukavi- 
czius, 956 N. Racine avė., kuris 
nesilygina žvėriui.
Katre, paliepė ji aresztavoti. 
Motei:# pasakė palicijei, 
Jurgis su jaja apsielgineja 
žveriszkai, neduoda ant maisto 
ir net priverto savo locna duk- 
tere ant gyvenimo su juom pa
leistuvystėje. Mergaite kente 
ilgai, o negalėdama ilgiaus nu
kensti pasielgimu ižgamos tė
vo, pabėgo namo.

Sudže paliepė palicijai su
rasti mergaite idant galėtu 
liudyt prieszais ji kada prasi-

buk

S

ji ketu-

Visus nu- 
Nantiko ligonbutia. 

Užgriautais buvo: Madas Hils- 
ki, .Julius Pelroviezius, V. Kli- 
maviezius, 
isz Plymonto;

Edwardsvilles ir

Judoszius.
Ostrogas. — Ant Wolyniaus 

kokis tai

• •

matyti motina.
Omaha, Nebr.

Smarkus pleszikas suymtas, — 
žmonis ji apgailestauja.

Zapyszkis. Birželio 18 d. ta-

subėgo visi kaimynai 
kerszindami 

atsimokejimui už skriauda. Vi
si konia buvo apsiginkhlVe ir 
spragilus, kirvius, dalgius ir ka 
tik kas surado. Isz visu gerk
lių kylo szauksmai: 
raka Ii I”

Nepagialbejo

pb palaidotas Za-
pyszkio apylinkes “karalius” 
A. Lavininkaitis. Jis 1919 m. 
pabėgės isz kariuomenes susi- 

tokiu pat “draugu 
Chrisostomu 
ir vaikszcziojo po iniszkus, ati-4 
minėdami isz praeiviu pinigus. 
Abudu apsiginklavę nuo gal
vos iki kojų geriausios siste
mos, 25 szoviniu, szautuvafe, 
parabeliais, mauzerais ir gra
natomis. Milicijai raszinedavo 
pasziepimo laiszkus, kad neme 
gintu ju paimti. Ju nepaklau
siusi drąsu milicininką Mask- 
vvti nuszove. Rodydami savo •> » 
galingumu, jie ateidavo in dirb 
tu ve “ 
stabdyti 
kams pasilsėti. Jei miszko sar
gai kam už vagyste sustatyda
vo protokolu, tai tik jiems pasi 
skųsk. Tuoj jie iszkeldavo šur
ga isz vietos, o po kiek laiko 
liepdavo grįžti, arba atminėda
vo kičinius, numeratorius, nu
ginkluodavo, insakydami, kad 
žmonių nevargintu. Ir jau kai 
kurie miszko vagiliai pradėjo 
Lavinkaicziu eigulius baidyti. 
Net ir jo sesuo su pasididžiavi
mu sakydavo: “Na, na, kai pa
sakysiu Antanui, tu i žinok, kas 
tau bus.” 
kio valscziaus ir apylinkes “ga 
Ii jotas” priesz keletą dienu ta
po paszautas vieno eigulio, ku
ri jau treczia karta cjo “mokiu 
tį, kaip ant svieto gyventi,

maskolius 
kuris vėliaus 
pravarde ant 
tarnaudamas 
del Lenkijos.

gyveno
vardu (Irlovas, 
permaino savo 
Krzernickio, 
sznipu skyriuje
Jojo brolis pildė toki pat dins- 

del bolszevikiszkos

4 4 nužudyt
dėjo su r >

Samoleviczium
Mikas Zarila, visi 

Aleka Minikas 
.Juozas 

Braiiczina isz Avondales.
I Apsivedė su 262 svarais 

džiaugsmo ir kitoms da-

isz

Jonas Mo
naco, ncsziotojas ir pardavėjas j 
laikraszcziu, turintis turto? 
verties 15 lukstancziu doleriu, 

| p<*r slidu už

turint is

kale ji me

val-
% f *

likos uždarytas 
valkai vsta.

1 Irrmonas, jojo brolis 
ke sudžiui, jog
idant ejtu atlankyti 
gante mot ina 
ka doleriu ant josios 
ino. Sudže
k vt i mot ina arba

uz

į >asa-
Jono

džiaugsmo ir kitoms da- 
deczkoms.

thanas Caccole, 
paleistas ant liuosybes 

nedavimą pinigu

(’hieago.
Kos sekant i būda:

kitos karves del

j sa\’o paeziulei
nimo, nes kaip pats 
reiszke, tai ir teip turi už daug 
sunkenybes ant sprando apsi- 
vedias asztuon<*s dienas adgal

ant iszsimaiti-
sudže ap-

pa reikalavo, 
at važiuot u

galėtu

už tris 
rubliu 

idant
in Bosiję

jojo
I

jam ge
uszelpi- su ,Il(deria kuri svėre 262 sva-

melde
savo ser- 

ir duot n kelioli-
s

jam paliepė atlau- 
cjti in kalė

jimą. Jonas iszrinko kalėjimą, Į 
ne kaip pasiniai y t i

tiek suvalgy -

geros rodos 
senesniu ūkininku, idant duoti 
kaltininką in rankas teisingy- 
stes arba surinkti piningu ant 
nupirkimo
vargingos naszles.

Tame priėjo du jauni bernu
kai prie vagies, kuris szauke ir 

susimylejinio. Tas da 
daugiau inirszinp susirinkusia 
mynia. Bernukai 
y pa su spragilu in 
si l iedamas kraujeis.
klupo ant klupojenczio su kir- 

spa.tais ir dalgėms. Po 
trumpam laikui isz gyvojo žmo 
gaus pasiliko tiktai krūva žmo 
gienos. Myne pasiutėliu surin
ko likuczius ir atnesze pas gas- 
padoriu Pajonka, už ba.usmia 
idant kita karta nepirkinėtu 
nuo vagies pavogtos mėsos.

Palicije aresztavojo deszimts 
ypatų kuros pakursto žmonis 
ant mižudinimo vagies.

melde

VQ18,

1

kirto vagiui 
veidą, ap- 
Kiti už

Ežerėli” liepdavo su
mažinąs, o darbiniu-

ta 
d žios.

Brolis Itosijoi nutarė suvi
lioti Krzemicki apgavingu bū
du iii bolszevija idant isz jojo• * iszgaut reikalingus slaptingas 
žinos did sovietu.

I’ajiaudojo
prižadėjo ižduoti bolszeviku 
mobilizacijos planus 
111 k s ta n cz i u s a u k s i n i u 
bot
brolis 
nes tik lenais 
riau apsakyti planus.

Krzemickis iszsįunle paežiu 
ir szvogeri in Bosijo. Kada jau 
radosi ant rusisz.ko

jisai bolszovikai užklupo ant ju. 
Kankino juos kanuobaisiausui, 
pilti Krzemiekio laike kaukiu 
iždave keliu ypatų pravardes 
kuriosdirbo Rofijoi del labo 
tėvynės, norints motore iždavre 
slaptybes, bet ja ja bolszovikai 
ir josios broli nužudo.

Priesz uužudinima palįepe 
jai Įiaraszyti gromata pas vy
ra, idant tasai pribūtu in Rosi-

ru, o priek tam
davo kad butu ir pati Franuka 
suedus su kaulais 
paeziide s pynėsi
maitytu paezios brolienia., bro-

I Ii ir asztuonis vaikus. To buvo 
j Uranui už daug
Įmaityti tosios sunkenybes vi- 

. i sa
--Už tai ,
i nabiidiu-1

su sergan-
Negana to, 
idant

rubežiaus
5

c i ja .
krasz-

czia motina. — Argi ne ižgama
suniis!

Nužudo kaimyną kuris už- 
musze jojo gaidį.

Sioux Pails, S. I). 
kad kaimyno gaidis ji p............
davo ketvirta valanda kas rv- 
tas, ('haliesas Kurgeson nega
lėdamas nukensti giedojimo to

> artisto ne tik už
gaidi, bot ir jojo locni- 

genn (IrilTitha,
Kurgesonas atejas in viszti- 

nyczia norėjo 
gaidžiui, kad sztai atėjo locni- 
ninkas su karabiniu paliepda
mas I'hirgesoniu iszkelt rankas 
iii virsziu, o kmla to nepadaro 
szove. in ji, bet nepataiko. Eur- 
gesonas savo locnam apginime 
szove 
nias

jo ankstybi 
inusze g: 
ninka Eu

uz ir atsisakė

giminia.
Gerai padare dukrele.

Niagara Falls, N. Y. — Wil
li mas Jankauckas užmokėjo 35 
dolerius bausmes
szirdinga siimuszima savo pri- 
siegeles, norints prigialbejo ji- 

motinos 
kuri lindojo pa

už nemiela-

Iszklausyta malda.
Bern. — Konstantinas Del 

vargingas
a- 

gio, vargingas žmogus isz 
Szveicarijos sziomis dienomis 
per paszta siuntė viena maldos 
laiszka Dievui. .Jis melde Die
vo 100 franku. Pasztas padavė 
szita laiszka Kantono valdžiai. 
Valdžios ponai, sudėjo isz savo 
kiszencs 50 franku ir prisiun
tė praszancziajam.
gus rasze vėl in Dieva, dėko
damas už dovana ir praszyda- 
mas kitu 100 franku. Tik pra- 

tu pinigu nosiunsti per 
valdžios rankas, nesą valdžia 
isz tu pinigu sau pasilaikiusi 
50 franku.

Ir sztai tas Zapysz-

. ji sumnszti apginime

nusukt kaklu

G r i f f i t h a u ž m u s z d a - 
ant vietos. Gaidžiui 

teipgt padare gala. Sudus ji pa 
liuosavo.

Maistas vis brangsta.
Washington, D. C. — Pagal 

raportus aplankytus isz visu 
szaliu Suv. Valst. tai maistas 
pabrango ant treczio procento 
daugiau arba nuo pradžios me
to ant 46 procento. Kaip kur

ni 
Ji

dukrele Ona, 
tęvi su aliniu buteliu už ka ap- 
laike nuo sudžiaus pagyrimu. 
Jankauckas daugiau nedalyps- 
tes paezios turėdamas teip 
smarkia poduktia.

Farmerei siūlo po $9 darbinin
kams ant farmu.

Lansing, Mich.'— Michiga- 
no farmerei reikalnuna penkis 
tukstanezius darbininku ant 
surinkimo rugepjutes kuri su
sideda isz 16 milijonu buszeliu 
kviecziu.

Darbininku didele stoka, to
dėl farmerei siūlo po devynis 
delerius Jir burda, bet negali

in Ostrovaje. G romą ta atvožė 
žydiszkas siuntinis, bet valdže 
nepavelino Krzemickiui iszko- 
liauti isz tėvynės.

Akyva, kad valdže paleido 
žydą adgal in bolszevijc7 Del 
ko ji nesulaiko? 

f

Žydai apipleszineje turtinges
nius savo tautieczius.

Berlinas. — Maskvoj ka-tik 
pasibaigė žydu plesziku ban
dos toismaas. Ta žydu plesziku 
banda už^uldinejus tik turtin
guosius “saviszkius” — žy
dus, pralobusius spekuliacija 
ir verslu per pastarąjį sovietu 
“naujosios ekonomines politi
kos” laika. Du tos bandos va
du Maskvos tribunalas pa
smerkė susząudyti, kitus gi ii-, « . * « e ' N4M i t I

saviszkius

sze

Pas žmo-rp

___ t----------------
Amerika randasi apie

trys milijonai žydu, tai yra 
atejviu, o ne czion gimusiu.

Lincolno vioszkelis yra
3285 myliu ilgio kuris ejna per 
Philadelphia, Pittsburgh, Chi
cago, Omaha, Cheyanne, Re
no, Sacramento ir baigėsi San. 1. i, ; J • i ♦ 1^.1

tį, kaip ant svieto gyventi,” 
anot jo paties žodžiu. Perszau- 
tas per peti, dar 3 kartus kzo- 
ve in eiguli, lengvai ji sužeis
damas. Bet, kai “Antano” 
draugas isz tos kovos pabėgo, 
imtas* • ir nuvežtas in Szakiu 
kalėjimą, kuriame ir mirė.

Dabar yra tokiu, kurie jo 
apgailestauja, ^sakydami, kad 
“jis nieko žmonėms nedaręs, o 
tik valdininkus baudęs.” 
sisi jau jis ramiai kapuose, o 
taipgi ilsėsis ir ramus szaliu 
gyventojai, ir valdžios pasta* 
tyti žmones tvarkai daboti.

Toil-

f

’ Iszpaniszkas karalius Al* 
phonsas kas metas nuperka su- 
virszum szimta visokiu siutu

■•f

■
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GIRDĖT
Nuo 1888 lyg 1923!

metus iszleidrneti 
tai yra didele už- 

ran-
turime garbe ir

alkoholius
•protą, būda
kati neĮiaudoju ąįkoholiuus — 
daugiau ir geriau ggli dirbti, 
daugiau uždirbti ir ant svieto 
ilginus gyenti.

užmusza kuna ir 
iv dorybių, kad

_____________________________________ 8 AŪLE .

35 Jubilejus SukaktuviU '4&mfes”
ANT ATMIKTIB8 a.a. JĮ). T. BOOZKAUSKO.
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BOOZKAUSKO.
1 ■ M, . i’ .

Didis daVbininkę^Liotuvos inyletoj|iu, 
i»vwi <1 o win u 4-ii ii 4/vi 4<!

, ' '■* * • p 4 • •

Saules ’1 iązduntojąą
> Per 35 
laik raszti, 
duotis ir tai vis vienosia 
košia. Taigi, 
džiaugsmu praneszti musu my
lintiems skaitytojoms, jog Pet- 
nyozioj 27 Liepos, suejs 35 me
tai, kaip pasirodė Mahunojui 
pirmas nuniaris “Saules,” ku
ri uždęjo a.a. Daminikas T. 
Boczkauskas, kuris per 21 me
tus dirho be pasilsiu deį labo 
lietuvystes, o szuulien po tam 
sunkiam darbui silsisi 14 me
tu amžinam atsilsi. Mirdamas 
pasakė: “vaikai, neduokit

Jojo žo
džius ir velinimus pildome lyg 
sziai dienai ir pakol busime 

“Saulei ” 
pražūti, norints musu 
mi(f)” 
nekarta, numaryti.

Visiems musu guodotiniem 
skaitytojams szirdingai dftką- 
vojame už platinimu

’’ ir Dieve duok, idant svei
ki sulauktumęm aąksįnię ju- 
bilejuus, o visiems skaityto
jams vėliname sveikatos, ilgo 
pagyvenimo ir 
tosios linksmos

* vaiksztinet su mumis taja die
na.

Po sunkiam darbui del labo 
Lietuvystes czionais 
per 35 metus, iždavyste 
les’’ stovi ant druczįąusio pa
mato už visus kitus Lietuvijįz- 
kus ląikraszczius ir tai vizuo
sią raukusia, be jokios permai
nos. Turi savo locna narna, vį- 
sokes reikalingas maszinas, 
del spaudimo luiki’aszczio, li- 
notaipus del rinkimu litaru, o 
ana dięna intaisem naujausio, 
sistemo linoUipa kuris sude
da szeszcs kainas litaras per 
viena operatorių, — ir su kož-

< c

“vaikai, 
pražūti! > >

gyvi,

les

prietelei

neduosime 
‘ ‘ mylę- 

norejo jaja

o visiems

4 4 Saą-

kad sulauktu
dienos ap-

Amerike
Sau-

nu metu pagerinam spaustuve 
del labo musu tukstaneziu 
skaitytoju.

Nerekuuname apie 35-me- 
tinia suk^ktuye musu ižcĮavys- 
tes, nes ąpvaiksztinęjąme 
malszei su atmiutm praėjusiu 
sunkiu metu, netekimo musu 
brangaus teveliu ir motinėlės 
ir kilu milemu ypatų, bet 
džiaugėmės jog Dievas mums 
duoda sveikata idant ir aut to
linus dirbti del labo musu mi
lemu skaitytoju.

nes

Lietuvoje susidarė draugi
ja tėvynei pagrąžinti. Saitam 

vienasjudėjimui pąakstinti 
juokdarys parąsze daina var
du litą, kas plyta.” Szį- 
ta daina Dlpa “Lietnyos Uki- 
ntokn” ir skamba szitaip: 
Kas litu, kas plyta,.
Kas nęai s^vąiįai nuvalytą— 
Tėvynei pągvažint utneszkim. 
Valykim, statykim!
Isz grįęziu galvijus iszgykim!
Ju riebnji meszla dirvosna

[iszvežkim!
Ivocziai

' socziąi, 
ip gražiai 
k kalbėti...

du “I\as litą, kas plyta.

Juk boeziai—
Ir dirbo ir vafge^—lyg 
O nūdien mes mokau 

[Hk
Kas stojos, jiyu stojos,

%

O nūdien mes mok

Bet kąm gi ųieszlyne dąr kojos
O lupose—žodžiai senai 

[nudėvėti?!
Ncp:ųgkim> Uopukjjn
Įr veltui, kaip šnekios, pedu- 

Ikim, 
Bet griežia ir szirdi gražiai

[isz valy kim...
• 4 

9

Papuoszkim sau kieta ma- 
[kaule 

4

Svajonc, kaip saule

• I.
Ir dvokianezio raugo savyj 

[nepalikim...
T '"'T----------

Sziaudieniniuosia laikuosia 
prohibictjos kada tai dauge
li uosia namuojsia motinėlė su 
teveliu varo mtinszaine duoda 
ragauti sava vaikams tuja tru- 

la į -•♦v J

1 juosia namuoeia
i’’* M f# **" .. A Jk.

< 
CV 
va
pareiga j

* J i

įr tokiu pripratipa
kiis prie alkoholiais. Tevp 

'■'uiga pamofyti vaiki 't A

GUDROCZIUS
Kasyklų peržiuretoju nųior- 

tai rodo jog per sziu metu Ge- 
menesi Suv. Valstijose 

170 vyrai užmuszti kasyklose. 
Per ta menesi, 54,649,Q00 tonu 
anglies iszkasta ir mirtingumo 
rata yra 3,11 procentas del mi
lijono tonu. Gegužes menesi, 
1922 m

guzes

tonu. Gegužes menesi 
mirtingumą rata buvo 

4.22 procentas, 20,636,000 tonu 
anglies, su 35,000 tonu akmeni
nius anglies (antracito), iszkas 
ta. Bet turime atsiminti jog del 
streiku, Gegužes menesi 1922 
m., akmeniniesanglies produk
cija beveik visai sustojo. Kuo- 
anet 1923 
giles 

.Smalingu (bituminous) kasyk
lai mirtingumo rata Gegužes 
men. 1923 m., buvo 2.67 del mi
lijono tonu sulyginta su Gegu
žes men. 1922 m. 4.17 procentu.

Per dabartiniu metu pirmus 
penkius menesius mirtingipno 
trata del smalingu kasyklų bu
vo 3.55 de milijono tonu, arba 
809 mireziu, sulyginta su 3.70 
per tiek menesiu. 1922 metais 

t arba 61 mireziu. Akmeninius 
anglies kasyklų penkių mene
siu mirtingumo rata del 1923 
buvo 5.36 del milijono tonu, ar
ba 228 sulyginta su 6.72 pro
centu del 1922 m. pirmu'penkiu 

arba 147 mirimai. 
1923 rata yra sumažėjimas isz 
20 procento.

Paprasta 
del Gegužes men. per pereitus 
deszimts metu (1913-1923) yra 
3.37 del inilijono tonu del-sma- 
Jivgos anglies kasyklų ir 6.02 
del milijono tonu akmenines 
anglies kasyklų.

Gazo uždegimas, kurio prie
žastis buvo atidaryta szviesa, 
Geg. 5 d. Coloradoję buvo prie
žastis baisus sužeidmo 10 vyru. 
Su ta eksplozja 1923 dideli ne-

m., akmeninies an- 
iszkasta 8,573,00 tonu.

[u mirtingumo rata Gegužes

menesiu,

mirtingumo rata

tonu akmenines

laimingi atsitikimai skaitliavo 
iki 4, su 145 mirimais. Per pir
mus pepkius menesius pereitu
metu, buvo 7 dideli nelaimingi 
atsitikimai su 82 mirimais. Per 
1923 matyt, snnjažejimas nelai
mingu atsitikimu nuotrąukimo 
ir nuo stogu ir anglies puoli
mo, padidėjimas gazo ir dulku 
užsidegimo. Apie 65% visu ne
laimingu atsitikimu yra nuo 
stogu nupuolimo.

Czikaginis vyras paguldęs 
savo milema ant keliu uždavė 
keliolika geru “blynu” ant 
minksztos vietos už tai kad jo
jo milema įsivažiavo bąmbi- 
lium su vedusiu vyru k(iris 
turėjo su savim kvorta muu- 
szaiues. Žinoma, kada milepib. 
ji apskundė už sumuszįmat 
bet sudže iszklauses visa atsi
tikima, paliepė vyrui užbaigti 
dariai per nubaudimu 
ežio. ’ ’
tingus sudže, — kad ju dau
giau butu.

F—
Nckurįe amerikoniszki ka

reiviai ne buvo užganadyti isz 
valdžios, jog jiems nedavinėjo 
užtektinai api’udalo ir kitu da
lyku laike kares, bet nebutu 
tiek rugoja, jeigu butu kinisz- 

kuri kitaip 
pasielginęja su savo karei
viais. Kožnas kiniszkak karei
vis iustojentis iu kariumęnia 
aplaiko kepure kas du metus, 
ęęapdieru kus tris mętus, ovęr- 
koti kas s.^eszis metus, vienus 
marszkiniųs aptr metu, pan- 
cziakas kas keturis metus* 
kaldra kas tris metus, szieni-

, czeve- 
iszlaikyt tris

blynu

‘ ‘ ženo-
— Tas tai buvo iszmin-

k oje kariumeneje 
su

in kariumęnia
i Ii -i, ''' 4 • ■' -

maądiera kąs tris metus, ovęr-

J

ku Ipis deszputs pietų, 
rykai turi jam 
metus iy 1.1. '

r

» »

1 i ’ n » v k ,, ♦ * t .

Tu i mątotę, ką toniškas ka
reivis apląikn,4p4el. U v»iksz-
ežioje basi ir ąpipĮyszia.

t » •, i »• ' < įi ę.r<r lvir:p ■■ : 1 •

Ketverge suejs 148 motai 
.nuo kada Huv. Vaisi, prasiile-kada Huv. Vaisi. praeiUe-

1

ųš, kad in»ėt,e.
1 jo jilrmutĮtiia pącztas — 1775

Pirmas mus tauto!
Daminike Boczkauske mes tavo at|pinęĮ;iąi

'' 'i "’i . i* ‘i. ’’ 4 *4 J
1

Sudedam tau garbe nekokie mokBlincziai, 
Tik darbininkai, prasti romesnykal, 
U j
Jeigu toip turėtumėm tokia iszminti

Saules” skaitytojai, ne poetai nę duibtotoįęgi, 
...... . ' . l»

Is^ rasztu ir ejliu tau vainiku garbes nupinti, 
Nevystanti per amžius ant tavo kapo, 
Atminti tavo skaitytume ant “ 
Kuria uždėjai ir per tiek metu iszvystei 
Linkime laimes visai “Saules” 
Trisdeszimts penkis metus szvensim 
Siusim maldas pas Dievu už savo geradęju. 
Jgu keturiolika suėjo metai kaip mus apleidai 
Sunkei dirbdama mums “
Mes praszeziokcliai tau paminklą statom 
Kurie neregejom bet dabar jau matom, 
Nors daugel priviso laisvių ir keleiviu 
Žarijų ir vilniu su mokslu pirmejviu,

“Saule” mums sako kurioje pusei tiesa 
Negal susilygyt nieks su “Saules” 
Ji nebijo szakiu nei kardu asztriuju, 
Visokiu plovoniu tamsos mokytoju, 
Ji be skirtumo inųs visus dorai mokina, 
O ir moteriukes nuo isztvįrkimo gina. 
Tavo iiiijodiniai lygus tau darbuose, 
Tau runge jubileju kada tu silsiesi kapuose 
Dėkingi esam kad uždėjai tokia redysta, 
Meldžiame nuo Dievo tau dangaus karalysta 
Pirimam rėdytojui “Saules’’ iszduotojui, 
Amžina atsilsi Daminikui T. Boczkauskui, 
Už teip didžius darbus ir sunku pasiszventima 
Tegul Vieszpats pievas npis maldas Įtriima, 
Už platiuima vluierikoje Lietuvyste, 
Meldžiame tau nuo Dievo dangaus karalyste. 
Mirei paszventes sveikata, tau pasilsiu niekad nebuvo, 
Tavo atmintis ir darbai isz mus da nepražuvo, 
Svetimoje szaleleje tu buvai atejvįu globėju, 
Nuo paniekinimo gynęi buvai jiems geru tėvu, 
Dirbai lyg paskutiniam, vis del praszcziokeliu labo 
Su priešinis kovojai net link savo grabo, 
Vienijai Lietuvius in vienu krūva, 
Atmintis tavo tegul pagerbta visados buna,

pirmutinis redaktoriau ir iszdavejAu.
— Jurgis Genis, Herrin, III. 

»• i * i

PAJESZKO GIMINIU 
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Saules” lapo,

iszduvystei,
“Saųlęs” jųbileju,

Saule” iszleidąi,
1

f

Bet
szviesa.

f

Silsekis amžinam atsilsi musu geradejau 
‘‘Saidos” i

ATSAKYMAI.

A. V. Lorentz, W. Va. — Ad
reso tosios mote ves nežiuoiue 
nes apie tai mums nepranesz- 
ta.

ir Pittsto- 
Saules” iszdavysta in 

tokius nesupratimus nesikisza 
ir nenori vesti jokios parapi
nes polemikos? Yra tai grynai 
ypatiszkį ergelei ir laikrąszti- 
jc neprivalo talpiutis. Tegul 
gerk Inoje tas mums nieku uę- 
užkenks, gal ątejteje susipras 
ir reikalaus musu pagialbos.

ISZ LIETUVOS.I . .! I

Szirdingai meldžiu

M. S. Frackville 
no. — “

R. T. M. Pittsbvngh. — Pra
dek tamista kalbėti “Teve mu
su,”
Dievas yra, nes
tusas mokiesi pas Tęva savo.

* 1Todėl negalima užginezyt kad 
dangus yra.

o susipras! kad dangus ir 
ir pats Chris-

J. P. Philadelphia. — Geriau 
szirdžiuk paraszytum kokos 
naudingas žinutes isz 
miesto, uos justi ejles yra ne
tinkamos ir daug laiko užymtu 
jeises pervaszingt. 
niekad nebusi nes ne turi ant 
to gabumo.

szirdžiuk
savo

Poete

Kiek žmones per meta
suvažiineja.

Kada važiuoji ant elęktriki- 

ar žinai kad
nio k ar ūko ir užmoki kunduk- 

su viena .isz (Ii-* : ' * r ' .’i "t ,1

toriui penktuką 
darai bizni i T __

■ ' ‘ '■ Z I * V *'

džiausiu institucijų ant svie-
to ? Gyventojai Suv. Valšt. iž- 
duoda ant meto i
vynis szimtus milijonu (Joleriu 
ant Vąžįaviipo ętrytkąvįposia.

Per 1922 meta olektrikinei 
karukąį perveŽe penkiolika 

įk^p 1^21 įet’ę.Visp, pepk^plį- 
■ka įiili^ehu p^saŽieriu ynŽiavo 
įąntk^r^ū-PT^

su^irszum de- w -ii •
ant Vąžįavimo ptrytkąriposia.

milijonu paįažiorip dąįigiaą ąe 
ką IR 1921 njete.Visp, neįkiolji- 
ka bilijonu p^BB^ieriii važiavo

kad lygiai gu-

Stasys iszejo in kariuomene 
nekvailas, bot sugryžo visai 
gudroezius. Ar isz tikro buvo 
taip gudrus, dauguma abejojo, 
kiti in tikėjo, bet jis pats per
tikrintas buvo,
draus niekur nėra. /

Nieko priesz save nestato ir 
dažnai kartojo:

— Mąpęs ne vienas nepamo
kins, asz žinau asz geriau su
prantu! Ir ka tu man szneki, 
aklas būdamas lyg tąs kurmis!

‘‘.Sau
les” redaktorių sujeszkoti ma
no giminiu — trijų dėdžių ir 

Adomo Kadzevi-dėdienes:
cziaus

V I , * • ■ , - i ‘

’Taip rėkdavo, rankomis mo-
'■ j > t <1! #. ir ™ y t j

jąvo, o toki balsą tuyejo, kad
sunku l^tlvo kam su juo kąlbo-

kti,. taigį nutildavo ir 
vis gaudavo virszu, kaip bent

Stasys

pats spęeąde.
Senukas tėvas,

H Mn |i ' į.- ■ up /

imu s gpcįiyke
av jis in su- 

ar 
ru-

intikejo
ązįaįp nąętobdu8 paežiam
pįnfe pavedė ąuąąi ąkį ir ant

M ' ' M . J . 'L M ' * f

deszįmttoęs paliko. Stasys dar 
labiau eme kąlbęti ukiinnku 
tapes, ir dar didesne puikybe 
ingavo.

Nevisąi, tetiko, tėvui tas sū
naus rundąs, dažnai tai szi, tai 
tu pa,tęmijes, sakydavo jam ;

nesirūpink, tetąszi!

naus randas, dažnai tai szi, tai

—r E, nęsH'upjnk, tetyszi! 
Tamsta nę puses to neįszmanai 
kaip asz matysi, kad gerai isz- 
eis! asz žiuuų, manės mokinti 
nęreikią! Senis pęezius sutrau
kė, ranka, .pamojo ir vėl pas 
pecziu atsisėdės, pypke su zo- 
vesele cziulpe ir niekur nesiki- 
szo.

— Placziai tu eini

le ir czia, važmos negavo. Susi
raukęs grižo namon, kieme su
tiko tęva. Na ka, gavai? — už
klausė tėvas.

— Gausiu! — atsake Stasys, 
biski užkasiu ir dar in viena 
vieta nueisiu, ten kaip padėta!

— Kažin kas ten padėjo, — 
bumbėjo senis. Pietus beval
gant senis kalba užvedu:

ar tu pameni

J

susinųlk, atleisk

M♦I

kuris gyveno Hart
shorne, Okla., boz 575; Antoni- 
iiO8 Radzevicziutos (įsztekejo 
už Antano Staponavicziaus) 
kuri gyveno Chicago, Prąn- 
ciszkaus ir Stanislovo Radze- 
vieziu, kurią adresus nežino
me teįpgi Joną Szilingi kuris 
gyveno Baltimoręje, Md. Visi 
buvo priesz kąra iszvąžiave įn 
Amerika, bet lyg sziai dienai 
jokiu žinių nąo juju 
kome.

Teipgi szifdingai tamistoms 
dekavojame už ląjkrąszti 
“Saule,” kurios szviesus spin
dulei ejną po viąą Lietuva. Ka
da “Saule” atejną, tąį visi su
sirenkam in vieną buri, vieni

neaplai-

uz

skaito kiti kląųso ir dalinąmes 
su jaja po visus kaiąms ir

Cpion Lietuvoje
“ “ - - \

miestelius.
atejna daug Įaikruszcziu, bet 
pe vięųa pe yra teip. skaitoma 
ir geidžema kaip ‘ • Saulę. ’ ’

Jeigu kąs žipo kui’ mano gi- 
minęs randasi, tęgyį jie patys 
ar kas kįtas pranesza man. Tu
riu primyti, jog Jonas Szilin-

1 I *.

gis turi Lietuvoje paęzia ir 
Vaikus kurie kaisęi nerįmauje 
upię savo vyra ir teveli gęisda- 

i f • • "imi iszgifeti nuo( jojo, kanuo- 
greįczįąuse, o pjięk tąm turiu 

"giminėms xdąųg svar- 
’ i czionaitines gi- 

Meldžiu praneszti ant 
41

daneszti gi 
biu žinių apie 
mines.
adreso
EUROPE - LITHUANIA

Kąuno ijbdybps, Szlauliu aps., 
mupacztąs, 
Broniui Szilingiąi.

■ aini i D . < i ........

.^uvienytosia Vąlstijosiu

Szaukouu pacztąs,

y "V” ■ ~ v ~ _ 1 *4 ** , i'y1

j 300 tuksfaneziai hioteriu užsi 
imilieją farmery»th. ...• t. f M? fąrineryBta

vaikeli, 
Į— patemijo senis, matydamas, 
kad sunns, kiek sykiu turgun 
važiuoja, vis sau po puspūri 
grudų insimotk, arkliui tir’rpogi 
avižų po pilna terba pripila. 
— Ka tu gyvuliui duosi in dir
va einant, kuomitn laukus sesi 
javus iszvežipjes?

— Nesirūpink, tetuszeli, kad 
reikės, tai įr bus! mano 
tai galva, ne kaįksztis!

— Matysime, — 
senis ir vėl pas
cziulpe, o Stasys ūkininkavo.

Ii / , 4- * -i

Artįnosi pavasaris. Seųm Pa~ 
žvelgus in udjga ir peczius trau 
kia, neiszkentejes ir sako sū
nui:

— Staseli, pennieruokini gru 
dus, ot del žinios, man matosi, 
kad sėklai neteks!

— Tamstai,
mieruoti, kad žinoti kiek yra

galva

sakydavo 
pecziu pypke

tetuszi, reikia

o asz aki užmetu ir žinau, vie
nok, kad jau taip nori, galima 
pamieruoti.

Erne mieruoti, o ežia pat ir 
galas! o sekios pusesmijgos 

nėra!
— Kas bus? 

kasydamas pakauszi.
I — Kokia beda! ežia nėra, 
sviete yra, bile pinigai kiszeniu 
je, sėkla bus!

— Isz kur gi

klausia senis

tuos pinigus 
I imsi? — klausė tėvas.

Bepigu, nuvažiuosiu in malu 
na, važma sulygsiu, ot ir pinigu 
bus!

Netrukus pasikinkė ir nuva
žiavo.

— Ar yra melninkas namie? 
— klausė žmonos, kuri susimu 
kusi terebijo

— Kam reikia. — < 
delka klausimu in klausima.

— Man reikia! — atsakę Sta 
sys.

visztos žarnas.
atsake žy-

i— Ko ežia egzaminuoji nūn? 
sakyk ko reikia!

— Asz galiu jum? važma nu
vežti: miltus, grudus, — ko 
reikia, — tarė Stasyte.

Žydęlka ilgai tylėjo, dėliojo 
pieša, plovę puodą, sude, galu 
gale prabilo;

— Mes turime savo, kurio vi
sada veža, 
svetimo! '

— Tą!kftįp, nereikia? — už-

— Žinonm,

gale prabilo;

kam mums reikia

klausė Stasys.
— Žinoma, nereikią!
— Tiek ir to! — tarė Stasyfe

nereikią!
' 1 1 ' +1 ’ J ' f ' *l ”... *■

ir SzyilpinįiĮodarną^ įszeją.
— Rytoj ryta eisiu prie tarto- 

ko, ten visa-dą ręikia! — putaro
Hi • * * m t*- /Stasys ir stf&hiptno. Byto ipe-
1\ \ . k ♦■..‘it A.r " •tą po pusryčiu iszejo. Nųsivy

— Vaikuti, v..
kad jau didžioji savaite, kada 
gi iszpažinties eisi? Tatai 
sziaįp taip, bet vyrui geda po 
Velykų likti!

Stasys nusijuokė: Kame tas 
stovi paraszyta, kad asz būti
nai cieziaų — užklausė ir vėl 
eme juoktis.

— Tu isz
nuo boeziu praboeziu tbks pa
likimas, tai ir reikia pildyti.

— Pa-a-li-ki-itms ! ot cziuczia 
liūlia! daug kvailyseziu boeziai

proto kraustais?

dare, tai ir mes darysimo ? pats 
kaip nori, tetuszeli, bet asz ne
be vaikas, manes neganyk, 
pats iszsi ganysi u! ,

— Tai bent Dievo neatsiža- 
dek! — suszuko senis iszsigan- 
des. Be Dievo padėjimo tu žing 
snio nužengsi, ka tu manai ?

— Dievas, sakote visi ta Die 
va minavoja, bot kame Jis, kas 
Ji mate t asz nę, o tamsta, tetu
szi, jau 
bent syki

— Esi kvailas! kvailas kaip 
avis, ot ka! — suszuko tėvas, 
argį tu prie Jo kada neszaukes!

— Na jau ir ne, asz pasitikiu 
vien savimi, savo protu, savo 
jėgomis, ko pats nepaimsiu, 
nuo Dievo nėr ko la.u k t i — tarė 
Stasys ir, atsikėlus nuo stalo,

kuriuose vanduo tyvuliavo.
Jau vidury upes buvę, kai 

baisus triukszums, lyg patran
kos szU.vys, sukrato oras ir upe 
subruzdo.

Lendi nes lendįne vijo, vir- 
szum lipo, grūmėsi ir plauke pa 
vandeniui neszdamos ir ta le
dine ant kurios stovėjo Stasys.

Netrukus ięjta sulisgavo ir 
pusiau persprogo. Stasys omo 
rėkti isz visu jogu:

Gelbėkit, žmones! O, Jė
zau! Dieve,
mano nuodėmės, nebausk taip 
baisiai! >

• Vienu jam atsakyinii buvo 
bildesys besigrumianeziu ledi
niu.

— Daryk gailesti! — roke 
nuo kranto žmones, — mes ežia 
pasimelsime už mirs^tanti!

Ledine da persprogo ir Sta
sys emc gri rasti.

— Dieve, susimilk! viską ati 
duosiu, Dieve, Dieve!

Staiga didžiausia ledine tren 
ke in ta ant kurios Stasvs sto
vėjo ir sykiu su juo 
ant kranto.
• Stasys pritrenktas nieko ue- 

lyg isz miego

iszmete <•

asz

pasenai, ar esi mutds 
j

jaute, atbudus 
dairosi nustebus.

*— Gyvas ar nu? — klausu 
saves ir žmonių, kurie susispie
tė apie ji nežinodami ka dary
ti.

Stebuklas, tikras stebulas! 
— kalbėjo žmones; — lyg ty- 
czia kas paemes ta viena ledi
ne mete in krauta, kitos nuva
žiavo!... Stasys kasu užpakali, 
o jo veido reikszme buvo pana- 
szi in mažo, vaiko veidą, vaiko, 
kuris gavo nuo tėvo in įaili.

Stasys ta. pati ir jaute, už
pakalis
szvilpiniavko

atsikėlęs nuo stalo 
paėmė kepure nuo gembes.

— Kur dabar beeisi ?
ra i užklausė tėvas.

— In stoti, 
nūs ir szvilpaudamas iszejo.

, .1 ,*.^ * . *

— 11IU-

atsake su-

— Cziort! su i 
niekas! iszgausiu, 
kinsiu, senis vis bambėtu, na ir 
szioki toki virszu ingautu, nors 

padeda, o turiu

ta sėkla! na, 
neapsijuo-

bieselis lai 
gauti.

Ėjo szvilpiniaudamas keliu, 
oras buvo sziltas, pavasaris di
deliais žingsniais artinosi.

Kelias ėjo pro stebuklingąją 
koplytėlė; iszdabinta ji buvo 
margais kaspinais, veidrodė
liais ir isz popieros darytomis 
gėlėmis. Stasys su kokiu tai 
ypatingu s^ypsojimu žiurėjo in 
koplytėlė ir in paszvitus, stai
ga patemijo prikalta skrynute 
su paraszu: “Auka bažnytėlei 
taisyti, kiek kas galit, paaukau 
kit Dievo namams.”

Netoli buvo ir bažnytėlė, ka
ro laiku apdaužyta ir sunaikin- 

supuves gabalaista. Stogas 
krito, sienos apdraskytos, tai
symo reikalavo.

— Ir kam ta palapine? — ta
re in save Stasys, — niekas 
czia nestovi; ot žmonių kvaily
be ir nereikalingos iszlaidos, 
— nutarę ir jo akys susilaikė 
ant prikaltos skrynutes. Sta
sys maste.

— Kažin kas reikalingesnis 
ar užsėtas laukas, ar ta palapi
ne?

Protas jam atsake tuoj, kad 
ląukas apsodai. Griebė in kisze 
niu, iszsitrąukę peili ir priėjo 
prie karbonkos. Be vargo už- 
kiszo aązmeni ir virszelįs atkri
to, o Stasys nustebės pamate, 
kad karbonka buvo beveik pil
na, matėsi auksiniai pinigai,

• “i Y • • ♦ • • • • • "W*xsi(Jabriniai ir popieriniai. Pa: 
skleidė nosine aut žęmes, sųkre 
te iu i1! pinigus ir suriszes inki- 
szo sau in kiszeniu.

upe, szvilpi- 
niuotlumu's, nutarė grižti ua- 
inon; na, nę, užeisiu prie Skir- 
gėlos, jis visada turi javu par
duoti, ^ulygsiu, užsimękesiu ir 
pabaigia! Per upe buvo ar- 
cžįau, priėjo ir nors mate, kad

matomas, pašau tęs, kaip visa-

Gerinusiame

pabaigta!

ledas susproginėjęs ir visai per
’t' i < * i ■ fell1 H' L, > 1 1 " *

da pasitikėdamas savo jogo-
mis ir miklumu, ome leistis per

amžiul... r+r atsake.

skaudus buvo nepn- 
<», tik kažin ka mas

te; pamatus nuėjo stacziąi per 
tilta kur stovėjo lygiai apgriu
vusi bažnytėlė, žemyn sukri
tusi altarija.

Inejo, kepure nuėmė ir Už
raudonavęs stovėjo be žodžio, 
galu gale prabilo: Tegul bus 
pagarbintas!...

— Ant
senelis kunigas, pakeljanias 
užraudonavusias akis nuo Iv- 
giai kaip jis seno brevijoriaus;
— ka pasakysi, vaikuti ?

— Czia,
— atleiskit 
riau, 
asz pasiėmiau, — bet asz neno
riu, — visus atiduodu, tik ne
pykit, atleiskit.

Veidas senelio kunigo apsi
niaukė, bet ir tuoj szyptelejo:

— Asz visai nepykstu ant ta
vęs, tas ne mano, — tese at
stumdamas nuo saves riszuleli 
su pinigaib, czia asz lygus tau 
klaidingas žmogus, ateik pas 

bažnyczioj, tada 
Į vaikuti, czia 

vien kaipo senesnis brolis sa
kau tau, kad ypatinga Dievo 
malone sulaikė tave pirmame 
žingsny in prapulti, buk Jam 
dėkingas!

— Kvailas buvau, asz kvai
las ir puikybes pilnas, nubau
dė Dievulis ir anūkams papasa 
kosiu, — tąre Stasys, — 
tarpu priimk, teveli, prie savus 
tuos pinigus ir užtark už mane 
kvaili!

— Turiu vilti, kad bus tau 
atleista, nes gailies savo klai
dos; Raszte szveiitame aiszkįai 
stovi paraszyta, kad didesne

ežia, nepykit, teveli, 
, — kvailyste pada- 

ot prie koplytėlės,*"—

manę tenai 
pasikalbėsime,

tuo

stovi paraszyta, kad didesne 
yra Dievo mįelaszirdyste už vi
so pasaulio nuodėmes, in baž
nytėlė vienok ateik, vaikuti, 
tai asz tau draugiszkai patar
siu!

Ryto meta {Stasys buvo baž- 
nyczioj. Jo szirdy i n vyko pri
sikėlimas ir nuo tos dienos Sta
sys nesigyrė jau savo gudrumu 
tapo rimtas it tikrai protingas.

Ta atsitikima geras pilietis 
StasyfaĮ pats num pasakojo ne
senai, o asz jums perduodu, 
mieli skaitytojai.

Lazdynu Pelede.

■Milė Diiigrtw 4m
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kad gaspadine 
neiszpilde, ale

neturėjo

iszblaszke.
piktumą 

eidavo 
Jeigu 

susieti i joje

SAULE

pridūrę Jonas.
I iu

/

susirinkimas arba vilk,—
: To Jar ir veilcetu

tai kokis
balius bųyp- Katrei nebuvo jo- ' 
kis oras, perprastus, jokia nak- ko ji.

no vienu Jonas uoyejo

aha-
✓ 
✓

Uk *«[

7 . 4,1 ’J A ■

ranku ja 
in stuba, ale ji 

to peęziąuą pypki ruįos, ąrbą (iszsiplosze nuo jo įr pabėgo tę- 
įą jpva j

^rogėmis ąyba rąįąis po sye- 
czius trankėsi^, ale jo vtįsacįos 
smagi motovęle nedąve jam 
ramybes. Katre nęrejo szokti,

U^Pęrįųm^b Jonas , UZ
Vąkm’ą bąt smagįaUfH prie szil- paėmęs vėsti

UĮtąįguleą, nelpyp sn1 lį^us. Jonas
rogęm^ . r^tais po sye-

! nprejo. szokfi
■ | y ->i :r į » ' . y , * * . ’ " 1 V» ‘ r

visadosjzp.kti. Jeigu kgda Jo-

f

negreit ja kur 
prie tvoros paga vo, kur dąr i L ,

kas yru sorge j i-
I t,. J

kūdikio akis, kas yru sergėji
mas nuę aklumo.

Jeigu kūdikio akys nesvei
kos, neatidelioje neszkit pas 
gydytoja. /
Kožna diena prausk kūdiki ir 

permainyk drapanas.
RUGPJUTISi

Prižiūrėjimas sava sveikata
Szvarūmas puse sveikatos.
Nesveiki dantys ženklus 

prastos sveikatos.
savo dantis — po 

tam ezerykus.
Valgyk isz po lengvo, pasi

rink tinkama 
atliks visa Rita.

Pirkit tinkamus czeverykus, 
gyvenimo praleista

iiJVviiictiVB ikainpdiB

SAUSIS.
Sveikatos nurodymai.

Sveikata tai turtas.
Sveikatos geriausias gelbė

tojas yrą szviežąs oras.
Pritaikyk i 

laiko (sezono).
Pakelk miegamojo kambario 

langus.
Nevartok viesziis rankszluo- 

szczius ir gerymo puodukus.
Szvąrus maistas, czystas van 

duo ir szviežas oras visu privi- 
į lcbriju- ’

Gėri sveikatos padėjimas yra 
pagrindžiai ypatiszko naudin
gumo.

I

V _ ____ .L

drabužius pagalh 
k 1Lp

v •

gąi nusidavė, laikydamos tvo
ros prieszinosi jam, galop, no- . 
tint biski susipyko, ale paklau
sė Jono ir sugryžo 
ale visa szlapia nuo prakaito* 
Sugryžus in kainbavi vėl pra
dėjo szokti, ale jau neilgai: po 
kožno szokin greitai pavargo. 
Kada ir Jonas norėjo su ja pa- 
szokti, ji jau atsisakė, sakyda
ma, jog turi diegli.

— Viduriuose 
klausė Jonas. 

. — Nę, krutinėjo.
Ji susitrauko ir 

bai.
— Matai, tas viskas paeina, 

kad manos neklausei.
— Ale nekalbėk.
Jis greit, atne.sze jai karsztos 

arbatos su ramu.
— Gerk, tas tau gerai pada-

r ■ ipK

>
„ *

in stuba, ' I f Į

Įfr' ųj

D;
dantys ženklas

i

!
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TAU ADATKA
I*

Czystykpas puvargeq norėjo ątsisaky- 
|i nup sveęKiu, tada jupi Katre 
įszmetinejo, buk jai gaik» ki|fl 
sugiyžo įyz didelio miesto apt

. S
■■> t *'i 
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4 vrW*.

apsakė.
Czionaį pąsidąrė didelis 

barąią tarp dvieju ąeąeru. Ma
re vadino |yątFe v^ru Riotįną^ 
kad ji tyczioms vaiką varo įn 
grabu, kad ji ąpie savo praei
tus piktus darbus dauginus ne
atsimena. Katre vienok neisz- 
sigandus atsake:

— Kas gali su tokiu neszva- 
rum vaiku užsiimti? Jai auk
les neturime isz kur samdyti.

dienos pereis, 
niežai patys per

pasidarė
Jonas mate, 

savo užduoties 
tiek drąsos jos isz- 

barti. Galutinai jis ir pats ne
perdaug smarkus gaspadorius 
buvo; net kad Imt ir norėjos 
iszbarti, negalėjo, nes ji greit 
savo linksmumu jo 

Tankiai
abudu pasivaiksztinet i. 
kur atsitaike 
liūs, juodu niekados neaplei
do tos progos, norint but rei- Kaip karsztos 

grudu

ba-

keje paskutini grudu saiku 
parduoti. Vienatinis, kurs dar 
ūke uuo visiszko nupuolimo 
prilaikė, buvo bernas Matutis. 
Jis save skaitė 
in ta gyvimima, 
darbu akvatniai, žiurėjo, kad 
bent gyvuliai badu neiszdves- 
tu. Žinoma, negalėjo jis vie- 

atlikt i; turėjo 
žiūrėti, kaip szienas ant lauku 
puvo, ir laukai 
Nosy k i jis 
iszmetiuejo 
Tas daug jam 
Ii, ale mažai jo klausė.

Viena Nedėlios 
lanke Matutis Mare.

— Tu jau pa 
atsilankai, 
kokiu nusistebėjimu.

— Ka asz ten 
atsake susiraukus: 
manės ten nereikalauja.

— To neturi laukti, — kal
bėjo jis: — kad 
prisipažintu.

— Ar ji tave pas mane siun
tė, Jurgi?

— Ne, asz

tu. Žinoma, 
nas visu darbu

r.; ' j , , , . ■ 1 ' / / i* i! •

Ana įUena Leikvudę buvau

už prigulinti
atliko savo

neužsėti buvo, 
savo gaspadoriui 
szventa teisvbe.

pavelijo kalbe-

vakaru at-

ta re
mus visai ne-

Matutis su

veiksiu? —
— niekas

jie tau patys

pats atėjau; asz 
kitaip ir negalėjau daryti. Nc- 

vienok 
iszsikalbejo: 

gaspadinia vo,

seniai Vėžaitis 
aiszkiai
Mare gaspadiniavo, visai ki
taip iszveizejo. O tas ne pirma 
syki buvo, ka jis savo szirdyje 
misi i ja.

Ji nusiminus 
jo.

— Jis ant

gana 
pakol

valanda tvle-

ar tavo isz-

gaspadoriaus ne
tinka, — kalbėjo tolinus Matu
tis: — o pati nemoka juom ke- 
ravoti, nes ir pati neiszpildo 
savo užduoties.

— Nekalbėk man apie tai, — 
atsake Mare asztriai: — tas 
manės visai neapeina ir neno
riu visai girdėti.

— Tave tui*i vienok apeiti,— 
tarė Matutis:
imtino neguli teviszkeje.’

— Asz negaliu i 
ryti.

— Tu gali, jėigu 
rotum.

— Taigi asz nenoriu.
Dabar Matutis tylėjo, 

nok nesijudino ne 
tiktai galva kinkavo, 
dar norėdamas pasakyti.

— Juk tau ir kūdikis buvo 
mielas, — trauke lobaus.

— Kaip einasi mažai Jievu- 
teit — užklausė ji.

— Teip kaip einasi, tu jos 
visąi nepažintum. Motina ne
turi jokios szirdies prisiriszi- 
mo prie jos. Veidelis visas 
szaszais apaugos, ir muses vi
sa apsėda kad lauko ant silu- 
les guli, baisu žiūrėti; akutes 
visai užputusios; ka rankomis 
veidą trina, eina in akis; ne- 
dyvai, kad ir akla gali pasi
likti.

Tuom jis ja sujudino. Maro 
dūsaudama prižadėjo apie ma
žute pasirūpinti, 
greit atsilankyti, norint ture- 

. jo labai reikalinga darba ap
leisti. Dar ji ja blogeaniauie .* „ - J' ' *' ■ - " ' . ' a •

nieko pada-

tiktai no-

vic- 
isz vietos, 

tarsi ka

isznvks tie
KuU mes mažos buvome, 

mažu vasara ir 
žiūrėjom.

— Nukalbėk

save.
nekitaip isz-

savo

atsinesze 
vandeniu,

negu

blinda 
apiplovė

su

t<> apie 
motina,.kuri dabar grabe yra, 
— suriko Mare: — Asz tik ma
tau, kad tu ant szunies turi 
daugiaus pasigailėjimo, 
ant savo vaiko!

Mare
szilt u
žaizdas, uždėjo szlapias skepe
ta iįes ant akiu, sujeszkojo 
czvstus marszkinaiczius ir sur- B-
doteli, o kūdikis 
verku nuo skausmo niežu.

— Asz pasiimsiu J ievute su 
—• tarė galop Mare.

nenorėjo 
apie tai ne klausyti, buk isz to 

negražus
Jonas vįenok mate tikra Atarės 
prisiriszima prie kūdikio ir 
kalbėjo, jog

4 tuom tarpu

savim,
Katre iszpradžios

iszeisias paskalas.

prie 
tas butu neblogai.

Ant poros sauvaieziu 
Įima Marei pavelyt 1 
siimt, ji vėl g 
o tada ir visi barniai su Katre 
pasibaigtu. Jis 
mot ori iszt eisint i, 
daug vargo turėjo 
kasdien girtu tėvu.
žai klausydama tu visu tusz- 
cziu kalbu, sudėjo vaiko daik
tus iii viena ryszeli, pasiėmus 
J ievute ant raukos tarė:

— Užmokėti už tai nieko ne
reikės, asz ta isz meiles darau, 
nes kitaip vis tiek nerami bu- 
cziau prie darbo; 
dar su 
J ievute.

Ji daugiaus nelanko jokio 
pavelijimo, g 
iszejo. Katre jau 
nesiprieszinos

10.
Po Mares gera 

vaikai greit iszgijo ir susvei-
Dabar visi stebėjosi, kaip 

ne tas pasidarė: 
iugavo raudonus skruostelius 
ir iszžiurejo labai gražus. Net 
naszle, pąs kurįa gyveno, ome 
dideli dalvvnma 
vitiko, kad Mare 
davo užimta ęUįibais. .Ji pati 
mate tame kūdikyje visa savo 
skarba ir suraminimą 
giose valaųdose. - 
Katre syki grįždami 
nyczios ąustojo pąs Mare pasi
klausti kaip einasį.

Ąįė paskui vis recziau ir re- 
, ypącz rude- 

pąsidure labai 
QKatre ąiislijo sau: 

mylistą

but ga
vai k a pa

reit galės atneszt J

norėjo savo 
buk ji per

su savo 
Mare ma-

ka ežia mes 
jais kalbėsime eime,

reit persiskyrė ir 
dabar visai

Mares priežiūra

ko.
vaikas visai

gyveno, ome 
prižiūrėjime 
sykiais bu-

nesma-
Jonas su

isz baž-

cziau beatsilanko 
ui, kad keliai 
szlapi.
‘ ‘ mes
darom tau, kad mes J ievute 
per žiemy pas taye paliekam. 
Teip puyįeluinkįszkai, kaip tu, 
gyvenant, tas yra tikra zobo-

vienok tiktai

vą. Ąlęs nenorim tokiais pę-

ilginio;, miestuose tai kas. uc- 
delia po du i 
žiosę šalyse su 
riais, tenyi lyg valios jaunu 
vaikinu, kurie

Man ypaez

tris bylius gra- 
dideliais žibu-* ■ ’ e - yiV

Dąug nusistebėjau, 
įnvažiu.Ynu,

l^opąstus suodžių u,
Iv dęszrelęs mąžas,

5 valgi, o gamta

ar szonc? Konę kep,c kožnas,
viską užmoka. 

“Man ypącz patikdavo gvar
dijos unteroficieriai su baltais 
rūbais. Kad tu butum mates, 
kaip jie visi apie mane, kaip 
bites apie medų, spito, visi no
rėjo su manim 
na i menkose,

mužikais trintis; o 
man ii" to užvydi, asz 

nusiilgesiu ant smerties.” Ta
da atsisėdo jam ant keliu ir 
glostė jo barzda, nuo to jis vėl 
nebesiprieszino.

Viduryje Sausio menesio at- 
sitaiko susiedijoje kriksztynos, 
kurias labai iszkilmingai kele. 
(.) buvo tada labai szalta. Isz 
Perkūnu reikėjo 
tyrus laukus paupiais, o vejas 
neiszpasakytai szaltai puczia. 
Kelione traukėsi apie dvi ady-

Norint Katre dvejais kai
liniais buvo apsivilkus ir gal
va keliais 
niojus, vienok labai 
drebėjo kaip lapas. Svecziuose 
kambarys buvo labai inszildy- 
tas, o dar uut priėmimo turėjo 
karsztu gėrynių, kur romo vi
sai nestokavo. Prasidėjus szo- 
kiui reikėjo langus 
atidarinėti. Katre iszrodo ste
buklingai ir pėrVifsz'inb visas 

savo gražumu.

szokti, o ezio- 
prastose šlubose

kosėjo la

Visi, szapke:
Hql dogis, pips d ogi s! 

Pamislįnąu, p kad tave d agi s. 
Priejąu pyię vieno arbūzo, 

Kuris iszrodo an| franeuzo, 
Gin|į yąn, papyąsziąu,

vasaris.
Plaųcziu džiova.

Plaucziu džiova ne pavelde-

reikia su 
tu dar

važiuoti per

nas.

raiszliais susi vy
sti szal o ir

ir duris

Ginp vau, papygaziau^ 
Ir labai iiuSiMebejaur

įp , w j r, .

ta.
Szviežas oras

is'zt rauke greit viena

kad ji 
negalėjo.

Padavė inąy bulkute, 
Su raudona deszrute, 

Pamislimtu sąu, 
Parodysiu asz tau, 

Deszras isz szuniu daryti J

, tinkamas at- 
silsejjma,s ir tinkamas valgis 
plaucziu džiovos prieszai.

Susidūrimas su džiovingais 
pavojinga.

Neatsargus spiaudijimas yra 
k ri m i na Ii szk a s darbas.

Saugokis nuo

T

džiovulingo
Ir žmonių in gerkle stumdyti, žmogaus, kuris kosti mmžsidim

Mecziau jam in snuki, 
Pagriebiau gulinti kriuki
Iszbarszcziau

Ėjau jeszkoti kitus.
Tik iszgirdau užpakali: 

Alo! ava ja, baiga iTi, 
Ir Tarada i ka cziona.is

5

(logins

ges savo burna.
lyovoti plaucziu džiova yra 

priederme kiekvienos drangy- 
ir kiekvieno žmogaus.

Patentuotas”

nes puse 
juose.

Turi tik viena pora akiu del 
viso gyvenimo — saugokis!

RUGSĖJIS.
Pienas.

Pienas geriausias maistas.
Sziltas pienas 

gadinusi.
Neprileisk muses prie pieno.
Szvanis tvartai, szvąrios 

karves ir szvarios rankos reisz- 
kia gėra, czysta pieną.

Nugraibytas pienas geras.
SPALIS.

Kiekvienas miestelis turėtu 
suprasti svarba, mcdjkaliszko 
peržiūrėjimo mokyklose.

Kiekvienas mokinys privers
tinai turi but egzaminuotas.

M ėdikai iszkas 
mas mokyklose sulaiko ligas.

LAPKRITIS.
Užkrecziamos ligos.

Kuomet atsiranda užkreczia- 
mos ligos, reikia apie jas pra- 
neszti sveikatos aficienui.

Greitas suradimas epidemi
jų pagelbės kova priesž jas.

Epidemijų iszplatinimas hc-

greieziausia

stes,

I turi vertes.
Szva.rumas yra svarbiausias 

faktorius plaucziu džiovos ko
voje.

gyduoles ne

peržiūroj i-
Atėjo nmsztis su čigonais. 

Kurie burtus kalbėjo, 
O Lietuviu prie ju stovėjo. 

Nekalbėsiu toliau.
Sėdau ant “vipo”, 

Vos num pilvas neiszlipo, 
Ėjo- kaip mariu vilnis, 

Arsziau kaip Skulkino st ryt- 
kuris.

Tik žiurau, vienaš pradėjo 
žiokseti, 

Delnais burna uždaryneti, 
Hei, mister! stop, stop!

A j gona meik klap, klap! 
Szauke oj dievyti in Szena- 

’dori Važiuosiu,
Jau czionais daugiau neat

važiuosiu.
Sulaikė, vipu, 

Kaulaą tuo iszlipa, 
Pilvus suomiu juokės visi 

Kaulas da ir sziadien žioksi.
• # #

Artinasi Skulkino linkimai, 
Ko n d i d a.t u i,s z r i 11 k i m a i, 

Nekurie muso brolelei tvirtina 
Ir visiems ajszkina, 

“Mes brolei Lietuviai 
‘‘ Laikykimės padoriai! 
Politikoje mus nenupirks, 
Judoszeis mus nepramins, 

Su guzutia ir alum szelauk, 
Ba jau buvo to per daug.

KOVAS.
Svarbus sveikatos nurodymai.

Užlaikyk gencralįszka valy
mo diena.

Szvarumas ir sveikata eina 
ranka rankoj.

Dulkes gimdo daug ligų.

Vlpo

rvs.
‘ Ji 

gurkszni, ale kosulys pasidarė 
dik tesu is, ji metes dejuodama 
ir griebė su ranka prie szir
dies. Po mažos valandos ji pati 
melde, kad važiuoti greieziaus 
namon. Jonas, suvyniojęs ją 
sziltai iri kailinius, pasodino in 
roges. Prie kožno rogių suju
dėjimo pervėrė ja baisus skau
smai. Vėliaus pasirodė, 
pasėdėti jokiu bildu
Jis, siistabdes arklius, pataisė 
jai vežime guoli isz sziaudu. 
Po tam sukirtęs smarkiai ark
lius skubinosi namon per lau
kus y? girias, pabalusias mm 
sniego. Beveik tiktai puse tiek 
laiko emu pąrgryžtj, negu pa
prastai važiuodavo.

Katre tuojaus paguldo i.n 
lova, vienu moįeriszke, kuri 
gyveno ant rendos, turėjo tuo
jaus arbata užkaisti. Jono ra- 

ncsulaike Katrės 
, verdat iszlilyszko 

kaip vaszkas; atviros lupos, 
isz kuriu ėjo karsztas kvapas^ 
buvo mėlynės, krutinę neišpa
sakytai siūbavo. Visi naminiai 
vaistai pasirodo be pasekmes. 
Jonas ant galo įiepe užkinkyti

l’idaistvkite savo gatves, ir reikalingas.
T •% ii ■ ' 1 • 4 f "XV I

merginas savo gražumu. Ji 
szoko valandėle su savo vyru, 
ale jis greit jai nusibodo. Kada 
ja valscziaus rasztininkas už
kvietė szokti valca, ji negalėjo 
atsisakyti, 
dyti, k a ji 
iszsimokinus 
dideliame mieste. Teip jį sąvo 
užsidegime perleido keliolika Į arklius ir greit vąžįuoti pus 
szokin be paliovos szokdama. 
Jonas melde jos bent valandėlė 
atsilsėti1.

— Asz dar galiu — ji vis at
sake, pakol ji, galutinai nuil
sus, pitole ant suolo tuojaus 
prie lango ir atsigulė.

Jos visas 
iszkaitimo, 
nuo pailsimo.

— Sėskis kur kitur, — (are 
Jonas.

— Ar anį peęziaus, 
liepe ji.

— To nereikia,
yra per szaltas oraslr baisus 
trauj<jmas, kurs tau gali už-

■ kenkti.
Į — Taigi dar smagiaus, grei-

norėdama pusi re
gai i tame dalyke 

y vairi ii szokin

veidas doge nuo 
krutinę siūbavo

ale

minimas
skausmu veida.4

'I

žmpnįsiĮkąis bą^, tau beyeika- 
lo ątupti.”Ji teįpgi tikrai ti
kėjo in gera szirdi savo sesers, 
ir žmones, kuriems ji ta per
site, tikėjo jai jikrai.

į Rudeni ir žiema Vežaiczius 
•galimą Urvq vietų.’ sutikti ke- 

padėjime rądpt Begu tprw jniHW mylias aplįuk»i, . kur tik-

• •

prižadėjo

2Ji taipgi tikrai ti-

daktaru.
Tris dienas po tani atsilan

ko Matytis pas Mąre visai nu
siminęs ir prabilo in ja:

—‘Važiuok su manim namo, 
tavo sesuo guli ant mirtino 
patalo.

— Negali būti —
Mare: — kas atsitiko ?

— Ji pąrsiszoko iki 
t ies, — atsake tarnas:

nėra jokios
♦

/ • 1 ■■ 
taras pasuke, kad

— atsi- vilties.
— Ar reikia ir

cziaus atsivėdinus 
f

szokti,
, į) Į į « | H \ ’■ f r į

Pp ppro§ valandų, kaja Jo-

sukliko

smer-
- dąk-

J ievų te su
czionai Įsavini pasiimti?

— Alau nieko ąpie
ke, ale juk Ęątre dar syki 
uores savą vaiku pamatyti, ji 
yra jau be žudo, alų daryk, ka 

galėsiu vėl Į nori.
Alure suvyniojo

szilttfs iubus; pati rengėsi in

tai nesu-

vaiku in

nas isz kaįabuyip, kųy gerymui, kelione. Tuom tarpu be per-
vėl ąu$ryžov jau Katros nerado .stoties bego ašaros per jos
tame kambaryje, jis teiriuejo-

• • • ’i'"" f y/t *»’• "J ’ < “■ * i • • •
........ ~ \

ėjo ląukgiL Tadą jis pas|skubi-
i jos ir (ląsięinbj‘q, kad ji isz- 

no jeszkoti jos laiufe, ir teisy- , „ ‘‘ j - ’-J 4 V . ( • i ' - ai
be, atrado ja ant gątves būryje

L J * M * i I 11 Vy ■ v . • _ _ _ -t.

skruostus. ‘
Toliaus bus.

ANT^
Vienas mūrinis namas, didb-

. * 4 V f . " |!" X ■ -J

T

keliu yaikiąą, su kuriais links- ;
J ui

finai szokįnęjp. f
Visai plonai apsirengus, net' '*i

į lis sztovo • ruimas
del gyveninio

ir 8 ruimai 
su naujausiais

intaisymais, ant N. Genite St.

skepetos jokios neturėjo ant adreso

— Ar tu, Kiitrė, visai proto

Frooląnd, Pa. Atšiszauklto aiit

galvos.

netekai? —’Izauke Jonas pik
tu balsu.

— Delko? — ji klauso.
— Tame baisiame szaltyje 

tycziomis varai save in grabu.

nio-

— ji klausė.

r 4 - ' ■ ’ I t V. 4 '

į, įd

A. P. Mayberry 
Freeland, Pa.

' (Ir
r fu 4

r* F‘
b:?''. V

r

juokėsi isz tos perKątre , 
sargas, sakydama, jog jai

* t v
ko tas nekenkia.

’ j, H r 1 . ' lU * **■''■*

— Tąi norint ploszczįu užyi
— Mąn stflboję pęę szįlfą

• 1 : M ' ' ;

j

<J

i

.^4^1 Juozas J. Awrtr» | 
NEHMS,.BuvubIb daktaras ^aritųneneįa.

■ ... V-;./

Irt it,

loilas Hm 
W10 valanda ryte.

GydoylBO’ 
Priima ligonius įkt

I TueW-lWtklnh

Mį p. Jwdln St, ’

12. iki J3 po»leL a 6. iki 9 itąkąre.
>. I ■

M?WW jąnUA
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“Ba jau buvo to per daug. 
“Rinksime Isavo Lietuvius, 

“Tik musu griūtis tautieczius, 
“Nožiurekim ant nieko, 
“Ka kalba ant svieto.

Bet kada Lietuvis kandy- 
datų pastoja,

Tuojaus tie palis ji visaip 
aploja.

Visaip ant jo iszradineja.
Vįska jam užmeti ne ja, 
Jog in gerkles nepyla, 
Pakol akiu neužpyla, 
Su jeis nedraugauje, 

Ir nesebrauje.
Jeigu teip niioldtos posmau- 

sime.
Vieni ant kitu szauksime,

h I, .'I

visuomet apdulkinant namus 
vartokite drėgna skudurą.

Laikyk savo darželius taip 
szvip iai kaip sa.vdfiiamus.

Szviežas oras ir saules szvie- 
sa reikalinga sveikatai.

randasi tamsiuose 
kampeliuose.

Szvaruryas įr dailumas pa
matai gyvęnimo.

Szvarmnus būtinai reikalin-
* i -V'lr PT’l’ J 7 M

gas sveikatai.
BALANDIS.

Vanduo.
'* !■ P

Paprask gerti szvieža van
deni.

Szaltiniai ir szuliniai turėtu 
rastis toli nuo srutu duobiu.

Vanduo, kuris iszrodo czys- 
tas nevisuomet czystas. Prasza- 
link abejones ir iszvirk.

GEGUŽIS.
'• f 'l|| ■ ‘ 1

Muses.
Gegužes mguuo

Dulkes

geriausias 
menesis iszniiikinti muses.

Yra tik viena naudinga mu
se. — negyva.

Mažos namines muses
kia daug paypjąus.

Muses dldipasi purvuose.
U^krecziąnios ligos papras

tai muštu, platinamos.

reisz-

Uždong tvorele duris ir lan
gus.
—* „ i W • q «■ į i ii #

Iszmatu indas visuoipet turi
■Ui u

būti užUeugt’as.

Tai gero torp musu niekad 
ne bus,

Niekad nei^zriuksipi savisz-
kius in dinstuą. .

BIRŽELIS.
Uodai.

Uodai gimdo maliarija.
Uodai didinasi ir auga in tvs' . . i 1 - .F Jį”

Vieni terp mus užVydejimai, 
Ir visoki ūžmetinojimai, 
Terp inl|sh Lįętuvin,

♦ Laike rinkimu politikierių?!

j ■■ ■ * i c ''
ku vandeni ir drėgnose skyle-

Liek aliejii aiit
j ,v v* •

Tuszcztą tomaeziu
•i1.' T F u n '** ♦ j p

sc*
“1

ir iszvyk uodus.
vandens

ROYAL MAIL
1 • lt Iii #

tooltM Tiaslogin is KėlIftA Tarp 
NEW VORK» HOUTHAMPION

Ant naujauąiu puikiu *'O”1(ląlvu

ISZ EUROPOS 
'peczla klega 

$102.50 
$105.50

$106.00

OHIO, 0RCA, ORDI NĄ, ORBITA

Treczią klega ,,
, JN EUROPA i
$103.50
$106.50

$105.15

JI ____

$105.15

'CM

H
Hamburgt 

Piliau 
Narni 
Kaunas

lU STįAMmm MiUjTjįj
packjrF cow i ■.‘■.'•i

•* 1arba paB vletinluB agęnjuą,

, 'l *1 J f' |i . , 4 [Į

pusiau pilna? vandeniu 
lietaus augius inilijonus.

Uždek sienele (srreen) 
durni.ir langu.

L»POS.
Kūdikiu sveikata. 

W'! '

Motinos 
geriausias.

Karves

Ne sunku surasti ligų prie
žastis.

Visuomet g 
ligų iszsiplatinimą.

■ Atsargiai gydykite lįgonius.
Po difterijos, skarlctinos ir 

kitu ligų epidemijų, dissiufek- 
tuojimąs kambariu yra būtinai 
reikalinga..

GRUODIS.
Szalcziai.

Szaltis užkrecziamas.
Skepetaite uždek ant bur- 

♦ios ir nosies kuomet kosti ar 
cziaudi.

Sveiki žmones nelengvai pa* 
gauna szalti.

galima panaikinti
i

e Visuomet sziltai laikyk ko
jos.

—Foreign Language Infor. SorHco,

GERA PROGA PLIKIAMS!
«1 *•,

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga, ir kas prisiims kę-
įiolika stempu ii savo adresai 
tai aplaikys tuja arabiszku gy
duoliu dykai. Raszykite ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N; Y. Pasinaudokite isz szioš 
progos visi kurio yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

■v
4
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Lietuvtakas Bankiems 
ir Laivakorodu Agentas 

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

* * ’" -***—*—*-     *' y — * wwi

GUNARO
Ar Turi Giminiu Ątvažiuo- 

janeziu in Amerika^

b tekate, 
, augins

ant

pienas kūdikiams

pienas natūralia
įnėitinlnūvs Versziukbi, &et nė 

. dėl naujai giihusio kūdikio.
Tankiai sVerk kūdiki.
Kūdikiui daug reikia šzvie- 

žio oro.
I UyiJytpjaą, _ turi pruiutetį

janeziu iu Ameriką?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotos”. 
CL’NARD linijos patarnavimas yra 
greieziausias pasaulyje. Pasakorei 
su Cųnąr<į bilietais neturį laukt 
ilgai del to kad Cupard laivM, AP* 
leidžia p u r opa kas keletą dienu.

Cunard Idnija turi padarius su
tarti Lietuvoje <lel pagelbėjimo 
pasažieriams per ju paežiu dirbi?, 
ninkus. ( Sutaupo jiems laika U 
iszlaidas del to kad priveda pasą-
įlinkus. Sutaupo jiems laika Ir

žierius prie pat ląivo, szitas patar- 
navįinas yra dykai. Del toleaalu 
informacijų kreipkitės
laivu agenta arba:

CUNAJW. 11
ŽA Brw4w«y«
Now Tort

t H

•u w.
■H!

pas bile

•* 4..
k. ■ I 4

u
fjrwiwww

r‘



4

I

1

SAULE 'W

ŽINIOS VIETINES. “DVASE MUZIKES.”

I
i

y

i *

f
lt

Ant. J. Sakalauskas
1.1RT ITT IR Z R A3 G R A RORUJS 

IR BALSAJIŪOTOJAS

fifriinlPteMesn iiiiisisAWme i n :r £- • ♦ u MjkhiĄ-.., V

Laidoja kunua Numirėliu p»a*l Nau
jausia mada. Plf! preke. Te! d gi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir meilus ui pigiausia preke, todėl 
JeteU Pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine 3U Mahanoy City. Pa.

spausdinti 4 4

— Nuo 1888 lyg 1923!
—: I ’etnyc.zioje suejs 35 me

tai kaip Mahanojui prasidėjo 
Saule,” kuria už

dėjo a. a. Dainiui kas T. Boez- 
kauskas, tėvas tebyriu ižduoto- 
ju “Saules”. Lietuviu tada bu
vo 
davinejimo

t

\-

ATSIUSK TIK $1.00
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
ctiu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisluntlma apmoka-

Gcrlausla stambi trajanka 60c
Puplalszkai 

Truk- 
6 pakelei už $1.40. 

“Daktaras Namuose

su pamokinimu

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba
Knyga “Daktaras Namuose” $1.00.
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c.

Aukso 
senovės

Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65e. (’eluloido $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

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

Saules”
maža saujele, o pradže iž- 

laiknu?zczio buvo 
sunki. Daugelis mahanojecziu 
atsimenu musu sunkia pradžia 
apie ka nereikė primint. Taigi, 
“Saule” Mnhanojui randasi 

Gana puikus 
Smile ° M a ha ne

jus pažymėjo po visa Amerika, 
nes kur randasi laikrasztis, tas 
miestas ne vra uzmirsztes. Su
kaki .uves 35 metu malszoi ap- 
vaiksztmesime, nes laja diena 
primena mums daug karezios 
prai'jties. Sudedam szirdinga 
aeziu visiems senoviszkiems gy 

” su-

Saule 
jau 3;> 
laikas. Per

9 9

rnėtai 1
4 4

metu malszoi ap-

kurie

Ijiiszkams

Tvlrcaiaesta Lletnvlsska
BANK A

miete kaucija tu d ete V alėti- 
Banko Departamento.

Kai* »• priežiūra Valetljoa, 
taip kad pinigai sudėti aaano 
BaAkoJa negali praiatt Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
muL Siunčiu pinigus la vi
la* daile svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu LaJvakor- 

tM kampanijų nustatytame 
kainoms. Pa rupia u Pašepo r- 
tna keliaujantiems in Lietuva 
▼takas daroma teisingai, grsl 
tai Ir pigiai. Rantykite aplo 
kalnas o
ataukime. Adreeavoklto:

V. LAPINSKAS
{ Ml W. Mahanoy Ava,

PA,

r mil te teisinga

MAHAKOT CITY,

JONAS M. CISARIKAS 
Ftra lasorance Agent

Apdraudžiu (Inszurlnlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

i

ti
•15 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City:

— - . - ......     j

Dietavtaskaa Grabuti ■■

K. RĖKLAITIS
te O

Laidoja Nnmlrellna pagal
aaojaaala mada Ir makale.

Tari pagelbtnlnka motoro.
Prlolaamoe prekoe.

il< West Bpraee Street 
MAMA90I CITY, FA,

Bell Telephones No. 149

*****

CAPITAL STOCK 
BnrplM ir Profit* |5Sf,i4I.U

Mekam* antra procente n*t aadfitn 
gtelg*. Froceat* prided*™ prie ]ua 
pini** i fJanalo Ir 1 Llepoti, nepai
sant ar ateessat parodyt knygute 
ar ne. Mee norim kad ir jas turė
tumėt reikale a* musu banke, ne
paisant ar madaa ar didelis.

Bankas adaras nan 9 ryte ik! X 
pepiet. Babatnrol* S ryto iki 11 vai

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaalerlu*.

W. TKASKAUSKAS 
FnunTTTHTS LTETDVI8ZKA8 

flumnm hjlbanoy city, fa.
■—ninTriz

talitol* Kubu* Numirusiu. Pasamdo 
’ Automobilius del Laldotavlu Krlk- 

sztlnla, V see 11 ja, Pasivažinėjimo
ir t. L

|20 W. Centre BU Mahanoy City, Pa.

f

• t*’*’-

OMAB. B. PAKULEI 
—— Katery PvbltoBeal Estate Agent

J eiga norite pirkti ar parduoti Stabas, 
- bm* tolimo jumis tame patarnauti* 

Randavo Jame namui, koletavojamo 
raadaa ir teip toliau*.

w
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ventojams kurie *‘Saule 
szt'lpini'jo visokeis budais ii 
da yra musu skaitytojais, nes 
su mumik (‘jo isz vien — viso- 
sia

< 4

v i so keis

nelaimėsiu ir džiaugsmu- 
muosia per 35 metus muso gy
vavimo!

— Ketverge pripuola szv.
— Visoms Onoms, Onu- 

vclinamc ku
Onos.
tems ir Onvtems

B 

nuogeriausios laimes.
Art hurals Schumacher 

ir Clarence Shell v isz llazleto- 
no likos sužeistais per automo
biliu arti Lakeside' kada kitas 
automobilius
Abudu likos nuvežti in ligon- 
but ia.

trenki' in juos.

Ketverge ryta ejnant in 
Tunnel Ridge likosdarba in

sužeistas Juozas Arlauckas, ne 
lėkdamas szmoteli pirszto nuo 
deszines rankos. Arlauckas už
lipo ant kamko važiuoti in dar 

tapas buvo žemas,
anglis pagavo pirszta ir nukir
to.
darba

ha, o kad

Geriau ejti pekszeziam in 
ne kaip kabinėtis ant 

karuko, nes kas per staiga tai 
negera.

— In rodysią atėjo groma- 
ta del Antano Karanaueko nuo 
Jono Paltanavicziaus isz Jea
nette, Pa.
kitaip siunsime adgal.

— Kaziuku
Bianko

1 jakowoode
k raust imu kiszoniu 
si uju svecziu.

— p. Ona Szalcziuviene isz 
Olcvelando lankėsi keletą die
nu pas gimines

1 ’anedeli

Tegul atsiyma, nes

Painka
Vaitiekoni ir 

už vagysta 
užsivindami isz 

atsilanko-

ir pažinsta-
iszkeliavomus ir 

namon.
Ant E. Market ulvezios 

randasi namai ant pardaviino 
ant dvieju familiju, puse loto. 
Atsiszaukite greitai pas F. W. 
Boczkauska in ofisą.

(4 Auksine rože” padovanota 
del Iszpanijos karalienes. 
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auksine rože” kokia
popiežius padovanojo kas me-

Šatai 4 4

tas del tos karalienes kuri pa
daro daugiausia gero del Kata- 
likiszkos Bažnyczios. Szimet 
už savo geradejystes del baž- 
nyczios, taja rože aplaike Isz- 
panijos karaliene. Rože yra 
padaryta isz aukso, iszdeta 
JI-Jl______
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I< ’£* isz San Dingo,

A

Sztai naujas stovy las kuris
stos ant Michigan Ave. Chica- 

Stovylas yra užvardytas 
Dvase Muzikes”, turi penkio

g(‘.
4 4

lika. pėdu augszczio ir likos pa
dirbtas per artistu Albina Pa
lūši ka.

ir_-.-T.-T - .. .... ---------------- -- ■■■■■■ —

Isz Shenandoah, Pa.
— l’ž keliu 

sibus svodba p. Genavaites 
tanavicziulvs su p. Juozu Sza- 
bataucku. Pana Genavaite vra 
giminaiti' ponstvos Juozu An- 
t anavieziu.

NE VISI GAVOSI IN AMERIKA. DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

sanvaieziu at-
An-

Ana diena buvo czionais 
kada valdžios 

a reszt a v o jo 
kuris
uždrausta 

pati 
dože

vaisi. Sznipai 
Szmnliu,

ž v del i 
ga-

didelis1 gy\ alt! 
sznipai 
Szmnliu lekovieziu 
beno automobilinje

paėmė 
automobiliu,

arielkos ir penkis galonus al
koholimis. SzmuliiLs iszszoko 
isz aiitomobiliaus, bet agentai 
paleido paskui ji kelis szuvius, 
nuo ko žydeliui kiszkos sustin
go ir turėjo sustoti. Szmulin 
nugabeno in Pottsville ant per
klausymo. Xorints Szmulius 

va j mir, ganef, szvare 
bot nieko ne-

dejavo: 
jur ir 
gialbejo.

Xorints

kitaip,

Žinios isz Lietuvos.

Lietuvoje

Daugelis svetimszaliu atlanko 
Lietuva.

Kaunas. — Viso 
svetimszaliu yra 8,300. Pereita
rudeni buvo tik 6,000 — tada 
nebuvo užregistruoti vaikai, 
bet til szeimynos. Daugiausia 
yra pilieczip isz Vokietijos, 
paskui Rusijos, toliau Latvi
jos ir kitu valstybių.

Viso per Lietuva pervažiuo
ja kasmet po 160,000 svetim- 
szaliu. Bendrai imant svetim
szaliu judėjimas siekia kas met 

1,500 žmonių. Statymo 
i n važiuoja

užregistruoti vaikai

Vokietijos

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

— L~ -

Krebs, Okkk — Diena 17 Ju- 
lajaus persiskyrė su sziuoni 
svietu, gerai pažinstamas del 
daugelio žmonių gyvenantiems 
Pennsylvanijoi ir kitur, Silves
tras Oszkinis,
Kalifornijos. Velionis paliko 
seseria kuri yra pati Dainiui ko 
Šiliškio gyvenanti Krebs, (Įk
inkomoje ir daug giminiu 
Pennsylvanijoi.

(Ar tik ne bus tas pats kuris 
Mahailojui prigulėjo in Liotu- 
viszka bena daugeli metu ad- 
gal — R.)

ir

Wilkes-Barre, Pa. — Liepos 
Nastasija. Misevieziene, 

478 So. Grand St. parvedė sa
vo vyra, isz kalėjimo palicijai 
užmokėjus

16 d.

užmokėjus $13.00 Jos vyras 
Juozasi įMiseviczius per lOta 
Lietuviu Diena kiek insismagi- 
noš nuo namines su savo mote
rėlė parėjės namon susibarė. 
Jo jjrisiegele pasiszauke tada 
daugiau kumuczju ir tarėsi vy
ra lupti. Tas pasikėlęs- iszvijo 
visti s lauk ir nuėjės ramiai at
sigulė. Iszejusios kūmutes su 
Nastasele pasitarė jn paduoti 
poliaijon ka
VyrnH ligi liepos 16 d. iszsedc- 
jes moterėlė atėjo ir už $13.00 
iszpirko. Mat jau nebuvo kam 
duona uždirbti. Moterees, mo- 
terees, prižiurekit neliek vyre
lius kaip savi', piktumu nepa- 
bausit.

— P. Kvietkus, hotelio savi
ninkas Liepos
aresztuotas už nmnszaine. Už- 
sistate kaucija $1,000.

Meade St. Liepos 16 
d., 11 vai. naktyje iszvežc isz 
vienos lietuviu szeimynos visa 
vežimą girtu .vyru, kurie kele 
tpukszma, na-
ausiniu. Jau ne pirmas karias 
tokiu skandalu mu/su

. r. 'i

ir tuoj padare.

17 d. tapo su-

— N.

ir pnojo prie

mieste.
F. B.

Hooversville, Pa. — Tula lietu- 
pasiunte 13 metu 
parneszti

vc, motina 
mergaite parneszti kvorta 
svaiginanezio gorimo. Mergai
te atėjus gavo kvota, parnesze 
namo padavė motinai. Motina 
pasigėrė, pradėjo muszti savo 

Toji mergaite, kuri

nuo 
sezone i n važiuoju apie 400 
darbininku, kurie didina nor
malu svctiniszaliu skaieziu.

Svetimszaliai moka, metams 
20 litu už teise gyventi Lietu
voje. Jie privalo registruotis 
prie apskrieziu virszininku ir 
už i n registravimą, moka po 1 
litą. Centro valdžia veda kon
trole įr Įėįdžia atatinkamu in
strukcijų, . .

vaikus.
parnesze motnai svaiginanezio 
gėrimo, nuėjo pas poliemona ir 
suaresztavo motina, kad pasi
gėrus pradėjo visus vaikus 

Policmouas klausia: 
munsza.ino? 

Mergaite sako: asz žinau, kur 
gauna. Policmonas sako: gal 
gali man parneszti pante? Ta 

sako: duok pinigu, 
asz galiu parneszti ir du ga
lionus. Policmonas padavė do
leri ir sako: parnes^k man už 
ta doleri. Mergaite atėjus mun- 
szaino in bravara nupirko už 
doleri ir atnesze poliomonui. 
Jisai paėmė ir sako: doku jums 
galite eiti namo ramiai, jusu 
mama daugiau nemusz jusu, 
nes ji sėdi “lakupe.” Tuojau 
policmonas atvažiavo in bravo
rą ir nuvožė in “korta.” Mer
gaite, kuri pirko, buvo lietuve, 
o kurie 
gorima tie buvo lenkai.

_M. V. — “S

gerus 
muszti.
kur mama gauna

mergaite

daugiau nemusz jusu 
“lakupe.” T

korta.

pardavė svaigi minti

Pittsburgh, Pa.

9 ?

Bent karžygiai.
Grinevicziai, Asileikos a. — 

Cžia. 4 ulonu pulko 2 eskadro
nas, karininko Gacevicziaus ve 
damas, puolė vietoj gyVpntoju 
gyvulius, kurio ganėsi serVtiii- 
iii ganyklose. Sužeista 10 kar- 
viu. iki kraujo sumuszti gano 
gyvulius pienious ,ir be to su
žeista 11 kaimiecziu atbėgusiu 
ginti savo gyva inventorių.

Pįttsbur- 
go Lietuviu Raudonojo Kry
žiaus draugavę, laikys susi
rinkimą penkta Ncdoldieni Lie 
pos, tai yra 29-ta, vietoje pir
mo Ncdoldieni Rugpiute. Ma
loni draugai, malonėkite atsi

imt szio susirinkimo
nes bus apsvarstyta daug svar
biu reikalu kurio laukia musu 

Toipgi jau yra

lankytv

GYVENIMAI
Sz. Marijos Panos 

FRBKE TIKTAI 25c.
W. D. B o cakowekl.C«. 

Mahanoy City, Pa.

nusprediino.
laikas pradėt ruožtis prie pik
niko, kuris bus laikytas 3 Rug- 

Parkas jau užym- 
tas todėl darbas jau pradėtas, 
o visas pasisekimas priklauso 
prie kožno draugo. Toipgi, at
silankykite ant szio susirinki
mo ir pagialbekitmums nutart 
kaip padaryti taji pikniką 
kanuopasekmingiausiu. Ne — 
pamirszkito dienos: 29-ta Lie
pos. Atsiveskit su savim ir

sėjo, 1923.
IT

Atsiveskit su savim ir ji___  __
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Skai!lis imigrantu visu sklypu jau iszsibaige. 

turėjo taji giluki pereiti bet daugeli 
st i adgal in Europa. Paveikslas parodo 
rie perejo per kastelgardes ezyseziu ir iszlipa New Yorke.

Paulius 
jyv. po Xo. 2 prie 

persit ikrino, 
‘ ‘daužymas

M, 
gatves 

neapsimoka 
kuomet teismas ji im

li ž- 
kaimyne, Ma- 

musze “

Worcester, Mass, — 
Mela k is (?) 
Ledge 
kad
snukiu,” 
baudė deszimczia doliarin 
tai, kad jis savo 
re Sakalauskiene 
snuki ”.

per

Nanticoke, Pa. - 
daro slieetva kas kiszosi štai 
gos mirties Felekso 
cziaus, 57 metu, kuris aplaike

nmszio. I
Badai |

I ’aiirije

Karta ri-

žaiduli iii galva laike' 
kokis kylo Wanameje.
Vincas Aszmontas, sn kuriom
Kartariczius susipesze uždavė 

žaiduli kuris buvo prie- 
X užu dv tas

jam 
žaste jojo mirth 
ne buvo vedias.

S.

Girardville, Pa. f I 
gai mirė

)o ilgai Ii-
I’etras Mticejauekas, 

palikdamas dideliam nuliūdi
mai paezia, tris sūnūs ir viena 

atsibus 
su baž-

d uk ture. Laidotuves
Utarninke, 9 valanda 
nytinems pamaldoms Szv. Vin
cento bažnyezioje, kinui palai
dos ant Frackvilles kapiniu.

— Jonas Galauckas, 55 me
tu, likos užjnusztas Packer Xo. 
5 kasyklosia Sukatoje, kuri su
trynė keidžius kada norėjo ant 
jojo užejt pakol visiszkai nesu
stojo. Velionis paliko paezia ir 
keliolika vaiku.

KUR BUNA?
Asz Agota Ambrazavicziene 

J u ozą pa 
8 metai kaip

paieszkau savo vyra 
Ahibrazavicziu,
mus apleido. Ilga laika gyveno
me Gilberton ir vis negavome 
jokios žinios. Kas apie ji žino 
meldžiu praneszt. (t.59) 

Ambrazevicziene 
2«)3 S. 5th. St.
Allentown,

Agr>>

Pa.

Norints yra kalėjime, beUguo- 
dotas nuo žmonių.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus, o

Prisiunskit' 
bus apdaryta in 

į I skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome toipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge

rai. (t. f.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

I langelis 
nes Ims sinn-s nusiminė, 

gilukningesiiins ku

Padaro atsakanti ir gera darba 
už priimam a preke, 
ir inveda visokias paipas 
taiso stogus ir 1.1. Kreinkites 
pas jin o busite užganėdinti.

1818 E. Centre St. Mahanoy City

Pataiso
pa-1

4

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

—J---- : .
Nori kad taupytnmet savo pinigus sziarn banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliam
Musu depozitorui yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginas prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

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

JMERCHANTS BANKING TRUST CO. 
---- 1— 

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KailJerluH '

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

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

R.
ir szita

D. M. GRAHAM, Prez.

r

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasiriu kima, jei
gu pirkaite pas mus
Orrofonoia §125-8150.1

Mr. Watkins inekanikas ran
dasi musu sztorc ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.
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GUINAN’S 201 W. CENTRE ST

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

7į|.:f
*

Praejta meta R. V. Bray isz 
Beaufort, S. C. likos nubaustas 
užmokėti $1,000 ir atsėdėti me
ta kalėjime, už tai kad kirto in 
žandu prohibicijos sznipa knis 
ji pavadino melagiu. Gyvento
jai miesto norėdami jam už tai 
palengvyt bausme, iszrinko ji 
miesto majoru, bet Bray veda 
majoro reikalus isz kalėjimo 
isz kurio ketina iszojti atejnan- 

I A — * tlx ar* « ■*' f

PUIKI DIDELE KNYGA. ’27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaig
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

t?

ImT

rE
M

U

JSKSZSz
lakstantis Naktį 

irViena
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Gerbcmasls Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu Bluncziamos 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena“ už kuria tariu 
szlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra Žingcldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena“ nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupesczlai nors 
ant. valandėles atsitraukia.

ŽOKAS.

vardu knyga 
už

“Tūkstantis

Su pagarba, .
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduouys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

( %
i

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima 
ja nusiusti įn Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
w n nnn-z.KATTSR-ar . m MAHANOV CITY. PA.


