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Isz Amerikos
Amerikos pavojuje revo

liucijos.
Saint Paul, Minu. — Revo- 

liucije — politikiszka, 
trijaliszka arba
kerszinn Suv. Valstijoms, 
gu padėjimas darbininkiszkas 

įiepersima i - 
tokia vra nuomone nose-

naujo senatoriaus

indus 
ir ginkluota 

jei-

4 4

sirik it.

ir nkininkiszkas 
nys” 
nei iszrinkto
Magnnso Jolmsono isz Miline
notos. 'Tolinus jisai kalba:

Daugelis yra tosios niiomo 
nes, jbg cze negali atsitikt tas, 
kas atsitiko Rosijoi, liet ne ap

Tas gali ezionais atsi
tikt greieziau ne kaip sau kas 
mansio. Juk caras turėjo gana 
dideliu armije, bet negalėjo su 
laikyti revoliucijos, mes uotu 
rime kimia visai armijos, ka 
valdže padarytu jeigu re\nlin 
eije iszkiltn* Xiek<>. Kas kisza 
si darbininkiszko padėjimo, tai 
argi gali ezionais antras pro 
(•elitas žmonių turėti savo ran 
košia 6.5 procentą viso turto, 

dalyka 
i leaps va rst y s 

neiždal v

sudegusius pinigus.
Middletown, X. Y.

I Laivas “Henderson” kuris :
Alaska. Sugriž namon gal per Panamos kanala.

f

gabeno Prezidentą Hardinga in [§£ VISU SZALIU |§z LietUVOS.

namie.

aplaike už 
valdže pinigus 
Senukai turi 

gai buvo sii-

38 anglekasei užgriauti po 
eksplozijai. Deržimorda

(tbonys (Szimoniu vai. Pane, 
ap.) S’ziemct Oboniu sodžių in 
veinsodžius skirsto matininkas 
susas Mikas Peodorovas, kurio 
darbais daugelis vietos gyven
toju labai nepatenkinti. Mat, 
vyras insivaizdino san caro lai
kus ir su žmonėmis elgiasi, 
kaip tik pritinka elgtis tikram 
aziatui.
skundimu apie jo neteisingus 
i
'bando
’tuoj gauna “svolocziu”, 
kinsinii”, “•*......... ”

4 ( 9 9

Vv
namon per I’auamos kanalo.

Preziideulas Hardingas jau 
ir dabar 

kur 
priimtas,

la kolei a miest u 
West uosi* po tam ketina grižt

sugrįžo isz A lankos 
raudasi San Pranciška 
buvo

i San 
iszkelminga i 

lisai ai lankvs <

S«į* ■B

.v«>x. Xv**

Tėvas” 57 priymtuju clukre-; Anarkistai kerszino nužudini-4 4

Aiot uw n PKėhj

Sheffield, Angliję. — Tris- 
deszimts asztuoni anglekasei 
likos užgriautais Maltby kasy- 
klosia po didelei eksplozijei. 
Craiidingas reginys 
prie kasyklu, kada mot 
saikais subėgo prie 

verksmas ir gailesį is 
neapsakytas. Tanu* laiko dirbi 
toje s ieloje apie 
angle kasi u. Lyg

| JO

Ml

atsibuvo
eres su 

k ašy klu
buvo

>
>zi nitai

sziam raszy-
mui nelaimingu da mail ga\ <».
Stebuklinga ižgydimai dienoje

•

(111
Apart žmonių misi*

lai bus, teko patirti, kad jei kas 
priesztarauti pav. tai 

“su- 
, arba tie

siog mnsza. Keliu apie toki po
ną viehžtii baisa ir klausiu, ar 
leistina rusui matininkui rusiu 
ti musu kaimas, panasziai elg- 

musu knimiecziais, ku- 
, ar pri- 

papiginto- 
kainomis maitinti ir jo 

žmona, ja vežioti, duoti butą ir 
— ir užtai gauti virszmine- 

komplimentu bei knmsz- 
Labai liūdna, kad mes

— Wil
liam Angesbaeh kuris neteko 
viso suczedvto turto sudegu
siam name — L‘50.5 doleriu, ku
riuos t orėjo paslepia
aplaikys pinigus nuo valdžios. 
Senukai, mane, jog turės likti 
si savo g\ \ enima praleist prie 
glaiidojedel vargszu. Bet prie- 
telei prispyri' senukus idant 
nusiimsiu prislėgta pripažinę 
ma apie sudegusius pinigus, na 
ir tomis dienomis 
t \ irt inima, jog 
jiems prisiims.
po 70 met m Pini 
taupyti per juju visa gyvenimą 
ir buvo lai jujn \ isas t ortas 
koki t n re ji».

Turi 88 metus, yra tėvu 
45 vaiku.

Santa Ana. t 'rd i f. - 
nieksi komis, 

rintis S<S melus.
Stantone, darbininkas ant 
timos formos, yra 
resdeszimts penkių 
k oriu ja unia uses 
1 nonos dienas, 
t uonis svarus.

I laktaras C. D. Bali, t virt i 
na buk isztikrujii Delsi yra tė
vu visu vaiku, nes ji pažysta 
nuo 32 met u i r jau t uri penkta 

Sūdo knygos parodo, 
buk kada Delsi turėjo 7!) me
tus, jojo pati pagimdė dvilin
kus. Bet telegramai neprane- 
sza kiek isz tuja 45 vaiku szia- 
di(‘n raiidasnpK^ gyvnst ies.

aidas Delsi.
KK i

.1’1.1”
Szv. Onos.

*
Quebec, Kanada. — Penki 

stebuklingi ižgydimai atsilms-o 
koplicz.iojo Szv. Onos de Beau-i 
pre, laike paszventinimo kam
pinio akliams po nauja bažny- 

ant sielos sudegusios.
I ’aszvent i n i me 
penkiolika tukstaneziu pelegri- 
mu. Terp tujų ka likos stebuk
lingai ižgydyti yra: Steponas 
Mothernoy isz Springfield, 
Mass., kareivis, kuris po kanu 
naudojo kriukius nes buvo bai
sui sužeistas. Tamoszius Brad v 
teipgi

dnraku

czia,
dali buvo art i 1

t IS Sil *

rie ji mail imi, važiojo 
valo vielos žmoni 
mis

4 4»<s

Romu 
tu 

gy venant is 
ar-

tevu ketu 
vaiku, isz 

turi lik.asz 
asz-

9 9

VISO 
kongresas 

taji 
t a i

Jeigu taji 
greit a i 
1 arta 
žmonys pakils prieszais tai.

Ant to valdže 
apsvarstyt, nes

geriau
i r

O-

paczia nžmokostia 
laikydavo 
du darbo.
dare Youngstown 
Tube kompanijų. Kit

privalo gerai 
.lohnsono žo

džiu yra teisingi ir duoda žmo- 
nims proga ant tolimesnio ap
svarstymo t<>jo padėjimo.
Asztuonios valandos darbo del 

plieno darbininku.
Yonngstowir, Ghio. — Keli

lika szimtu darbininku dirbau- 
eziu prie Republic .Iron and 
Steel kompanijos aplaike asz- 
tnonos valandas darbo su taja 

kokia ap-
už dvilekos valan- 
Badai pa naszei pa- 

Sheet and 
os kompa

nijos ketina panaszei padaryti.
Girtas tėvas neprileido nieką 
prie mirsztanczios dukreles.

Binghampton, X. Y. — 1 il
sintos nuo munszaines, laikan
tys rankoje bonka karboliaus, 
Kranas Handvel atsiguli* sker
sai lova aut kurios gulėjo jojo 
mirsztanti dukrele, kerszinda- 
mas visiems kurie drystu prisi- 

jog iždegins
jeigu mirsztan- 

paleng-

art y t prie josios, 
visiems akis, 
czei kokiu nors budu 
vytu josios kentėjimus. Palici-
je ant galo isznesze pasiutelli 
keikenti ir draskanti in kale- 

Priesz atėjima palicijos 
Ilandvel, apdegino baisui vei
dą savo paczios, kuri norėjo 
prisiartyt 
kūdikio, 
uždarymui pasiutėlio 
mirė ant motinos ranku.

j ima.

paczia.

sverent is I 
Peczius netinkama vieta ant 

paslėpimo pinigu.
I lagerstown, Md. — 

ai iicszias
isz fabriko, paplepu

k iiiiamt1 ilgu ies 
Xa k I i< ■ - la i k e i tepi I

Visu ia nekas.
dona."

I >(’( I in 
pinigus in

pa | >e r< >sa,

liu aresztavotas.
A iigt'lcs, t 'a I i f. — \ a I 

agentai aresztavojo lle- 
j kad likos 
lanarkistu suokalbis nužiidini- 
me prezident

Calif.

k

Pardavė pastoge isz po 
motinos galvos.

Chicago. — Kiek tai kartu 
atsitinka, jog tėvas arba moti
na užsitikedami savo vaikams 
atiduoda visa savo turtą jiems 
tikėdamiesi, jog aut senatvės 
ras pas juos priglauda lyg pa
baigos savo gyvenimo. Bet ki
taip buna kaip Franciszka 
Lengovskiene, 73 metu senuke 
pati to datyre.

Pirmutine josios dukrele atė
jo ant svieto kureze, sūnūs 
teipgi, bet jauniauses sūnelis 
buvo sveikas, Narcizas kuris 
su savo paczia gyvena ant 3603 
George ulyczios,

motina dovanėlėms, sal-

kukniiii pecziu 
nesirado.
namelis sūnelis alėjas isz pnl 
rumio, rūkydamas
bijodamas idant levai nedaži 
uotu kad jisai ruko, inmesda 
mas galuka deganezio papero- 
so in pecziu, nežinodamas apie 
pašieptus tonais pinigus. Kada 

isz ryto, 
‘ ‘ ska rba ’ ’, 
adbulas

kada pamate peeziuje tik pele 
mis. Sūnelis 
ruki nu», bet jojo kailis ir 
inkaito nuo tėvo

tevas atsikėlė 
iszimt savo 
vargszas net

nuėjo 
bei 

at szo ko

prisipažino prie 
gera i 

k įimszcziu.

Nežmoniszkas pasielgimas tė
vo su sunum.

- Karolius 
po 101 X.

i .os 
džios 
lona B. Alleua, už prikalbinima | 
jaunu mergaiczin ant vedimo!

gyvenimo, bet j I 
buk merginas | 

iszauginimo -—į 
viso jj mergaites.

Pati Alli'iio ne: 
kelinti tokio gyvi nimo savo vy
ro, apskundė valdžiai: Alleuas 
yra studentu Ami Harbor iini- 
varsiteto Michigane ir 
cziua, Imk mergaites 
ant paleist u\ingo gyvenimo. 
Praleido visus suezedintus pi- j 

nigus savo tėvu. , ,
Mass. --- Pcnkioli j

* Pat ri 1

mu Hardingo ir Daugherty.
sklypą 

apsaugojimai, 
rusiszk u

< 'hicago.
I i k <»s

Po visa 
paleist i

suseki as

apdovanoda

Brooklyn, X. Y. - 
Kvas, gyvenant is 
7tos ulyczios, teip užpyko ant 
12 mi'tu sumins Mikolo už vė
lyba atėjima namo, jog vaika 
sumusze su britviniu diržu 

jog vaikas net apmirė.
girdėdami 

p ra nesze
tai palicijei. Paszauktas 
taras rado perskelta pakauszi 
vaiko kuri aplaike nuo sagu 
tęs prie diržo. Vaika nugabe
no in ligonbuti o tėvas randasi 
kalėjimo, bet vėliaus likos
leistas po $2,51)0 kaucijos l\ 
teismui.

teip, 
Kaimvnai 
riksmą vaiko,

kaip tai daugelis 
veidmainiu

baisu 
apie 
dak-

mas
džeis žodeleis, apgavingais pri
žadėjimais,
panasziu szeszku,
ir melagingu šuneliu moka pa
sigerint motinai kuri turi prie 
saves sziek tiek graszio.

Deszimts metu adgal priža-kuri
P1*0 mii sztanezio (jejo jisai motina laikyti pas sa-

pa
’ ()•

Po keliu valandų po 
kūdikis

New Jersey nevale keikt 
pacziules.

I rvington, N. J. 
gert, nevale vogt,

X e vale 
.ivv<,,v vv^., nevale dirbt 

miinszaines na ir ant galo da- 
ejo prie to, jog žmogus negali 
iszkeikt savo locnos paczios, 
jeigu jam tas patinka arba isz- 
veržt savo “zlasti” ant bobos. 
Augustas Leahmann likos ap- 
skunstas — ir tai arsziause 
kad ne per savo paczia, bet per 
shvo kaiminka Mrs. S. Obeli- 
zienia, buk ant josios keikė ant 
ko svietas stovi. Augustas sli
džiai pasakė, 
nekeike, 
Ant ko sudže atsake: 
tiesos keikti savo paczios, no- 
rints ir ji ji sutiktu ant to. De- 
szimts dienu in

• sos. ’ *
Tai tau Amcrike laikai. — 

Isztikniju laisvam Amerike 
užstos neulilgio rojus, jeigu

buk kaiminkos 
tiktai savo paczia.

“Xe turi

narna patai-

užstos neužilgio

mergaicziu ant 
mmiora I iszko 
AI lenas 
priėmė

sa ko. 
a nt

o 11 a i ( i i ngo i r ge- 
ncraliszka advokate Dauglier- 

;ly, kurie adlmviueja kelione 
po Alaska. Badai įsilipąs Ju- 
rinski ir Zofije Biishwirk keti-

įdedama nu ! H(( suraukti toji suokalbi. Val-
džius dėt (d< t v va i
juosius
valandėlės nuo akiu.

\ (‘liaus toji žine buvo užgin- 
panaszios 
gyvento-

seka 
nenuleisdami

pa skui 
ne ant

IlZglII- |

naudojo į( Z.V1 ”• kaip ir visos

I >( ist oil, 
kos mot n Mare, 
ko MeDoiialdu, praszvilpe sep
tynis 
laika 
ri uos

d uk I (*r<

I ukstanezius 
devyuiu 
iszvmdavo 

banko. p(inkis t iikstaucziiis te-
praleido ant

doleriu iii 
menesiu, ku 

dalimis isz

; žinios, idant neduot i 
jams progos ant baimes ir isz- 
ieiszkimo savo nuomonių.

12 metu mergaite “bosu 
namie.

('Iiieago. -— Juze 
kiute, 12 metu

paskirta
ir

J 9

Zalažins- 
mergaite, ana 

‘ ‘bosu’’ 
motinos per

geru laiku su 
du 1 nkst miežius 

mol inos

dą ngel i

isz Springfiedo, Mare 
Stilkain isz Xew Haven, Conn., 
Mrs. Portias isz Xashan, X. II.. 
Lena Pettier isz Sprinfii'ldo, ir 

kit n žmonių isz visu
szaliti Suv. Valstijų ir Kana
dos.
Krutami paveikslai suter- 
szino szventa vieta. — Popie

žius uždare bažnyczia.
Budapest, Vengrai. — Siun

tinis Popiežiaus, paliepė užda
ryti karūnacijos bažnyczia Szv. 
Motiejaus, patolei, pakol baž
nyczia isz naujo ne bus konsek
ruota, nes likos snterszta per 
kintamųjų paveikslu kompani-

ve lyg smert, užmokėjo 500 do
leriu skolos ant josios mažo 
namelio, kuriame tikėjosi už
baigt paskutines savo dienas^ 
Cž sūnelio gera, szirdi (badai!) 

ant jojo 
Atidavė jam vi-

užraszvti 
vardo narna.
sas reikalingas popieras.

Vakar Lengovskiene persi
tikrino, jog jau neturi sūnaus, 
kuris prižadėjo motinai viso
kius smagumus ir pasaldyt jo
sios paskutines dienas, 
priversta niiejti 
vesti skunda prieszais savo 
Narcizą, kuris svetimiems par
davė paskutine pastoge isz po 

, nes apie tai 
jai szerifas ir kad

prižadėjo

Buvo 
in suda už- 

prieszais

mot imis galvos, 
pranesze
tuojaus iszsikraustytu isz sa
vo namo.

Sudže Karell iszklauses mo
tinos užmotinejimn prieszais 
sunu, uždraudė naujam locni- 
ninkui užimti narna o nedoram 
sunui paliepė sugražyt pinigus 
aplaikytus už pardavima na
mo.

4 1 ___ 1 !

Rado lavona ant trepu.

Rochest(‘r, X. Y.
Jaszkauekas, durnom, g\-ve
liantis ant ĮSI Xortli ulyczios, 
likos surastas negyvas ant 
trepu salimo Konstanto Skyli- 
so, 1 74 Joseph avė. 
turėjo perskelta pakauszi. K 
roneris yra 
buk 
pult nuo t repu ir
Kuna surado barjenderis, ku
ris apie tai pranesze palicijiu.

30 met u,
J nozas

Velionis
o- 

tosios nuomones 
Jaszkauekas t urejo 

užsimusze.

9

mi -

VO 
draugais, o 
priguliiiczius 
teipgi praleido ant apsiredymu 

zoboveli n. Mergaite likos 
aresztavota.

Jeigu tėvai apie darbelius sa 
vo dukri'les nugalėjo dasiprast, 
tai isz tikriiju buvo akli tėvai.
Fordas norėjo prigialbet ne

laimingai moterei.
Itolroit, Mich. — Kaip Ilen- 

ry Ford, kuris radosi szimtus 
myliu nuo motorus kuri randa
si kalėjimo už iiužudinima 
vo vyro, likos 
sius apsakymu .^‘iiam laikrasz- 
t ije, nutari* jai prigialbvt pa
skolindamas 
galėtu iszsigaut 
dažinota 1 ik ana diena.

Joniams 1!) diena Katre (Jur
kiene, motina 
uuszove savo vvra Frana llam- 
tramcki'. Ant policijos apsako 

jaja pasielgi- 
jam padaryti

prie'

diena likos
ant savo tėvo
slidžia William Morgana. Mo
tina apsuki* sudžiui buk josios 
vyras vaga* josios visa uždarbi 
ir neapmoka jokiu skolų.
dže paliepė
idant kožna pedia paymtu nuo 
levu, pirkinėtu maistu, moke- 

rokundas,
motinai irtevui pinigu ant ju
ju reikalu ir 
uedeli atuesztu 
rokundas kiek
miniu reikmių. Matvt sudže bn- 

niiomonos,

Su
ma ža i mergaitei,

i r Mergaite

sa-
sujudiutas jo-

jai $5,000 idant 
isz kalėjimo,

dvieju vaiku,

f i visas davinėtu

kad kožna Pa
in suda visas 

iždave ant na-

vo tosios
gaite tokiu bildu 
gaspadorysta ne 
knrie nemokėjo 
t i k o.

Motere perpjovė gerkle savo 
kaiminkai.

X(\w York. — Karolina Kru- 
, gyvenanti

jog mer- 
ves geriau 
kaip tėvai, 

suczedvt ska-

.į^'kuri trauke bažnyczioje pa
veikslus.

garsinga bažnycze buvo 
naudojama ant padarinio pa
veikslo isz Turku 
penkioliktam
karunacije vieno isz Hapsburgi 
niu karalių. Kompanijų aplai
ke pavelinima nuo eiviliszkos 

padaryti paveikslu

Toji

vai dž i os

užklupimo 
szimtmetije ir

Kirto motina su krėslu.
Detroit, Mich. — Su aszaro- 

mis akysiu .Julie Piivlaiickiene, 
70 motu senuke, gyvenanti ant 
4253 Rich ulyczios, atėjus pas 
magistrata Barlott, apsako buk 
josios 42 metu sūnelis su jaja 
pasiolginedavo nežmoniszkai, 
kiek kartu sugryždavo isz mie
sto girtas, tai muszdavo jaja su 
krėslu.

nnlnlui Hlinoli nusodino

kaip b’ranas su 
nėjo ir turėjo 
mirt i.

Fordas radosi aid laivelio tu
rėdamas vakaeijes, 
dilino paėmė

isz nuobo
di ranka sena 

laikraszti ir pradėjo skaityti 
apie ta ji atsitikima. Dave tele
grama savo sekretoriui ir ad
vokatui, idant stengtųsi isz- 
ymti moterių isz kalėjimo po 
kaucije. Kada advokatas nusi
davė iii kalėjimu, Gurk lene 
jau būvi) apleidus kalėjimu, 
nes už jaja pastate kiti geri 
žmonis kaitcije. Fordas priža
de io duoti ninigii hut josios

pinskiene, 28 metu 
po 726 14. 6tos ulyczios randasi 
Bellevue ligonbutije pavojin
gai serganti nuo užduotu žai- 
duliu barnije kokis kilo josios 
name.

Rože Szimauskione, 32 metu, 
josios kaiminka randasi kalėji
mo. Motorolos nuo keliu san- 
vaieziu turėjo nuolatine torti
ne rovoliucijo, kuri užsibaigė 
kruvinai. Szimauskione pagrie
bė ilga mėsini peili, inbego pas 
Karolina, permnsze ant grin
dų., perpjaudama Rožei gerkle.

Pittsburgh. — Prohibicijos 
agentai uždare bravoru Mill- 
vile, kuris dirbo 4 procentini 
ahi. Visus darbininkus aresz-

1.1, 
tu 
ežiu : 
provincijoje gauname isz cen
tro be galo isztvirkusiu valdi
ninku. Ar ilgai taip bus*

Drąsus žmogžudys 
Rokiszkis.

kiszky buvo litinis, savaitinis

ark Ii už 1200 litu ir paragavo 
magaryrziu vakariop grižo in 
namus Rokiszkio-Dusetu viosz- 

Bevažiuojanczius juos 
viename vežime miszke, 2 kilo
metru nuo stoties, užpuolė 
žmogžudys ir visus tris isz re
volverio uuszove. Buvo i|ar 
szviesu. Tuo laiku stotin važia
vo du kareiviu su szautuvaks.

* I 
Iszgirde szuvius, jie paragino 
arkli ir užklupo žmogžudį be
dirbanti prie lavonu. Abudu 
kareviu davė szuvi oran. 
Žmogžudys nenusigandęs pra
dėjo in juos tipgi leisti szuvius.

szuvi, 
žmogžuds mėgino bėgti, bot 
nauji kareiviu szuviai priver
to ji apsistoti ir pasiduoti. Mat 
miszkas retas, tai pasislėpti 
sunku; gi kareiviai, norėdami 
paimti žmogžudį gyva, szaude 
oran. Suimtasis gyvenamosios 
vietos nenurodo, 
jam esanti visa Lietuva.

Nelaime ant geležinkelio.
Kaunas. — 27 VL.

*

IS. VI. — Ro

.turgus, Trys pijicc/ųupanjavi

tos kur 
karalei

karūnacijos ant tosios pat vie
likes karūnavoti visi 
nuo Arpado lyg pa

skutiniam Austrijokiszko ka
raliaus kuris nesenei mirė.

aktorių aplaike 
pavelinima ant naudojimo ar- 
cibiszkupo kapos, bet vėliaus 
dažinota kad toje kapoje ran
dasi insiuta hostije paszventin- 
ta per Popiežių ir valdže nepa- 
velino in ja pasirodyt,.todėl tik 
pats biskupas Vlascius daliba- 
vo perstatinio tame paveikto.

Kada 
žmonis dažinojo buk biskupas 
Vlascius atlosze role krutamo- 
sia paveikslosia ir naudojo ka- 

užklupo ant bažnyczios 
laiko atėmimo paveikslo ir per
trauke darba. Tula motere net 
užszoko ant altoriaus, szaukda- 
ma, jog greieziau lai jaja nu- 
žudina, no kaip duos suterszt 
szventa vieta. Popiežiaus siun
tinis dagirdes apie tai, prane-

Popiežiui, kuris paliepė 
jam bažnyczia uždaryti. Bisku
pas ir valdže bus nubausta at
sakančiai už toki pasielgimą.

V ienas isz

pa,

szo

keliu.

nuo

szuvi

Pakartojus Jūreiviams 
žmogžuds

L

kad tokia

Vlikaro 
traukinėlis, eidamas isz Kaziu- 
Rudos Mariamponlon nuėjo 
nuo begiu. Suardta geležkelis, 
sudaužyta pora 
niu auku nėra.

greitas neblaivaus 
maszinisto traukinio vnrma's.

Plesziku siautimas.
Paskutiniuoju

vagonu. Žmo-
Priežastis —

%

ir

bažnvtine valdže ir
ll Ji 

C

perdaug

Taurage. —
metu Tauragės apskrity prasi
dėjo pleszimai. Daugiausia žmo 
nes apiplesziami važiuojant 
plentu in Skaudvile. Nesenai 
tuo keliu važiuojant apiplesz- 
tas apskrities savivaldybėj 
tarnaujantis medicinos dakta
ras Ratomskis, isz kurio atim
ta auksinis laikrodėlis ir virsz 
tukstanezio litu. Intariainic^ji 
asmens jau labai sunkiai moka
mi valstybiniai mokosniai, mat 
litu stoka. ,

London. — Isz Sowthamp- 
ton iszplauko 5000 angliku in 
Suv. Valstijos pakol paskirta 
kvota iszsibaiges Augusto mo-

KatalikuDenver, Colo. — 
kunigas Walteris Grace isz Ar
vada, likos pripažytu kaltu už

M A M. * ji
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KAS GIRDĖT
Džiulajus greitai prabėgo. 

4 ■ 1 '
Pradedame kelione ant 36 

meto iždavvatos ”4 4 Saules.

' Kaip duodasi girdėt isz 
ru szaltiniu, tai anglekasei In

vest i didesniu kova su ope- 
Žodžiu

1X0-

res
ratoreis ne kaip mane.
operatorei nenori pripažyt uni
jos ir kitokiu pareikalavimu.

Pennsvlvani- 
973 visokiu fa

il žs i ėmimą

Ar žinote, jog 
joi randasi 37 
briku, kurie* duoda 

darbininku, isz-
dirbdami ta voro verties ant 
7,315,702,867 doleriu.

del 1,135,837

Septyniolikos metu mergai
te Dora Daniels isz Chicago, 
kuri buvo vadu kuopos pleszi- 
ku, prisipažino ’buk dalybavo 
28 visokrosia apipleszimuosia.

yra geras 
bet del

Lord Dawson, dvarinis dak
taras angli.szko karaliaus, tvir- 
t ina buk alkoholius 
del ligoniu ir jaunuju,
senųjų yra geru maistu — ypa
tingai ant nervu.

Geras daktaras!
Gerai karaliszkam dvariniui 

daktarui kalbėt, jeigu karalius 
turi pilnus skiepus visokio ge- 
rymelio, bet ka darys varg- 

kuris negali nusipirkt ne
munszaines.’
szas,

szimetine rugepjute Rosijoi 
bus labai pasekminga, nes tie- 

buk szi- 
met surinks 200 milijonu bu- 
szeliu kviecziu daugiau
kaip praeitus metus. Ka ženk- 

jog bolszevikai tiek

jei ka žino, apskaito y

no

liną, jog bolszevikai 
kviecziu galės ižgabenti in už- 
rubeži ant pardavimo. O kad 
rugepjute yra didele Kanado
je, Amerike ir Afrike, todėl 
Amerike kvioeziai labai atpi
go, nes negalima parduoti in 
užrubeži ir farmorei labai
g".F-

ir

ro

Tūlas Petrogrado inžinieris 
apreiszke, buk del rusiszkos 
jaunum(*nes yra tik du kolei 
ant pasekmingo gyvenimo, tai 
yra spekulacijo arba banditiz
mas. Galema 
bus nauja veisle 
ventoju atejteje, 
tokia gyvenimo mokslaine. ’Pa
sai inžini(*rius uždirba ant me
nesio penkiolika 
szevikiszkuosia 
jojo sūnūs 
daugiau 
lacije.

buk
v ra 
e

suprasti kokia 
rusiszku gy- 
kuri užbaigs

doleriu bol- 
rublinosia,

uždirba 50 kartu 
užsiimdamas spėkų-

o

Pennsvlvani- eragai naujės 
jos tiesas, tai žmogus buriantis 
kelionėje, gales

Indijonka Turi Dovana Inspejimo Ate jties.
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Gelbstant Kūdikius
Amerikos Ulycziu 
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prigulinti prie indijonu 
sztamo Cher<»kee, kurios tėvas buvo kanadiszku 

Burk, turi

Suv. Valstijų Svei-

Keletą 
generalis

ga y

)6 procentas

Sekantis straipsnis pagamin
tas sulig Suv. Valstijų Vieszos 
Biuro virszininko nurodymą. 

1912 m.
katos Biuras padare isztyrine- 
jima, pasiremiant ant raportu 
Suv. Valstiju Gyventoju Su- 
skaitymo Biuras padavė. Kai
po pasekmes to isztyrinejimo, 
buvo surasta, jog
mirimu nuo viduriniu ligų tarp 
vaiku dar neturint dvieju me
tu amžiaus, atsitiko per Liepos 
Rugpiiiczio ir Rugsėjo mene
sius. Per metus, isz viso, 42.482 
vaikai mirė nuo viduriniu ligų 
vaikai dar neturėjo metu am
žiaus. 24-298 mirimai atsitiko 
per Liepos, Rugpiuczio ir Rug-

jiiliocziai. Žinoma, 
visa

- - - - --------- - -. - ■ ... -- - Į

apsipažinti su vaiku priežiūra. 
Kiekvienas tėvas turėtu žinoti 
su kokia priežiūra vaikai lapos 
naudingi
motina turi kosti beveik 
beda, bot jai bus lengviau jei
gu tėvas atliks savo dali pastū
mei i va i ku gerove.

Suv. Valstijose yra daugelis 
organizacijų, kurios bando pa
linksminti ir palengvint i per 
karsztus vasaros menesius gy
venimą vaiku kurie gyvumą su
grustuose cent ruošė, 
nizacijos pristato
užlaiko vasarines vietas, užlai
ko szviežio oro ukes, ir siun- 
czia vaikus ant rikiu per karsz
tus vasaros nu'm'sius. Kad nors 

neturi užte-
pinigu plaeziai varyti 

savo darba, bet darbas yra pui
kus ir naudingas.

Yra sunku formiioliioti 
taisykles <

fos orga- 
ledo dy kai,

f 11

motu atgal, paczto 
virszininkas Wa

shingtone iszleido didelia, kny- 
kuriojc apraszyta gatvių 

vardai didžiausiu Suv. Valstijų
miestu, idaiit pagelbeti vieti
niams paczto virszininkams 
perduoti tuos laiszkus kurio ne 
pilnai ar netinkamai adresuoti. 
Knyga netik naudinga, bet inte 
res i nga.

Žmones 
Street

mano,
? 7

gatvių yra 
Bot \ ra 
ginus

balsuoti per 
paczta a t ejnancziuosia 
muosia Novemberije, 
vieta vu ar miestiszku rink i- 

balsavimas per 
paczta yra daug 
tiek žmogus turi 
veluk nebalsuot m* kaip tundi 
tiek ergelio.

franciizu o 
nepaprasta (lo

jusios dovana atminimo kitu misles

ar
mu. Bet tokis

rinki- 
ant pa-

sunkesnis ir 
ergelio, jog

molina duktė indijonu vado Spy
vana inspejimo atėjiies 
vra stebėtina. Paveikslas parodo Waldetka inspejanti atejti

West field isz New Yorko.P

Kas daroma 
sza vėl ne i! 
dis.

(’hicage

staigai, tai iiime-
- skelbia priežo-

sėjo menesius. Kitais žodžiais 
suvirsz puse tu vaiku mire per 
(ris vasarinius menesius. Rei
kia, atsiminti, jog tos skaitly- 
nes lieczia tik kai kurias valst i- 

miestus, ir inima ma
x'i so Suv. 
su.'.skait v'- I •

mo. rl’as baisus vaiku pražudi- 
mas 
kai

tes organizacijos 
kinta!

irjas 
žians dvi-trecz dali
Valstiju gyventoju

pūs
lei kūdikiu

Robertas Neider isz India
nos, paduodamas užmetineji- 
ma prieszais savo paeziule ant 
persiskyrimo sako buk jiji yra 
per daug didele tingine. Bet 
kada josios kaimynai prislė
gė, buk Neideriene dirbo visa 
namini darba, szere karves 
kiaules, visztas, skalbė ir le
pino, prižiūrėjo penkis vaikus 
ir tai ant penkių doleriu ant 
sanvaites, tai sudže buvo kito- 

ir atmetė praszy- 
paliep-

JOSIOS

y

kiu pažiūru
ma ant persiskyrimo, 
damas Neiderui mokėti mote- 
rei po 25 dolerius ant sanvai- 
tes.

Fž tai kad Charlesas Gilb
ert, 30 metu biznieris isz Yon- 

paguldė savo pri- 
siegelia Rūta ant keliu užduo
damas jai per

su pantapliu, turėjo 
stoti priesz slidžia 
ajszkinimo.

kers, N. J.,

sedvnia kelis
blvnns

ant iszsi- 
nieko(’ha lakas 

daugiau nesakė sudžiui kaip 
tik, kad jojo uoszve buvo prie- 
žaste visokiu szeimvniszku ne
sutikimu. Sudže paliepė uosz- 
vei nesztis “von” ir 
dienos porele 
mia.

von" ir nuo tos 
gyvena sutiki-

sia daina 
minas”

Daina

Ant dainos 
sziai dienai

Gal visi jau girdėjo naujau- 
‘‘Yes, we have no ba- 

(Teip, neturime bene- 
niu) kuria parasze Kranas Sil
ver ir Irving Cohen, 
prasiplatino žaibiniu greitumu 
po visa Amerika, 
kompozitorei lyg
uždirbo 60 tukstancziu doleriu.

Amerike kuom juokingesne 
ir kvailesne daina tuom turi 
didesne pasėkiuia.

^4 -A Jt • 1 • 4 •

lukningL'^jeigu 
operas už deszimts doleriu, bet 
sziadien kvailei uždirba tuks- 
tanezius.

SotWjfj^zki artistai buvo gi- 
i pardavė savo

su moteria —

Mahometiszkas sultonas turi 
352 paczes, gyvendamas su vi
soms sutikimia, noriais turi in 
jaises kalbėti dvideszimts sep- 
tvniosia kalbosia.

O kiek tai krikszczioniu gy
vena sutikimia 
viena f

Matyt, jog sultonas du kart 
352 kartu 
tasai ka ir 
duot sau rodą. Gal but, jog 
mahometoniszkos moteres yra 
geresnes. Ar kas žino del ko?

O gal del to, kad bijosi už- 
rustyt sultoną, nes už toki pra-> 
sižengima !;una gyva užriszta 
in maisza ir paskandyta kaip 
kate. O gal tame priežastis!

yra
su

geresnis, kaip 
viena negali

Nekuriosia rusiszkosia gu- 
bernijosia kerszina badas, bet

Du amerikonai Los Angeles, 
Kalifornijoj susimusze už sau
lute, stebuklinga
amola meiles ir saldaus gyve
nimo, apie taja, kuria papras
tas žmogelis vadina — mote
ria. Del ko prastas žmogus va
dina tokia “saldybia” papras- 

arba boba, 
Bet teip ja ja ūž

imo neatmenamųjų

grožy bia,

saldvbia 
tu vardu moteria 
tai nežilu*.
vardino 
laiku.

Bet ne apie 
sziam atsitikime, bet 
musztas 
de savo priesza 
nu doleriu už sumuszta uosi ir 
nupjauta ausi, o penkių milijo
nu doleriu už nužeminimą, isz 
viso ant 15 milijonu doleriu.

Padalyti taji 15 milijonu do
leriu ant deszimts tukstancziu 
vargszu, tai kožnam pripultu 
po 1500 doleriu. Kvailybe.

4 4

tai dal v kas 
kad su- 
apskun-ricierius”

ant 10 milijo-

11 todėl jojo

Massachusetts valstije gyve
na didelis prohibicijos mėto- 
distu bambizelis, kuris garsi- ( 
no cnata mielaszirdystes, bet 
pats buvo dideliu skupuoliu 
tojo prisakymo.

Ana diena bimbazelis pavo
jingai apsirgo. O kad ant Main 
ulyczios tokis bimbazelis yra 
“ženklyva y pa t a,
prietelei kas vakaras iszkaby- 
davo kortelia prie duriu, apie 
padėjimą jojo ligos. Bimbaze
lis ant galo mirė, ant duriu 
prikabyt a kortelia su žodžeis:

“Dvilekta valanda nakti pa
st oris X inženge in dangų.”

Ant rytojaus keno tai ranka 
ant korteles prirasze 
ežius žodžius:

“ Dangus, 6 valanda isz ry
to. — Czionais vieszpatauje di
delis rupėstis. Pastoris X lyg 
sziam laikui da nepribuvo in 
dangų. ”

Galima isz to dasiprast, jog 
pastoris gal sėdo ne ant to 
trūkio kuris ėjo in dangų, tik
tai — žemai.

sekau-

pasidaugina.
1922 mete 

nuo

Pagal cenzuso bjura Wash
ingtone, tai Suv. Valst. apsi- 
vedimai kas metas sumažta, o 
persiskyrimai 
Concktiko valstija
susimažino apsivedimai 
15,168 ant 12,095, o perskyrė 
tam mete 1030 poru. Delaware 
apsivedimai nupuolė nuo 20J8 
ant 1451, o persiskyrė 224 po
ros. Ir teip ojna per visus vals- 
czius.

Matyt, kad jaunos poreles 
instojo in luomą moterystes 
užsimerkia, be jokio apmans- 
tymo apie pridermes vedusio 
gyvenimo, nes po laikui akys 
atsidaro bet Jau per vėlai. —

jog “Main 
yra tipiszka ameriko- 

niszka gatve, ir jog to vardo 
daugiausia czion.

faktas, jog yra dau-
Washington” gatvių, 

net \ ra (langiaus 
Maple” negu “

tyni populiariszkiausi gatvių 
vardai Suv Valstijose yra 
shington,,, 
totas, 1,023 sykius, 
kartotas 881 svki, “ 
kartotas 868 svkius 
atkartotas 836 svkius, 
atkartotas 780 sykiu, 

atkartotas 743 svkius ir 
Lincoln” atkartotas 7!U sv

kius.
Paprastai, gatves prezidentu 

vardais užvardintos. “Wa- 
” var-

4 *

4 4

4 4

M a i n
Park” ir

”Wa 
kuris vardas atkar- 

Park ” at- 
Maple” at- 

“Main”
......

Wal-

& 4

Mtiin
Oak

4 4

4 4

4 4

not
4 4

J !

kiltas 
priežiūros. Bet Vieszos Sveika
tos Biuras nori praneszti svar
besnius taisyklas kurios apsau
gos gy vastį ypatingai per kri- 
tiszka laika.

1. Motinos turėtu per pirmus 
kūdikio metus juos krūtimi pe
neti. Arba krūtimi penkti kudi- 
ki pakol gydytojas patari 
k i maistu.

2. eigų motina neg;
kūdiki ri'ikia vartoti pasteuri- 

Bet ta ir

1> atkartotas

užvardintos, 
ir “Lincoln 
paminėti. Vardas 

Jeffersono, Neprigulmybes Pa
skelbimo autoriaus ir treczio 

Valstijų prezidento, al

nukreipiamas, jeigu vai- 
turi. tinkama priežiūra 

ypatingai vasaros laiku, 
dikiams daug geriau butu jei
gu motinos neturėtu dirbti kur 
kitur, tik savo namuose. Ras
ta, 
ten 
Tas

shington” 
dai virszui

sanvaites adgal pra- 
lejomo spaudyt

kuris bus vimias isz di- 
Ižiausin ir geriausiu sapnoriu 

iszejo isz po spaudos, 
užkalbino sapnorius 

lai turi kauti) l»ia, nes tikimės 
darba ir isz- 

visiems. Sapnorius

Kolos
(

noriu, ’ 
(

nuspreiist a ! kada i
1 1 I U' • * ’ I

likos i
ant pakorimo Halijonka Sa bel
le Nitti Crudella 
ma v\ ro. Yra 
moterį* paviete 
kos nusprensta ant smert.

nusprendimas 
žmonių savžines 
staugimai, idant 
ginlbet nuo virvut

už nuzmlini-
l

4 < Dideli Sap-
Kil

sai

I'iejei ka

tai pirmu) iiu* I neužilgo užbaigt
(’ook, kuri Ii- Į siunt imd

l a- j atspaustas ant geros popioros.
sujudino j jr Ims druczoi apdarytas.

r 15

S (

prasidėjo 
moteria isz-'

r s. j |i<.

Iruczei apdarytas.
ir

Ja lininio
3> ~

Ar sudže prisilenks ant mal- 111.,
davimu 
ciju 
idant 
bausme, tai 
girnai nepaliauna 
užbėgi.

Pamatas mirties bausme vra 
tikrai atkerszinimas o ne bau 
me. Žmogus 
ties negali at kentėt 
pasielgimą. Mirties bausme

ir
bažnycziii, 
kitu ženk Iv vii 
permainyt u 

nežino.

856 Arclier avė 
iszh'ido 

'l'rokszt u

I iramos Knygy ne-
< 'liicago,

< I ienomis 
t riju

t onus
M i rt ies, 

parasze Is. S.
rusisz

’ 1orgamza- i
ypatu į veiksmu drama, 

mirties , Katalike.
Bet steil- , koi I Jei UVoi. 2D celll u. A(lre 

idant 1 am ' vokito
Aeziu už prisiimt ima.

At si I iki mas

kaip augszcziau.

nelekiąs
s’i 

gvvas-
uz savo

re

sa-

PAJESZKOJIMAS.

savo namuose.
mirtingumas didesnis 

motinos turi dirbti.
J°g’
kur

teisvbe kad nors motina
uždirbtais pinigais gasu savo

li nupirkti (langiaus reikmenių 
Yra praneszta, jog laike didžio 
bado Paryžiuje kuomet baisu
mas žmonių mirė, kūdikiu mir
tingumas buvo tik -10 procen- 

Tas todėl, jog motinos ne
gauti szviežio karves

pieno sijvo kūdikiams, ir nega
lėjo dirbti dirbtuvėse, bet turė
jo pasilikti namie ir krūtimi 
peneti kūdikius.

Ir tas pats su Lancaster ba
lu, kuomet visi audimo fabri

kai buvo uždaryti ir moterys 
priverstos pasilikti namie. Ku- 
dikiu mirtingumas ir nupuolė. 
Skaitlynes rodo, jog Suv. Val
stijose, didžiose 
centruosi* kur

tas.
galėjo

<

k i t < >-

ali peneti

S u v.
kartotas 588 sykiu. Po Jcffer- 

“ Jackson”, 
nesza 546 gatves,

, ketvirto proziden-

zuota karves pieną, 
gydyt ojas turėtu patart i.

3. Svariai ir vėsai reikia už
laikyti kudiki per karszta orą
ypatingai reikia tinkamai ap
rengti ir tankiai prausti szil- 
ta.me vandenyje. Patartina ant 
lauko laikyti bet ne saulėj.

4. Kūdikis turėtu gerti viry- 
to paszaldinto vandens. Szilta- 
me ore veikiai r permainyti pie
ną, bet ta ir su gydytojo pata
rimu.

Neprileist muses prie ku-
likio, pri(* pieno, prie bonku,

.)

va rd a
son, seka vardas 
jo
‘‘ Madison ’ ’
to, varda, turi 465 gatves. Gal
but, jog tos gatves neszioja var 

devinto prezidento, kurio 
“Harrison”, 

bet jis tik menesi buvo prezi
dentu. 400 gatvių turi ‘Adam’ 
varda, tas vardas yra antro ir 
szeszto prezidento Suvienytu 
\5dstiju. 374 gatves turi ‘Mon
roe’ varda

d;i 
vardas irgi buvo

“Monroe” vra var
das penkto prezidento ir auto
riaus gerai žinomo “Monroe 
Doctrine”.

Franklinas, spa.udejas, diplo
matas ir iszradejas atmintas 
673 gatvėmis. Generolas Grant, 
Civiles Kares garbingas karei
vis, kuriam pietų armijos pasi
davė, turi 467 gatves pavadin
tas jo vardu.

5i gatves pavadintos Buena 
Vista, del miesto, kur genero
las Taylor anga Įėjo nieksi ko
mis 1847 metais. 35 gatves turi 
“Saratoga.” vanla. Saratoga 
yra vardas New Yorko apskri- 
czio, kur kovota laike Neprigul 
mybes kares.

Žmones mėgsta vartoti netik 
kzios szalies bet ir svetimi sza- 
liu poetu ir raszytoju vardui. 
“Scott”, Škotijos poeto vardas 
yra papraszcziausias, jo varda 

Antroj eile j 
”, pir

mas garsiausias Amerikos ra- 
szytojas kurio varda turi 175 
gatves. “Wagner” yra. popu- 
liariszkįausias tarp muzikantu 
nes jo varda turi 31 gatves.

Daug gatvių turi medžiu ir 
vaisiu vardus. 868 gatves pa
vardintos “Maple” 
pis), 760 pavardintos “Oak 
(Aržu olas),

Walnut” (valaku rieszutas) 
708 užvardintos “ 
szis) ir 639 užvardintos “Chest 
nut” (kasztanas.)

Turime 448 “Cherrv” (vvsz- 
, 222 “Olive” (ah^u,’2O3 

Orange” pamarineziu, ir 148 
Plum” (slyvų) gatvių.

Amerikos gatvių 
nesza kitu szaliu vardus. Kaip 
tai, 60 gatves pavardintos Ho- 
landija, 12 pavardintos Norve
gija, 10 pavardintos Lenkija, 7 
pavardintos Danija, 5 Czeko- 
Slovakįja, 2 Italija ir l Vokie
tija, Austrija ir Eusija.

Randame ir juokingu gatvių 
vardu. Kaip tai Concorde, 
Mafes., yra “Hot Hole Road”, 

Mud Pud-

7

gerai žinomo
k

paieszAsz Joseph Marckali
Joe

S

K Ii m kuris pabėgomesi ant seno\ iszku bibliszku į
i Liepos 23 diena. Jisai mane ap
vogė ant trijų szinitu doleriu;

5 pėdu augszczio, 
i augsztai

tiesu : “akis už 
dant i. ’ ’

Kan
aki, dant is už i - ■ l 

nuver- : ,
te taisės tiesas, krikszczionvbe . r- jisai ;

plauku 1 e *
.sk lypo l iesas, hn bul i baudC i "u nki"' “I1'1' "">tu M°-

Krikszczion vbe

mokina visai ka kita.
Prasižengimas prieszais ,

nes

jisai
s

gelsvu 
uszukuot i,

mas atsakaneziai, 
turi nubausti žmogų, kuris m 
tektų liuosybes per 
laika pakol už savo prasižengi
mą neatpakuta vot u.

Mirtis vra 
ne bausme ir

J imino. Szneka 4 kalboms: An- 
. I gelskai Polskai, Raškai ir Lie- 

paskirta i tuviszkai.

bausme !

Jeig

pramones 
dirba daugelis 

moteriu, kūdikiu mirtingumas 
tuose mies

tuose kur mažai nmteriu dir-
angsztesnis negu

in

at kerszinimu, 
yra netinkama 

pagili sziandienini 
szviet ima, 
laikuosia tas pritikdavo.

O

svieto ap 
tik scnoviszkuosia

u kur pribūtu 
tai malonėkit praneszt 
šit $5 nagrados.

Joseph Marshall
381 Hamblin Ave 
Battle Creek, Mich.

ba. fabrikuose.
o gau- Toki faktai

nors 
atsimink, 

yra szimtai tukstancziu

varda.

fab r i k nose,

Skaitykite “Saule”
t

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA 
.. A......

Gerbemasls Tamlstal: —
Sulaukiau nuo jusu siunczlamoB 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupeseziai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galiriia 

Preke knygos Amerike $2.00

lakstantis Naktų

.'i.n

ja nusiusti in Lietuva.,.

150 Paveikslu.

vardu knyga 
už kuria tariu

Teipgį galima

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B0CZKAU8KA8 - CO. MAHANOY CITY, PA.

priverczia mus 
truputi pamastyti, kuomet mes 
matome, jog kas met (langiaus 
ir dauginus moterių Amerike 
dirba dirbtuvėse,
ir szapose. Prižiūrėjimas kūdi
kio netik priguli nuo motinos 
bet ir tėvo, kad nors mažai tė
vas žino apie kūdikiu priežiūra 
ir penėjimą. Bettevai ir turi

Vagone.
Kunduktoris

< 
ir visu daigiu kuriuos motina 
vartoja pagaminant jo valgi.

6. Nežiūrėk in viduriavimą 
vasaros liga, bet tuoj nu-

neszk kūdiki pas gydytoja.
7. Galutinai, motina turi at

siminti, jog jos priederme ap
saugoti kūdikius. Ima sunkaus 
darbo kas valanda, kas diena 
prižiūrėti kūdikius. Kad 
neesi motina vaiku, 
jog
motinu kurios reikalauja savo 
kūdikiams szviežio oro, tinka
mo valgio ir tinkamos priežiū
ros, ir gali joms pagelbėt i pri
sidedant prie organizacijų ku
riu tikslas yra apsaugoti kūdi
kiu gy vasti.

—Forelini Language Infor. Service.

JUOKAI
in pasažiera:

Praszau duot bileta ?
Pasaž. — Juk asz ponui jau 

atidaviau.
— Kada ?
— Nu-gi

kaip važiavau pas 
szventes.

priesz du metus, 
tėvus ant

Teisybe.
Lietuvis iszpere sa.vo paczoi 

pusėtinai kaili, jog per daug

Džiaugsmas.
Vienas piktadaris likos pa

sūdytas in kalėjimu ant 3 metu 
o kada v i roką perskaito pa- 
szauke su džiaugsmu:

Tai dabar mano boba pa- 
isz piktumo! Susilaižino 

su manim, jog gausiu sėdėt 5 
metus 
jau! Hurra! Grabuolau!

sius

ir sztai laižibas laime

turi 200 gatvių, 
tarj) raszytoju 4 4 Irving

Wagner

(medžlie- 
y j

734 pavardintos
t 4

niu)
4 4

Ui

.Daugelis

Pine” (pu-

• ’ 'tT *

mylėjo Petra. Pati apskundė 
pas skvajera ir tas apsudijo už
mokėti bausmes 5 dol. Žmo
gelis pradėjo krapsztyt kisze- 

ne radęs tiek kiekniuose, o
roike tarė iii pacze:

— Nueikie Ona namon, gal 
gausi pas Petrą paskolint pora 
doleriu.

Redakcijoje. .
Tarnaite prakurinojo pecziu 

ir atėjus redaktorius paszaukę: 
— Magde! Ar tu pasiutai popie 
ras degint gal ir reikalingas su 
deginai?

Magde: — Nesibark poneli, 
ba asz tiktai suraszitas pa
ėmiau prakurt peczu o czistas 
popieras no ėmiau.

Kaip
“Hot Hole Road 

Philadelphijoj yra 
die Lane, kuomet Baltimoryje, 
Memphis, Tenn., ir Washing
tone, D. C. randasi “Pig Alley 
Ir taip toliau.

—Foreign Language Infor. Service.
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Sekanti nedėlios ryta anksti 
dar pirm sumos nuėjo ji ant 
ka|»inin, padėjo 
ta isz nitu ant sesers grabo, at ■ 

meldusi ir liejo ! 
karsztas aszaras: ‘Meldžiu ta- 

sesele,“ sznibždejo: 
persekiok manes! Pakol 
buvai, t u visur savo mauda 
gum apsiejimu mane 
lyj palikai, ar dar ir grabe bū
dama. užvydi man ? asz tau 
daug gero dariau tavo gyveni 

už tave ai Ii 
su 1 uolu s\ ie-

nuėjo 
vainiku nupin

siklaupus

ves. t ♦

užvedi

i r

ne
g v va

užpaka-

jo< rankutėmis, 
jis užmirszt i,

Xno to laiko Mari' 
'kas žin kokia
tos mergaites. Xetiktai kad ji 
apie ja mažai rūpinosi, ah' ba- 

| re ir mnsze už mažiausia pra
sikaltimą. Xesyki iszplesze ji 

isz ranku bardama: 
daugiams 

teip jau iszdyknsi 
tu jeszkai zabovu, kaip mažas 
vaikas! Hik gėriams prie dar
bo! Tarnas negali vienas visko 
apgalet i. ”

Tada,

jam vaika 
“'l'n dar

k a
Kaip galėjo 

jis pat rot i-

th į
SANAREI SUSZELPIMO DRAUGIJOS, SUSZELPSmga vo 

neapykanta ant

gadini ir 
vaika ’vis

ISZBADEJUSIUS KINIEOZIŪS.
Walter 11. Mallory isz \ew 

n u važi a v oSnszelpimo Draugijos, 
kinezikus, toje aplinkinėje, kur kiniszki 
žmonis ir sudegino kaimus.

Yorko, direktoris Kiniszkos 
iszbadejiisiussnszelpt i

banditai apiplesze

gu- 
Dul- 

kada tu 
nie-

lo biskio 
man galėtu pri- 

Mažu už tai 
tavo paveiks- 
argi tas 

mus

rodos, buv 
d i ui a, kad ant jos 
sai pažiurėjo, vienok nesiprie- 
szino.

me, visus darbus 
kau, o tu tiktai 
tu hovijaisi ir jokio vargo ne
pažinai, ir teip mažai dekin 
mo nuo tavęs apturejau. 
ko mane persekioji,
jau su dvasiomis gyveni, 
ko nereikalauti, net 
laimes, kurs 
gulei i, nedaleidi ?
pyksti, kad asz 
la sudegi na u? 
veikslas nuskyrė 
nuo kito.’ ko tu i 
jo? Dulko man atimi ramybe? 

tau nžv\ 
kuriame 

>u tavim
os |• ■ • -

1 laukan.

; pa- 
viens

tu lar nori nuo i

Teisybe, galeeziau 
dėt i to sza lt o gra«|)o, 
guli ir 
main \ t is

sza11 o 
greieziaus 

negu

u ž.ga ne()

Jonas sker-

teip pasirūpinus, kad but n
ko Lsztekejus.

— 'Tas teisybe,
linktelėjo ji.

— Tu žiną i gera i. nuo ko ga-
tiketis gero gaspado-

HZ

galva

saves ir iszbego pro duris.
— l’n begėdi!

• idama szalin.
Matutis dar

— kalbėjo ji
<

rv-

Viena krta, kad Jievute 
mete nuo stalo

Mare ja be mielaszir- 
lystes nupliekė, ale Jonas pa

jos ranku rykszte 
>s. Tada ji bai- 

jsiame piktume iszstacziiis akis 
suriko: 
teipgi jos motinai užsitarna- 

|Vau! Teip neina, ji netiktai isz

musze, 
<
griebe isz 
ir atsuko ant j<

nu-
kriuža ir su-

l'žduok '. užduok ! jog 
mot i na i

. ’ įplaukų ir akiu in motina atsi

teip visad 
baimėje ir netikrume per tavi 

Meldžiu

I gimė, ale i r isz v isu 
' linkimu!”

blogu pa- 
J is t y lodamas iszejo

h'j a i 
riaus,

— Apie ta 1 iktai nukalbėk,— 
atsiliepe ji aszt riai 
ma: — kas stojosi, 
ir teip t tirejo stot is

gero
— pridūrė jis.

ai sak vda- 
tai stojosi 
Teipgi Imt 

buvę viskas gerai, jeigu...
— Jeigu ?
Ji szlnoste aszaras nuo 

skruostu ir siieziaupe savo lu
pas.

— Taigi nėra viskas gerai,— 
pridure jis 
recziau iszgirsti.

Mare puri i no galva :

aszaras

— t ik lai ta asz no-

valandėlė
mojo kamaroje; buvo labai su-

i aplink save, 
jam nepaliko.

Peržiu-

judintas, dairosi 
ar Mare ko ko

gyvent i.
apleisk 

szyk dauginus 
vuju! ’ ’

Ji jauti* koki 
dėjimą, rode>.

h v k i
tavos

mus, 
prie musu gy

dar 
nesimai-

szirdies skali
jus szirdiJog

kas su adata bade, ji sugrvžo 
in bažnyezia ir per visa- diev- 

skaiismai nepe-maldyste 
re.jo.

Kad grįžtant namon 
nieko nekalbėjo, net neužklau 
se, kur ji ta vafnika dėjo, rodės 
jai, jog jos visas kraujas gys
lose iszdžinvo ir neiszpasaky- 
tas troszkulys ja slogina.

Vasara praslink 
venimas darėsi 
Kad ji Imt u galėjus J 
kabint i ir užk laust i, 
ja teip kankina, ale t 
nes nesijautu kalta. Jis pats 1a 
turujo patumyti, kad ja prastai 

surgujo Jono

J' »s

(

Ji

donas

J u sugy

Kad Mare pat i 
benl viena vaika!viena

Imt turėjus 
ji prasze

Dievo kas diena ypacz bažny-
prie alio
jai norint 
jis neisz- 

ji ir mislijo, jog 
vyras jos nekenezia. A.a. Kat-

atsiklaiipnsežioje 
riaus, kad Dievas 
viena suteikt u, 
klauso, užtai

re Jonui viena vaiku paliko, ir 
ta liekana kas diena vis buvo 
brangesne, nes, matyt,

s
teip szaltai

Mari' ko 
ji jeszkojo karnaro je ? 
rojo visus savo daikt us, ant ga
lo pažiurėjo ir 
stovinezios 
stovėjo mažoj 
dai 
sybe, buv

ant auksztai 
lent vikis. T 

sk rvnolei 
nuo mušiu. Skrynele 

o, ale tuszezia.

runai 
nuo- 
tei-

13.
(ireit po to atsil ikimo maža 

J ievui e
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rrPei pg i

ne

iszrode kaip

kio meiiuians. 
lai verke ir

✓
/
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Suv. Valstijų Žemdirbystes 
Departamento Skuru ir Popie- 

la.baratorija parodo jog 
. žmogus iszneszioja 
poras czeveryku kas 

met. Isz viso, tautos czeYėryku 
byla yra vienas ir puse bilijono 
doleriu. Bet jeigu mes iszne- 
sziotume tik 2’/y jioras czeve
ryku kils meta, vieton trijų, 
messntauputume net $200,000- 
000. (’hecikai sako, jog tas bu
tu lengva padaryti jeigup mes 
geriau prižiuretume savo cze- 
vervkus. Turime tik atsiminti 
kelius dalykus pailginti czeve
ryku gyvastį ii- sumažinti cze
veryku kainas. Keli patarimai 
seka :

Pirmiausia pirkti gerai pri- 
taikitu tinkamus ezevervkus.

pirkti gerai pritai
kintus czeverykus.
at rodo ir i i g 
i r geresni.

Patartina turėti dvi
vis mainvtis —

ros
įl kiekvienas ž

net tris

l

negales.

'1M

Reikia
Jie geriau 

iau galima neszioti

Iszsirinko 
muslinus ir szilkinius kasny- 
kus, kokius tiktai galėjo gauti 
kad knogražiausiai pafmoszti.

prisipirko digeziai
dirbtu ir naturaliszku kvietku. 
Viena krautuves perkupezie- 

saja tisini nga i kalbėjo in 
Mare:

Asz ta atjaueziu, kaip tau 
szirdi skauda pat roti jus ta 
siera! ele, kuri
aniuok'lis. Kožnas žino gerai, 
kad tu ta kūdiki (langiaus my
lėjai negu locna motina. A h' 
Dievas tau už ta viską gausiai 
užmokės, kiek tu ant jos padė
jai vargo.

Namo sugryžus Maro nuplo
vė Jievut.es lavonėli gražiai, 
teip jog iszrode kaip miegan
tis aniolelis. Aprengė ja bran
giais muslynais, apipynė szil- 
kiniais kaspinais; paskui ap
stoti' kelias eiles kvietku viso- 

Prii'g tam nuo- 
sznibždejo pote

rius. Kad jau uždengė grabe
li, [mole ji dar visu glebiu ant 
grabelio verkdama: 
jau (langiaus 
me!”

Jonas nuvožė grabeli in baž- 
kur vietinis klebonas 

atlaike szventas miszias, atgie
dojo maldas tam tikslui 
skirtas del kūdikiu. Visi 
rinke buvo labai sujudinti to
je valandoje ne dėlto kad mels
tis už Jievntes duszia, nes ji to 
nereikalavo, mirė visai svieto 
piktumo nepažinus, 
kaltas aniolelis, ale susiedai 
gailėjosi, nes patrotijo parapi
ja iena isz ^gražiausiu vaiku, 
koki žmones szventom dienom 
matydavo, kad tėvai su Jievn- 
le ai važiuodavo in bažnvezia.

Pakrapijus klebonui 
Ii su sz\ est u vandeniu, 
V('l grabeli

n y ežia,

“ak mes 
jos nebeina!ysi-

Kone visa, t u rejo,

pa
silsi-

Per pede Sktilkine keli bro
leliai suėjo, 

Gerus laikus turėjo, 
Miinszaines turėjo i n va les, 

Tai kurgi nusimyleti
Rots gerti nesigailėjo, 

Pyle ingerkles kiek norėjo, 
O ant galo ir musztyne pradėjo, 

Lgi kad ėdėsi tai ėdėsi, 
Su nagais veidus draskėsi,

Ir plaukus peszesi! 
Kraujo daugybia iszliejo, 

kirk
kada pūdei pasirodo. 

Tai nekuriu per Įauga rove, 
Kada stritinei pribuvo, 

Tada musztynes galas buvo. 
Paemia iii cypia visus, 

l’ati gaspadoriu ir kitus, 
(> kaip tas nusibaigė ar da 

nusibaigs.
Ir kaip užbaigs, 

Mat viską girtavimas daro, 
Jog kaip laukinius in cypia 

varo! 
# * *

V’yruczei, geriau apsiejkite, 
Tokiu garsiu kriksztinn ne

kalkite.
Nešit raukykite, 

Malsziau ajisiejkitr.
miegoti negali 

Turi dydeli ergeli, 
\’aikai negali miegot, 

Lovosia dastygot. 
Ba. kurgi miegos, 

Kada, pekla už sienos.
Vienoje vietoje teip dundėjo, 

Jog nutempt pas vaitu turėjo, 
J’ai keltojals Rankioto, 

Bausme 30 do. užmokėti turėjo.
Pas Lietuvius tas pi'iynita, 
Bet pas anglikus palaikyta 

už pikta.
ri\) nedarykite, 

Nors karta atprasi; i te.• • #
Springlilda atsilankiau, 

h* daug funiu ižgirda.u ir ma- 
eziau,

Ir cze geru žmonių, 
Bet ir vra niekam tikusiu. 

Dirstelėjau ant vieno stryto, 
O buvo isz pats ryto, 

Kada in viena, šluba inejau 
Tai rots pamaeziau, 

Pilna stuba vvru, 
Kaip tvarte mulu, 

Vienas naminiu neszioti 
spėjo, 

Net pasilstei turėjo.
Kada nuo gėrimo akis pabalo, 
Pradėjo musztyne ant galo,

Szlubis buvo narsiauses, 
Ir pasiueziauses.

Prie kožno kabinosi 
Ir mnszti grasinosi, 

Juk ne dyvai, ba szlubas, 
Tai nuo Dievo ženkivtas. • • ♦
O tos Pittstonę neknriosbo- 

bos,
Yra 'dydelei nelabos, 

Kada tik in kuopa suejna, 
Be girtavimo neapsiejna. 

O nieko in dantis nenusitvere
Kada tik užsigėrė; 
Apkalbinėja kitus, 

Prastus žmonis ir kunigus, 
Tai juju apszvieta — mokslas, 

() tekis mokslas, tai ne kas.
Kad norints ka skaitytu, 

Tai nors karta prasiblaivytu, 
Ir nors k;i naudingo dažinotu.

poras
ezevervku, ir« 
ilgiau laikys.

(’zeverykai visuomet turi bū
ti szvarus ir gerai apezystyti.

Su aliejum ezystyti czevery
kai ilgai neszios.

(’zystinant baltus storo dro
binio audeklo (canvas) czeve- 
rykus, jeigu “shoe-trees” 2 
juose induti ne susitrauks.

Džiovinti szlapius czeverykus 
reikia indeti “shoe-trees”, ar

jeigu
kaip ne-

#

shoe-trees
pripildyt su popiera.

Szlapiame ore reikia visuo-
neszioti guminius kalio-

ji nuš
lijo apie Joną ir apie ta, kuri 
buvo tarp ju dvieju.

— Ale mano 
dar ta pati, - 
keldamas maisza grudu ant 
pecziu ir nuėjo iii daržine. Ma
re verkdama uždare kloties du
ris.

Kelias dienas
jo po namus, kaip tartum pik
tos dvasios 
nieks nieko nedarė.
niuko dirbt i, o jeigu 
tai sugadino, valgi 
pridegino. Visai prastai iszžiu- 
rejo, antakiai pamelynave. Va
kare gulti eidama bando mels 
t is, ale jos misly

niioinoiH1 
sa ko

grudu

v is
Matui is

ji vaikszczio-

a | įsest a, norsjai 
Nugalėjo 
ka dirbo, 
virdama

4

ant kojų 
k a t ik 

•ziot i nuo kėdės

pasidarė 
galėjo vaiksz- 

in kode inst- 
visai val- 

Calo jau negalėjo isz 
tankiai ve- 

spazmus.

pradėjo sirgiiljuot i. 
Jos skara ant veidelio pasida
ro miegusta ir iszblyszkus, isz 
lupu isznyko visas kraujo rau
donumas, 
silpna — 
i
kirsdama. Xustojo 
gvt i, ant 
lovutes 
mo, o naktimis gavo 
Mare parode labai dideli prisi- 
riszima prii? to kūdikio; ilgai 
laikydavo ant ranku glostyda
ma geltonus plaukelius: Ji bo- 
vijo ja visokiais budais, ko 

seniai buvo neda-

gj
atsikeli i; gra-

gra-

Kaini vnai

mot.
szus.

Xonesziokito kreivas kurkas 
nes czeverykai negi'ažiai atro
do.

Skyles ar perpleszimus tuoj 
Įtiekite pataisyti.<

gra be
ini Įėjo 

m vežimą, nuvežė 
ant kapiniu ir su pagelba 
boriaus indejo Jievntes
heli in duobe greta grabo a.a. 
motinos Katrės.

Jonas gryžo staeziai namo, 
o Perkūnas su susiedais susto
jo dar valanda miestelyje, kad 
biski apsiszildyti, nes buvo 
bai sza Ha.

Matutis nevažiavo in pagra- 
ba; namieje sau ant suolo prie 
szilto peeziaiis atsisėdės 
savo pypke. Kada

ji sutiko, jis in ja

Daktaras.
ja ' 

pirma jau 
rius.

Jokia tikra motina savo ser- 
bntu szirdin-

bi — l’žraszau ponui szita alie
jų, paymsi du kartus ant die
nos po szaukszteli nuo kavos, 
t > jeigu ne maezytu, tai galėsi 
sau czebatus isztept.
gerai, ar supta liti!

da u 
Mare 

u prast i.

nes, 
nešit ikeji

tiktai dabar pradėjo 
dulko Jonas su ja 
apsiejna, o Jievute jau, ant ne
laimes, gana didoka užaugo!

Apie ta. ka Mat utis mate ir 
», o dauginus dar isz vi-

Ali* neaplei
do niekados progos, 

alejo patumyti,
k iii kst elejimu, jog 

supranta ir jog turi savo nuo
mone. Su gaspadorium nelAbai 
gerai jis t esugyveno. 
gaspadoriai sutiko, jis 
isztolo laikėsi, 

as su

giaus vaiku
s s\ ajojo po 

visa s\’ieta. I žmigti teipgi 
galėjo, visa 
kiaurmiegiais.

\’iena ryta, kad Mat ut i

na k t i
nu-

>perleid*

lar sausesnis, girdeji
na apsi i šokiu mažu aplinkybių temiji 

nieko nekalbėjo.
(1

d e 1 k o jis
o nedaro.

U"

VOS

jeigu ka 
mula ve gal- 

viska

kelyj, kad labakierka

ganezio vaiko 
giaus nelepinus, kaip Mare, no
rint pamote. Mares akys tan
kiai buvo pilnos aszaru, kad ji 
žiurėjo ant serganezio vaiko.

A k t u, mano biednas ku
ka i p

I lelko 
nepa-

ruke
Mari' eida-

Tai vis

apszviešta,
t raktavoja.

judėjimą ir patemijo, 
jis paskutiniame taiki' 

tiktai su J ievute bovijasi. 'Tas 
buvo teisybe, Jonas labai pri- 
siriszo prie savo dukters. Kur 
tiktai susiliko kūdiki, tuojaus 
ome in savo glebi, bueziavo, ir 
visokiais budais vaika bevijo. 
Mare nesyki isz to stebėjosi, 

kad pirma jis 
neapkenti', o 

permaina pasi

kožna 
kad

kas tai darosi, 
to vaiko beveik
dabar
dare ?

tokia

links-
Jonas 

szukavo su

(I

ant savo keliu

ta pat ir kai-
8 v k

Ak! tai buvo auksiniai [įlan
kai mot imi s — tai 1) 11 v 
mos melvnos akutes! » 
tankiai glosto ir 
pirsztais jos geltonus plauku- 
czius, pastatęs
žiurėjo iii jos veiduką... Ale 
kokias jis tada turėjo mislis?

Nebuvo tai tiktai [įlankai ir 
akutes, kaip tai Mari* gerai už- 
temijo, ale Jievute stebuklin
gai buvo panaszi in savo a.a. 
motina. Ji atsiminė vaiku die
nas ir patemyjo, kad jos sesuo 
teippat iszrode;
mynai patvirtino, kiek 
mate Jievute, jau tada keturi u 
metu, ant gatvių begiojanezia, 
rodės kad mato a.a. Katre, ka
da ji dar kūdikiu buvo.

Marei nebuvo jokiu juoku, 
ji persitikrino, kad žmonių 
butą teisybes. Jievute buvo 
tikrai kaip Katre kada ji dar 
kūdikiu buvo. Ka maezys, kad 
ji paveiksią sudegino? Gyva 
Katrė stovėjo jam kasdien 
akyse, jis glostė jos plaukus,

Pakol 
tada 

ale nuo laiko, 
kaip Jonas su Mare pradėjo 
nesutikti, tad ir Matutis nieko 
neat bojo, darbavosi 
virszutiniai be jokio nor 
tik diena perleisti, kad gaspa- 
doriui parodyti, jog jis jo vi- 

buvo už

visai pa- 
o bile

Jonas

didele guo- 
ja tankiai kalba 

norėdamas 
syki ant jos

o ji ne syki

sai nepaiso, 
tai piktas.

— .Jeigu tau pas mane nepa
tinka tarnauti, tai gali sau kur 
kitur pasijeszkoti vietos — sa
ke jam teip syki.

— Ale czionai dar ir gaspa- 
dine turi baisa — atsake Matu
tis ironiszkai.

Mare buvo prieg tam. Gaspa- 
dinei tarnas rode 
deni'. Jis su
draugiszkai, kaip 
ja suraminti. Ne 
pažvelgė su kokiomis meilio
mis akimis, teip jo 
nuraudonavo.

Viena diena, kad gaspadine 
su tarnu kletije grūdus saika
vo, kalbėjo jis:

— Man labai gaila tavęs.
— Dulko? — užklausė ji ant 

jo žvilgterėdama.
— Ale! su tokiu vyru yra 

[naštai gaspadoriauti.
Ji tylėjo.
— Tu galėjai isz anksto in- 

speti, — kalbėjo toliaus: — 
kad butu gerinus pavelijus 
jam atgal ant laivo gryžti už 
matrosą, tada būtum galėjus 
nuo jo su mažmožiu nueik m- . .• • i 1 1 •

speti, —

Jmeziavo jos luputes, bovijosi tyti, o apie J ievute butu m ir

s ėjo 
iii laukus, czionai atsiminė pa- 

nžmir- 
szo namieje. Grižo atgal. Ine 
jes iii savo kamaraite, kuri bu
vo mažu langeliu
pamali' net iketai Mare.

Vežait iene, ar t u czionai ?
Ji regimai iszsigando ir pa

slėpė kas-žin ka po žiurstu.
— Teip, asz esu, — atsake ji.
— rru czionai ?
— I )elko ne ?
— Mano kamaroje?
— Juk 1 u buvai in laukus 

iszejes.
— K a t u ežia veiki ?
— Asz jeszkau kaži ko. Asz 

tau nieko nepaėmiau.
— Na, tas teisybe, 

ale galėjo atsitikti... ar radai ?
— Ne — tu tuojaus po ma- 

tii's inejai, asz tavo daiktu vi
sai neužkabinau.

Matutis apsidairė, 
toliaus durų tarpe. Mare norė
jo pro jį iszeiti laukan, ale jis 
rankas isztiese ir tarė:

— Ale asz tavęs neiszleisiu 
turi muitą užsimokėti.

— Leisk mane, 
■— ko tu nori nuo manes?
' — Mažiausiai viena buuzki 

—atsake Matutis.
Ji norėjo ji atstumti.
— Asz paszauksiu Joną 

juokėsi Matutis: 
stebes tave 
pamatęs, ale 
girs, nes jis in laukus iszejo.

— Nekalbėk niekam, kad įu 
mane czionai radai.

— Ne, asz to nedarysiu, ale... 
— jis apkabinęs ja trauke prie 
saves, ji gynėsi ir atsuko vei
dą nuo jo. Prasidėjo grmnima- 
sis, ale ji negalėjo visos savo 
sylos parodyti, nes viena ran
ka laiko po žiurstu paslėpus. 
Galop ji bernu atstume nuo

tu buvai

g< la u 
ta vi's

kentei i ?
I )ie\ as

ir tankiai ser-

ma in kieti
pra ka I bojo:

— Asz nemspejau.
Ji iszsigandus sustojo ir nu

sistebėjus užklausė:
— Ko neinspojai ?
— Ale asz mislijau, kad tas

kam kitam buvo parengtas.
— Kas ?
— Nora

lu
GERA PROGA PLIKIAMS!

inotiniszka pasi

tu i‘si labai gera 
asz to neužmir-

reikalo visko t ne
jaus iszreikszti, ale neįižmirszk 
to, kad asz viską žinau.

Ji atsisuko nuo jo tardama: 
— Asz tavęs nesuprantu.

Toliaus bus.

J

ne

taigi?... reliuose.

Stovėjo

t

— melde ji: deltogi

$

jis nusi
mano kamaroje 

jis tavęs neisz-

likeli! — eimanavo ji 
tu turi 

t uokart 
szauke, kad tu buvai apleista 
varge? tad ne Imt reikėjo da
bar t iek kentei i.

Jonas, kurs
gauti savo vaika atlankė, mate 
tikra Maros 
elgima link nelaimingos J ievu
tes.

— Mare, 
tam vaikui, 
sziu.

Mare isz szirdies skausmo 
negalėjo net 
kio, kad jis nuolat raitosi, kaip 
kirmėlė, nes turėjo jausti ne- 
iszpasakytus skausmus

Jau Jievuteje neliko 
nieko panaszaus in a.a. motina, 
nes liga visa grožybe atėmė. 
Vaikas iszrode kaip szkeletas. 
Tankiai ir susiedai atlanko ir 
davė visokias rodhsr kurios 
vienok neatnesze jokio paleng
vinimo ligoje, 
daktara, 
galva, net Marei, 
sunku greit daktara 

sė J«>l 
sunaudoja pirma 
mus naminius vaistus.

Bėgimai jau joki žemiszki 
vaistai negalėjo maezyti.

Mare sergėjo ligoni 
nakti, szilde jos szalstanti kū
neli, davė visokiu sziltu gėry
nių kad bent kiek atgaivinti. 
Po vieno sunkaus užpuolimo 
konvulsijų Jievute 
atsigavo; ausztant dienai jau 
jos kanezios pasibaigė.

Dabar Jonas iszvažiavo in 
miesteli duoti pazvanus už 
Jievute, pakalbėti su klebonu 
apie laidotuves ir užsteliuoti

žiūrėti ant kudi-

vidų-

Kad parvežti 
niekam neatėjo in 

Ant kaimo 
gauti,

prie jo kreiptis, 
visus žino-

sergėjo visa

jau uebe-

pas stalioriu grabuka. Mare 
važiavo drauge kad nupirkti
audeklo del aprengimo lavoilę-

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YOBK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

| Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDINĄ, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesa Treczia klesa

Hamb u r gt 
Piliau 
Mcmel 
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

ROYAL MAIL STEAM

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

PACKET COMPANY, 
26 Broadway* New York,

arba pas vietinius agentus.

CU^ARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu t Valstijų Konsulas 

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

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaidas del to kad priveda pasa- 
žierius prie pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai.navimas yra dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agenta arba: /
CUNARD LINE, 

25 Broadway*
Now Yort,

E“e.. SI
J 
! ; U/

y
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias Ilgas.

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

Tuom-talkinls ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE, 

88 8. Jardin 8L Shenandoah, Pa.
V J, i t 1 I

A

•» I
t

Arabiszka Mestis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiuns ke
liolika stempu 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 yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

Lietuviukas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 8. Main St. Du Boto, Pa. į

h.

A

T1KRIAUSES KABALAS/
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlniku.' 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALAi . ’ r 1 , ii .: i ■' ■ ■' |

Katra Iszdeda Žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

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

i

25c.
IMI *114. ■ 1

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prisluskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomia.

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

f»l»

1
%

Jievut.es


I

I

I1
"t

■r

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKA3 GRARORIUB 

IR BAL8AMU0T0JAS

e

Laid*j* kūnas Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
statė automobilius visokiems reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jel«U pirksit* POMNINKA UI kreip
kite* pa* mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaas parduoti negu kiti.
661 Pin* BL Mahanoy City. Pa*

ATSIUSK TIK $1.GO
O* gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor
ėsiu naminiu alaus • su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlsluntima apmoka- 

Geriausla stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1 
žolių 30o-..arba G pakolei už $1.10, 
Knyga “Daktaras Namuose
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po B5c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto nbdaro po 75c. 
Mtnksztu atdaru su kabe $1 60. Celu- 
loldo ubdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už G5c. 

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

me.
Puplalszkai

Truk-

Žinios Vietines hz Lietuviuku Kaimeliu
•X

Liepos menuo jau Imi-icns

gesii, Seredoj jau pirma diena 
Rugpjuczio-Augusto.

— Visi rengkitos ant Lietu
vi szkos
Juk tai tikras Skulkino pavie
to atpuskas.

— Vincas 
skaudžei sužeidė ranka, laike
darbo Brode ir Lippo duonke- 
pykloje.

— Pirma

Dienos in Lakeside.

Bu d rev i ežius

diena Augusto 
suejs devini metai kaip prasi- 

1914 me-

Killarney, W. Va. — Neseno i 
buvau atsilankęs pas pažysta
mus ir gymines Shenandoah, 
Pa. ir prie tos progos atlankiau 
poną Jurgi Žitkų, 515 East 
'n (me pavieszino ^caraliszkai, 
nes turi tikro gardaus gėrimė
lio, ir jeigu kas isz kitur pri
būtu in Shenandori, lai atlanko 
musu tautieti p. Žitkų, o to ne
sigailės. — W. L.

i

dėjo svietine karo 
te.

kandidatu

7 r.. < :>.

$1.00.

Aukso 
senovos

1 .aiszkams

TvircilaBifa Lfatavliaka 
0 A H K A

1

r

DI4«1« kaucija audata Valsti
ja* Bank* Dapartamento.
Kala po pri*ilura Valstijos, 
t«ip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negaU pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Siunčiu pinigus In vi
sas dalia avloto. pagal dienos 
kursu. Parduodu LsJvakor- 

tas kampanijų nustatytame 
kalnams. Parūpino Pasiper
tus kallanjanUoms in Lietuva 

'▼lakas daroma tsislngal, grsi
» tai Ir pigiai. Ras z y kita apla

kalnas 
ataakfinaj" Adreaavokits:.

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahaaey 

MAHANOY CITY,

gausit* telalDK*

- FA*

JONAS M. 0ISARIKAS
JHm Ii Burane* Ageut

Apdraudžia (Insztirlnla) Namui,, f
Tavo rus. Nsminlua Rakandus, ė 

nuo Ugnie*. |
• Wariausloao Kompanijose į

” • ' r*« « r- - . , t i
Iii W. Mabanoy Avė* Mahanoy City =
■■PBMBnMImnMis ••• MsUtt m is tees • st t«»e teess ilsi • • • *

U*twvlaak*s Graborlas

K. RĖKLAITIS
Laidoj* Numirėlius pagal 

aaajauata mada ir mokslą.
Turi pagelblnlnks motoro.

- Prieinamos prekes.
•------

‘ 111 West Spruce Street
MAMANOY CITY, PA.

Ball Telephones No. 149
-----------. -.-a i

rį
I
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{ ' CArrrAi; stock hh.hb.m
< BtrvlM ir ProflU |5MJ4B.M

Maksais aatrs. procente ant sadAtu 
Haičiu Procentą pridedam prie jus 

Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
atat ar ataeasat parodyt knygute 
ar ne. llee norim kad ir jus turft- 
tuaiet reikalą su musu banka, no- 
paiaant ar mažas ar didelis.

1
 Banks e adaras nuo 9 ryte Iki I 
lepint. Bubatomia > ryte iki 12 vai.

....... 4 .
H, BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

f W. TR A S KAUS KAS
, fmutimib lietuviszkas 

■RAMBIU* MAHANOY CITY, PA.
4

Laidoja Kanus Numirusia, Pasamdo 
Atttamobiliua del Laldotuvlu Krlk-

' Bitinio, Teoellju, Pasivažinėjimo

IN W. Ceatrt BU Mahaaoy City* Pa.
- - ---------------------------  ■ - . 2

CMA8. S. PIKILRT 
'Besi Matot* Ageat Notary Public

Jeigu porltn pirkti ar parduoti Stabas, 
man galimo jumis tame patarnauti.

> Mnadarojame namus, koletavojama
vanAan f* indu tnlflatia

— Iszri nkimas
ant miesto ir pavietavu virszi- 
ninkii atsibus September!. Ar 
lietuvei susiarganizavo, ar isz- 
rinko savo kandidatus ant. urė
du ! Nieko negirdėt, o gal duo
sis už uosiu vedžiotis kaip ir 
praejtuosia rinkimuosia.

Isz szios aplinkines pri
eini* juodus vėlomis Readingo 
kliosztorije sekanezios: Maro 
Stee ir Mare Grvbos isz miesto•

ir Janina Luta isz Szenadorio. 
Viso .">4 merginos pasiliko mi- 
niszkoms.

Motorolos ketina užsi- 
spirt ir nemokei taksu, bet tas 
joms nieko nepagialbes, 
mokos, tai
Tokios e/.ion tiesos ir tujų tie
su reiko laikvtis.

l’larninka Klz- 
Baranaucko, 

apdova- 
Mika, su

f 11

ne-
kalejime atsėdės.

birt a, 
<KO(5 l<

Prnejt a
pneziuh* 
Ra ilroad n Ii.

nojo savo prisiegeli 
patogia porelia dvynu — šune
liu ir dukrelių, kuriu kriksztas 
atsibuvo Ketverge, 
levams ant džiaugsmo.

\i‘<leliioje po piet, atsi
buvo paszventinimas kampinio 
akmens pa nauja žydiszka ska
la ant kampo Catawissa ir W. 
Mahanoy avi*. Žydai po eeremo 
nijai turėjo licitaciji* Mrs. Lia- 
hoviczięne, auksore, 
doleriu idant turėti
reti savo pravarde ant kampi
nio akmens. Net ir pinigus pa
leido ant 1 imitacijos, 
indejo in 
Langus, sėdynės
leido ant licitacijos, — kas da
vė daugiau, tas turėjo garbia 
pirkimo reikalingo dalyko. Žy- 
delei moka daryt bizni ir szka- 
la neužilgio iszmokes.

Steitini* palicije 
liuoje plentą
Hometown kuri praminė 
vinas kėlės’’ 
t Iktoberio lyg 
tojo plento atsibuvo 210 viso
kios nelaimes isz kuriu 10 nete
ko gyvasties. Ant tojo plento 
automobiilinei pasiutėlei nete
mina kaip važiuoje, todėl tiek 
ir nelaimiu ant jojo atsitin- 

o ypatingai Nedeliomis.

Lai auga

davė 350 
garbe t vi

le oriuos 
akmeni.kampini

ir l.t. teipgi

patru- 
isz Lakeside in 

‘ ‘kru
nės nuo praejto
sziam laikui ant

ant
ka,

Reading B

$4.00
ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE

NEDELIOMIS

5 ir 19 Augusto, ir 2 Sept.

In

SpecinliNzkiiN Ekskursini* Treinus

Isz ryto 
.... 5:00 
.....5:08 
..... 5:45 
.... 5:52 
.... 5:33 
.... 6:14 
.... 6:42 
..... 9:40

T

Apleis 
Shamokin ..................
Alt. (tarmei .................
Ashland ......................
Girardville ..............
Shenandoah ..............
Mahanoy City .........
Tamagua ...................
Philadelphia, pribus 
........................ ......... ... II..........................  „i,

(Dubeltavas tikletas Isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic Citjr 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)'

GRĮŽTANT—Speclallszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 
vakaro Daylight Time.

8:00 vai.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURCIJOS

Augusto 2, 16, 30 ir 13 Septem. 
Apie daugiau* informacijų apie 
saitas ekskurcijas, pasiklauskite

Gauti du
ta pati szona tai jau

tomai

Scranton, Pa. — 
syk per 
perskaudu, bet pas valdžia ma

ma žai yra atjautimo,
kuomet policija, du syk pogre- 
ta. kratė, konfiskavo “gero 
skystimo“ nemažai, ir aresz- 
tavo Miką Gaveli bėgyje vie
nos savaites, — dargi kuomet 
jis linksmai ir gražiai su savo 
draugais ir gymiuernis ap- 
vaikszcziojo kriksztynas savo 
naujai atvykusio sumins. Tie- 
czia. nemažai

konfiskavo 
nemažai,

ir

SAULE

(

te

Geras ir greitas rasztininkas.

J-į.-.

I

PASKUTINEI
TELEGRAMAI!

/ 2
♦

persekiojami;
daug Scrantono karezemninku 
pervaryta per 
ir dar

szerifa po syki
gazdina, kad varys ir 

daugiau sykiu. Dėlto ir Mikui 
nereikėtų perdaug nulinst i!...

Chicago. — Pereita petny 
ežia Yellow cab driveris suva- 

vaika.
Baltusi, 6845 S. West-

Sužeistasis tuojaus

žinojo 12 metu lietuvi
Bruną 
ern Avė. 
nugabentas in St. Bernards Ii
gonine. Daktarai sako, kad vai
kas labai pavojingai sužeistas 
ir vargu hepasveiks.

Andrius Zavackis. 
sunkaus susižeidimo ir 

a. Andrius

Pittston, Pa. — Liepos 20 
diena Mount Lookout mainose 
susižeidė 
Dele i
nejauno amžiaus a.
nebegalejo iszkesti ir pasimirė 
Liepos 24 diena, ryte. Mirė kai
po geras katalikas su paskuti
niais sakramentais. Paliko nu
liūdus i a
Palaidotas Szv. Kazimiero pa
rapijos kapinėse, Pittstone, Pa.

žmona ir 9 vaikus.'

I

Waname, Pa. — Liepos 16 d.
pas Joną
minti pas
atvažiavo
Vincas

Kardavicziu, gyve-
Viktora Kudlinska 
isz Vakaru nekuris 
pavarde

Sveczias pats vaiszinosi ir ki
tus vaiszino.

nežinoma.

Insilinksminns 
isz ko tai kilo barniai, pagalios 
pesztynes. Sveczias taip apdau
žė Kardavicziu, kad isz galvos 
upeliais bego kraujas. Tuoj pa
guldžius in lova, gal nuo daug 
kraujo

pasmauktas, bet pervelu.
isznyko. Policija jo

nu bėgimo, Kardavi- 
czi.us pasimirė. Gydytojas bu
vo
Sveczias
jieszko, bet nesurasta.

Kardaviczius palaidotas lie
tuviu kataliku kapinėse.

Laikrasztis ‘Pittston Press’ 
indejo žinute, kad Jono Karda- 
vieziaus mirties priežastis yra 
bloga degtine munszainis. Sa
ko, kad intartinas užmuszojas, 
Petras Asmonaitis 35 metu, isz 
Wanamie pasirodė, bet ji var
giai aresztuos kadangi 
jai atrado

keista, kad musu kores- 
ponidentas sužinojo isz patiki
miausiu skaitiniu apie invyki 
ir raszo,

gydyto-
mirties priežasti.

Bet

kad nekuris Vincas 
isz Vakaru atvažiavęs aplanke 
a. a. Jona^ K. Bet, anglu laik- 
rasztis pastebi, kad ir Petras 
Asmonaitbs ka tik sugrįžęs isz 
Springfield, kur vieszejes pas 
savo sesori. — “T. B”.

William M. Dav 
ingtono, D. stovi pri<» stul
po 60,000 lapu savo raszto. Yra 
tai rapartas 
misijos kuri 
n (“s
Susirinkimas kamisijos alsilm 
\’O 
\ ra

isz Wash-

ržriibežines Ka- 
silteikinejo svieti- 

bledes padarytas per kare.

Akron, Ohio. — Bolszevikas 
S. , Janufizkeviczia likosi nu
baustas teismo 6 menesiams 
kaleijmo ir $100 pinigais. Jis 
apkaltinta sugedinimo 16 metu 
amžiaus mergaites. Januszke- 
viezia yra vedos.

Air a imirmmi^ ZM A W TI

1 jmdone.
siiraszytas

(short hand ) per pati I )ay.

l’asa i
greit raszl n

t1' raportas

GERI PAMOKINIMAI.

Now York. — Dabar galima 
pirkti milijoną vokiszku mar
kiu už 90 centu.

Mayence, Rliuras. — Daug 
užmuszta ir sužeista 

E ran k forte t e rp
komunistu ir palicijos. Myne

žmonių 
sumiszime

nuplakė
SlllPl’l.

prokuratorių ant

Philadelphia. — Juozas La- 
likos isznetyeziu nu- 
per dranga Gustova 

Lipinska. Norints Gustas pa
aukavo savo kraujo ant ižgial- 
bejimo ji nuo mirties bot Juo
zas mirė.

bosk i s 
szautas

Budapeszt, Vengrai. — Per
kūnas trehke in protestonn 

Nvireghauze, už-
tr4*Ti k e 

hažnveži a 
muszdamas tris ypatus. Ugni 
užgesino subegia žmonis.

Rymas. — Kardinolas Nicolo 
. Marini, 60 metu, mirė czionais. 

Kardinolu pasiliko 1916 mete. 
Buvo rekretorinni gongregaci- 
jos Rytines Bažnyczios.

Santa Ee, N. II. Mi'ksikonisz- 
ki banditai nužudė amerikieti 

Newman arti Columbus, 
farmeri. Valdži* daro 
priežasti žndinstos.

R. K.
I nrt i nga 
sl iest va

Bukie drąsus ir nesibi
jok nevidonu, jeigu da turi lai
ko prasiszalyt nuo ju.

— Jeigu žmogus ka nori
isz tavo namo paymt, tai neši

ke! i o, ir per už raky ta s 
be raktelio; bet

klaus 
duris 
jeigu

inejs
a.tueszt ketina, taik a

klausi* kelio nevieno.
— Jeigu dvi szirdis plaks” * *r>

viena prie kitos, tai apie save 
neužmirsz niekados.

— Jeigu per staigumu isz- 
sitarsi nekaltai, tankiausi* er
geli del saves padarai.

— Tasai 
katras žino ka

— Tyku žmogų visi vadina 
doru, bet tokis ir niekam gero 
nepadaro.

— Jeigu kitu ueapkalbine- 
si, pats neprieteliu neturėsi.

Velne tumu užganadysi 
jeigu nuolatos keiksi.

iszmintingas yra
kalbėt pridera.

m

gero

Niekas teip brangei no- 
kasztuoje, kaip kas tau ka Jo

anoje.v
I

-W,O W0IU p Pttoio

Naujas vadas raudonosios 
bolszeviku armijos.

Generolas Vasilevicz yi;a va- 
ar-

Bolszoviku 
naujus kasz-

du naujos bolszevikis^kos 
m i jos Moskvoje. 
armije ncszioja 
kietus panaszius in vokiszkus 
kaip tai ant paveikslo persta-
to. /
r

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
už priėnama preke.
ir inveda visokias paipąs, pa
taiso stogus ir Lt. Kreinkites 
pas jin o busite užganėdinti.

Pataiso

J,
k ’ *’

busite užganėdinti.

l Levit’o Sztoras
| 13 -15 W. Centre St, Mahanoy City

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku.
I Marszkinei ir nektaizos, apatinei 
| drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
g kepures ir t.t. už prienamas prekes

Užsimoka Pirkti Levito Sztore

2

J UOKAI*
Iszsiteisino.

Sudžia: — Asz ne žinau, kaip 
galejei tokia drūta spyna su
laužyt ? B-

Vagis: —- (’-gi'ne ant tusz- 
czio ponas slidžia mokinausi 
per tiek metu. Jeigu ponas sli
džia mokintumeisi, tai ir eitu 
ne ra i.

* {

Prie Ezerio Lakewood į
Parke

Jauslus tėvas.
paraszo tokia 

ĮToma.ta pas sumi!
“Mylemas sunau! Jeigu esi 

sveikas, tai ir mes visi sveiki ir 
gerai laikomės prisiuneziu tau 
mano sena surdutą. Liepki sau 
isz jio padaryti nauja, motina 
del tavęs be mano žinios pri- 
siunezia o rublius. Panaudoki 
ant gero tuosius piningus o jei
gu ne, tai busi latUaswr fczuns 
vitikas-o asz

Tavo tėvas mvlemas. B
Pusgalvaitis.

Vienas tėvas
♦ 
♦

<>•

1

gu ne

ANT PARDAVIMO.

namai ant puses loto,

Geriausia maudynes vieta. Geras 
«b 

ir czistas vanduo. Cimento iszlįe-
tas dugnas. Galima ežia iszmokti i 
plaukti trumpam laike^ Lake-: 
wood ežeras yra saugiausis del
jaunu ir senu.

Du
12V1* per 125 pėdu. Galima tuo
jaus užimti. Kreipkitės po No.

W. Pine St. Mahanoy City.323

Valgiu Gaminimas
-----IRj-----

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- 

. . $1.50ke tiktai . .

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA. t *

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paniinkla savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije *4Saules.” o darbas 
bus nndnrvtns nuikei ir

Merchants Banking Trust Co.
. MAHANOY CITY, PA?

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

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

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

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

J4ERCHANTS BANKING TRUST 00.
... . 1B.. .

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KasljerfusD. M. GRAHAM. Prez.

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

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

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias iri Sveikata-----

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

W. D. ,RfM»«lrnwski-C!n. Mahanov CitV» P&«


