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Isz Amerikos
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153 Lietuvei atvažiavo in Ame
rika, o 526 da gales atplaukti.

New York. — Per dvi pirmu
tines dienas Rugpjuezio mene 
si atplauko isz Lietuvos in kas- 

prist ovas
per visa me- 

526 ypa- 
102, o ga 

308. Rusu bus in
o jau atplaukė <li

Liepos menesije 
atplauko 54,943 atejx iai.

irtelgardn ir kitas 
153 Lietuviai, <» 
nesi galės atvažiuot 
tos. Latviu inleista 
les ai plaukt 
leista 4,881, 
desne dalis.

Supredentas plieninio fabri
ko nužudytas.

Munhall, Pa. t Taries <
Laird, suprvdvntas Homestead 
plieno 
prie i 
surastas nužudytu automobi 
linje art i (i i ra rd.

fabriko kuris 
(1arnegi<‘ Steel (’o., likos

priguli

detektvvas Ku- 
jeszko nepažins 

a
Lain hi pasivaži

j m Ii narna ant mat vi• /
(>.

16

kuriame pažino 
Edmundas Bul-

Naujas prezidentas prieszin- 
gas prohibicijei.

Washington, D. (\ — Naujas 
prezidmitas (‘oolidge da neap- 
nuszke savo nuomones kas ki- 
szasi veilimo szio sklypo. Bet 
t iejei kurie ji gerai pažysta, 
sako, Imk (’oolidgas nepatvir
tina tobyriii prohibicijos tiesu 
o norints pats
naneziu gėrynių, bid yra už tai, 

t iesos but u

negera svaigi-

kad prohibicijos 
permainytos ir kaip rodos taji 

ant alej- 
sako 

privalo ture- 
ir vyną. .Jeigu 

i bus jam ge

klausymą perstatys 
nanezio kongreso, 
jog darbininkai 
t i geresni ai u i 
1<‘ip pasielgs, tai 
radejingi milijonai darbininku 
ir visi ukesni, 
bledinga 
prohibiei j< 
tvirtu žmogum
ka nutarė, tai ne ijo jokiu po- 

geistn ve- 
— Kad tas

k uric 
pasekme 

is.

nes

ai jaucze 
tebvrios 

('oolidge
ir jeigu karta

Iiiikieriu kurie jiji 
džioti už nosies, 
iszsipildyt u

v ra

Vienas persiskyrimas kas 
4 minutas.

Washington, I). (‘. —- Pagal 
padaryta nesenei skaitli, tai 
Suv. Valst. kas keturios miliu
tus būna perskirta viena nesu
tinkama ’ 
parodo Imk 48 valstijosia pra
ėjiu metu likos perskirtu net 

272 vedusios poros ir pasi- 
laugina tris kartus

UGNIS ISZNAIKINO SZITA MIESTĄ. ISZ VISU SZALIU

Isz Lietuvos.
M ivst ei ije

s

Tikras bolszevikiszkas susirin
kimas, — vienas mirė nuo 

iszsigandimo.
Scranton, Pa.

(Hifante turėjo vietinis lokali
anglekasin susirinkimą ant ku
rio susirinko pusėtinas skaitlis 
sąnariu terp kuriu
keliolika bolszeviku. ......... ,

xydnsi P<>ra. Skaillis | žodžiui, kilo tokis riksmas, jog 
likos paszaukta palicije ant ap- 
malszinimo maisztininku, 
rie naudojo suolus, 
kas t ik papuolė po 
moszius Ilitchnigs

indo, jog mirė nuo l»aim<‘s isz 
t urejimo

radosi ir
Žodis po

ISZ ROSIJOS
♦

'■’I
iI1
■

Kunu da

įneš del •''rl

168, 
( 
ne kaip gimimai.

Suv. Valstijosia dabar ran
dasi 12,000 mergaieziu kurios 
apsive<le turėdamos 15 metu, o 
1.50,000 ka turi 17 metu. Ar ga
lima stebėtis, jog tosios kvai
liukes n (‘suprasdamos gerai 
luomą moterystes in kuri žen- 
ge užsimerkia, gyvens su savo 
vyrais ir nesz visokes sunke
nybes ? Žinoma kad ne.

\’aldže mano invest i 
nes liesas ant 
persisky rimu.

daugiau

ku- 
kresins ir 

ra 11 k a. I a - 
teip persi-

Krata ir aresztavojimai
Vilnio. — 

darvta krata 
jos nnkentejnsiems 
szelpti rentro

Žebranskaites bute, 
policija suėmė p,-le

1 /ivpos m. (i d. pa- 
Lietnvin draugi- 

del karo 
komiteto buste

atvažia-

rustes-
apsivedimo ir

No. 1839 N. Ko v- 
kokia

nuo begiu 
atliekamas 
kai — Kaziu-Ruda statybos 
gomis. Kelevin judėjimas tarne
ruože laikinai daromas su per
sėdimu.

vagonu pakėlimas 
gvvžkelio Szeszto- 

je-

pleszika Raikauski

I nrejo jisai 
tris sznvius galvoji*

Pavietavas 
koskis dabar 
tamos mot eres kuri t a ja dien 
iszvažiavo su
net. Ziidinsla nebuvo papildy
ta tiksle apipleszimo, nes gana 
didele suma pinigu surasta ne- 

lavono, 
buvo papildyta isz kerszt

Sužagejo sieratelia ant kapo 
motinos.

Buffalo, N. Y. — .Jauna, 
metu Elena (irudzinskinte, sie
ra tele, kuri neteko nesenei my- 
lenu>s motinėlės, vuejo aini die
na ant kapiniu pasimelst už 
dnszia mirusios ir pasiskunst 
ant nedorvbiu svieto. Per kėlės 
dienas sapnavosi jai motinėlė 
ir atsikėlus anksti, nuėjo ant 
kapiniu at lankyti kapa.

Atėjus ant kapo ilgai klūpo
jo ir meldėsi, nžmirszdama 
apie visa svietą. Kad sztai neti- 
ketinai, kaip slenkantis žalt is, 
iszszoko isz artimu ki limu sze- 
tonas pavidale žmogaus, kuris 
mėtėsi ant sirrateles, permeti* 
ant žemes ir subjaurino mer 
gaili* ant motinos kapo.

Ant riksmo sierateles subė
go duobkasei, suprato kas atsi
tiko ir leidosi paskui žmogisz- 
ka bjaurybia, 
buk tai yra
winski, miestiszkas valkata.

Ne I a i m i n ga p 11 sgy via 
telia nuvežė in ligonini!i nes 
gaspadine pas kuria tarnavo, 
nepriėmė josios po savo pasto
gių. Ižgama uždare kaĮėjimi*, 
kuri lauke 
Žmonis 
buvo inirszia, jog kerszino pa
korimu, bet palicije pribuvo in 
laika, i szgia Įliedami taji ra ka
li uždarydami už groteliu.

Butu ji inirszus myne pakorus.
(’hieago. — Palicije areszta- 

vojo Lincoln parke Szirna Jab
lonski, 30 metu, kuris turėjo su 
savim deszimto metu mergaite 
Onutia Jankaucku, dukrelia 
savo gasfiadines gyvenanezios 
ant 137 Holt uli. Palicije su
prato, jog kas tokio yra nužy
mėto ir Szirna uždare kalėjime.

Kada Szimas radosi parke 
su mergaite, motina mane kad 
mergaite kur dingo ir davė ži
no apie tai,palicijai. Vėliaus 
mergaite pasakė motinai kad 
Szimas prižadėjo jiai nupirkti 
daug 
ejs in 
aresztavojo, myne žmonių su- 

ir teip inirszo ant jojo 
dagirde ka padare su mergaite 
kad butu ji pakorus jeigu pali
cije nebutu ji iszgialbejus ir 
uždams kalėjimo. Už savo žve- 
-—1— —. n«/>1raiirto n lilrz-vci nil

si era -

ka lojime
20 metu kalėjimo, 

t nom atsitikimu teip

kandžiu, jeigu su juom 
parka. Kada raka Ii

bego

gardžia vakariene

o noszvia

Tankei teip buna ant szio 
margo svietelio.

('hieago. — Po sunkiam dar
bui Vincas Buczakas, 35 metu, 
ėjo namo po
stone avė., mislydamas

jam paga- 
mvs jo saldi paeziule. Bet vos 
žmogelis peržengi* slenksti sa
vo pastoges, nusistebėjas pare
gėjo savo prisiegelia stovinezia 
su szlnota rankoje 
su puodu vandens.

Tai tu tokis pankszlelis,’’
— suriko velniszku balsu uosz-
ve — nuo dvieju dienu neszioji 
Į) (.M I (‘ O 11 o n f i /111 / u I i ,

Vincas 
atsak vt i 
sztai noszve iszliejo szalta van- 

, o paeziu- 
su szlnota.

Vincas matydamas, jog su bo
boms neduos rodą, dūme isz 

nesugryždamas lyg 11 
valandai nakti, manydamas, 
jog bobos jau atsigulė, bet bo
ba o velnes nemiega — lauke 

apsiginklavę”. Vincas 
“sudėtu ginklus” 

id duotu jam laiko iszsiajszkyt
— ant galo sutiko. Nakties lai
ke paeziule pradėjo jam tvisz- 
kyt per žandus o noszve pri- 
gialbinejo dukrelei su szlnota 
ir szauke “ 
ženteli klojime. Ant
stojo visi priesz sudžia. Paeziu
le iszsikalbinėjo buk todėl imi

nės jai motina teip 
“mamuže” sake jog 

“Dievo tiesa” teip pasiel
gi net, bet sudže pasakė bo
boms, buk jisai turi tiesa szios 
žemes uždaryti jijises kalėjimo 
už nepadoru pasielgimu su vy
ru ir jeigu da karta teip pada- 
VVcj f ii i Iru In i imo u

i 4

paczeineat įduodi? ’ ’ 
neturėdamas laiko

ant t uju žodžiu, kad

deni ant jojo galvos 
le pasveikino ji

namo

4 4.!<>.)<> 
melde idant

sze vyra, 
paliepė o 
turi

palis,” kuri uždare 
rytojaus

mamuže
Dievo tiesa”

W4J fui Iruloiimrk R

gi 
priežast ies 
szirdies.

Karve surado distilerne, nu
siuntė farmeri in kalėjimą.
Lockport, Ill. — Kam va

žiuoti in miestą ant gndtaims 
ir praleidinėti pinigus bereika- 
lo, teip sau mane karvnke pri
gulinti prie Jurgio Dndako gy- 
venanezio arti Jolliett, jeigu 
galema turėti gndtaims namie. 
Koike žinot, jog toji karvute 
lyg sziai dienai buvo labai man 
dagi karve, duodavo gera pie- 

butu viskas gerai kad 
jiai staigai u(‘užsimane trupu
ti pasilinksmy t.

l’žtemino 
krūva komiuos brogos isz ku
rios farmoris nesenei buvo isz- 
vares mnnszainia, teip jiai tas 
patiko kad priede soeziai, ne
žinodama kad tnom paežiu lai
ku gerai sau užsigėrė.

Kas po tam atsitiko, tai 
plunksnai sunku apraszti. Per- 
szokinejo per tvoras, perverti
nojo žmonis, laksto po laukus 
kaip pa.siutus, baubdama links
mai, jog tasai svietas yra teip 
puikus ir ------ pilnas munszai-
nes -------

Szerifas užtemimas teip link 
sma karvutia nnszovo, o faTmo- ♦
ri aresztavojo už varima mun- 
szaines už ka dabar sėdi kalei- 

szio svieto

silpnos

na ir

ji ji arti tvarto

me ir mausto apie 
neteisingyste.

Pririszo paezia prie lovos.
Pa. — EdipasFreeland,

Vaszko, aptiekoris, likos užda
rytas kalėjime Wilkes-Barre, 
už nedora pasielgma su savo 
prisiegelia. Vaszko lankei atej- 
davo namo girtas ir nemiela- 
szirdingai suplakdavo savo 
motorėliu be mažiausios prie
žasties. Vargsze viską panesze 
kantrei, ant galo neteko kan
trybes, kada ana vakaru Fili- 
pas atejas gerai užsitrankęs 
isz miesto,
prie lovos pradedamas nemie- 
laszirdingai muszti.

Motore! pasiseko ižbegti lau
kan vienrnarszke visa sukru- 
Ivinta. Dave žino palicijai kuri 
Ičvnvi nviliirn nnvioiavfim kale-

pririszo paeziule

if p-les 
Per krata 
Žebrausku it v ir Szvenczionin 
gimnazijos mokytoja,

Vilniun ir pripuolamai 
užėjusi Komitetai! p. Martinai
ti P-lei Žebranskaitcj buvo pa
tarta pasiimti skalbinių, muilo 
kiek galima ilgesniam laikui. 
Nuovadoj p. Martinaiti kaltine 
už tariamus patarimus, duotus 
nesenai 
ginimui jos

vusi

snimtimns Vilniaus 
abiturientams Ž(‘- 

maieziui ir t'mbrasni, pastara
jam atliekant kažkokius žy
gius, kuriu taczian policija ne
pasako. Isz tikrųjų gi p. Mar- 
t \ naitis 
nepažįsta.
pat diena buvo pabusti.

Laikrasztis Lietuvos Ryta 
paduodamas 
kad suimt uju Umbraso ir Ž<‘-
ma nuulžiagos, todėl ir gaudo
ma ji isz oro.

minimu asmenų net
Abu suimtieji ta

51 
y 

žinute pastebi y

4 4 raszo apie kudi-
Pasak jo, tatai

Kūdikiu žudymas Lietuvoje.
Kaunas. — P. Jukneviezins 
Lietuvoje” 

kiu žndvma. »
jau pradeda darytis chroniniu 
a psi re i szk imu. Jisai sako:

“Pirmiausiai rzia tenka tu
rėti reikalas su kūdikiu žudy
mu Lietuvoje. Lietuvoj kūdi
kiai žudomi dažniausiai pavai- 
nika.i, žudomi tuojau po gim
dymo ir labai dideliam skai- 
cziuje. Kad turėjus tikra su
pratimą apie kūdikiu žudymo 
vaizda pas mus, užtenka, pa- 
žymtei, jog man betarnaujant 
tik vienoj tardymo nuovadoj 
(5—7 valscziuj) per pusmeti 
buvo apie 20 kūdikiu žudymo’ 
atsitikimu. Kūdikiu žudymu 
skaiezius vis didėja ir pamažėl 
tampa choniniu apsireiszkimu. 
Tad szis musu gyvenimo apsi- 
reiszkimas, kuris atnesza daug 
žalos valstybes gyvenimo (ne
kalbėsiu apie demoralizuojan- 
vetas gilau apsvarstymo.”

ir misz-

litu, kaipo
o 
ir 13
ka nusivarė 5 
mmmsze

sako — iszsi-

ome

Kunigas, motere ir du tarnai 
žuvo ant alpeisku kalnu.

Chamonix, Francijo. — Ke
turios ypatos snsidedanezios 
isz kunigo Dmpionnois, Chario- 
sas ir jojo pati ir du tarnai žu
vo ant alpeisku kalnu, nnkris- 
dami in prapultia. 
nesurado.
Kaizero pati susilaukė sunu.
Berlinas. — Antra pati bu

vusio vokiszko kaizerio praej- 
ta gegužio menesi pagimdo 
nu, kuris randasi Szležingejo, 
kur pati Wilhelmo turi dydeli 
dvara. 
tankei 
atlankyti savo sūneli.

400 Kiniszki banditai su- 
szaudyti.

Pekinas, Kinai. •— F
szimtai banditu prigulinti prie 
Chang Lino, kurie sulaiko Pe
kino ekspresini truki apipleszy 
darni keleivius, likos suymti ir 
suszaudvti. Dvi sanvaitos ad- 
gal valdže suszaude apie pen
kis szimtus banditu už visokius 
prasikaltimus.

Milijonai žiurkių užklupo ant 
kaimo.

Santandar, Iszpanije. — In 
laika dvieju sanvaieziu, nežino 
isz kur atsirado apie szeszi mi
lijonai žiurku szioje aplinkinė
je, kurie pradėjo viską naikin
ti o ir net užklupineja ant mie- 
ganeziu žmonių, 
nusiuntė

su-

Milijonai žmonių be darbo.
Charkovas. — Bolszeviku 

iaikraszcziai reiszkia daug bai- 
auganezio bedarbiu

skaieziaus Kusi joj. Teisingiau 
pasakius, netiek sovietu spau
da bijosi paežiu bedarbiu, kaip 
ju nusistatymo piesz bolszevi
ku valdžia.

“Žinodami, kad žmogus ne
gaudamas darbo visuomet yra 
palinkės už viską kaltinti vai

sa k o “Pravda”,

p 
v

I

1

džia,” 
primenam 
ganams,

Todėl kaizeriam* teip 
iszkeliauna iii lenais

Keturi

miestuose yra labai •r

Charkovo

na 
iszsklaidvt

r>u b

Pleszikai nepliauna darbuotis.
Laukava. — Naujienos pas 

mus tokios: daugiausiai kalba
ma apie
kuris pas mus veikia. Ir mu
mis jau dangas 28 (leg., 
ko ji užpuolė. Nedaug terado 
420 litu, ir paskui gražino 100 

“svieto lygintojai,”
viso buvo suome 6 vežimus 

žmonių, iszlaiko in misz- 
vaL, bet muszti 

kaip paėmė, labai
mandagiai apsiėjo, tik kol su
ome tai visu smarkumu puolė. 
Važiavo keliu, kitus užpuolė, 
pinigu nerado^ tik degtines ra
do ir atome. Atnesze savo be
laisviam gerkit, 
gandot.

Bet dabar, 10 Birželio, viena 
ju nnszovo iszTelsziu kareiviai 
bet ir jie kareivi viena, nuszo- 
ve. Du buvo, viens pabėgo. Ir 
mane priesz ta savaite buvo už
stojo; tik praleido, isz užpaka
lio pradėjo szaukti — stokit. 
Asz vežikui liepiau bėgti 
szauti isz parabeliu.

Asz turėjau kariszka szantu-l 
va atsigulęs pradėjau szauti at- 

bet pataikyti negalėjau, 
arkliai loke smarkiai.

Viena nakti davė žinoti, kad 
netoli jie yra, tai a.sz su savo 
buriu buvau iszejes, bet noat- 
radom — nežinome kokios pa
sekmes butu buvo: buvom 8 
vvrai — 5 kariszkais szautu- «
vails, 3 parabeliais apsigink-' 
lave. Mano danga kaip suome, I 
sako, ana karta iszbegai, da
bar sugavom. Mat nht arklius 
pažįsta, ir liepė ginklo nesi vež
ti. Sakei, gausite in arklius, pa
skui patys, taigi pavojus yra. 
Kitos kalbos pas mus nėra — 
tik apie Raikauskio banda. Ki- 

iszrengia plikai, žmogui
liepia, eiti milicijon, užsiregis
truoti, — tycziojos. Dabar jau 
veikia, žvalgybos agentai, ir 
daug suimtu, pas kuriuos užei
davo, nurodo. Žmones tiesiog 
bijo isz namu iszeiti...”

Dar atėjo
vienu dvaru dienu milicijan- 
ta.is upsirenge ir sako — jus 
plesziku 
krata. Padare karta, ka rado, 
pasienio ir liope arklius kin
kyti ir vožti juos in miszka, ve
žikui užmuvožima 5 litus davo,

tus

Nelaime ant geležinkelio.
Kazlu-Ruda. — Birželio 28 

d. ruože Kazlu-Ruda. — Szesz- 
tokai už penkių kilometru nuo 
Kazlu-Rudos nuėjo nuo begiu 
visi traukinio No. 45 vagonai, 
iszsikiriant garvežį ir bagažo 
vagonu. Keleivei nenhkentejo.

tie pleszikai in

sužlaikoto, darome

‘ ‘ mesf ’ 
atatinkamiems or- 

kad susispietimas 
skaitlingu bedarbiu miniu di
deliuose 
nepageidaujamas. Pavyzdžiui, 
Odesoje bedarbiu skaiezius da
bar virszija 40,000, 
80,000 ir t. t.“

Bolszeviku laikrasztis pata- 
paimti tuos bedarbius ir 

po mažus mieste
lius, kur ju neramus nusistaty
mas n.gali but tiek daug val
džiai pavojingas.

Rusijos armija.
Morkva — Anot atvykusiu 

isz Rusijos žinių nu, Rusijos ar
mija skaitoma apie (KM),000 bet 
isztikruju jos yra po ginklais 
bent dvigubai daugiau. Apro
dyta jigeri.au negu pirmiau, tu
ri ilgus sziltus szinelius, genis 
batus. Tad galinti ir žiema ka
riauti. Ginklu turi pakankamai 
kuriu ir namie gamina, ir gau
na oisz užsienio. Kada ėjo gin- 
czai tarp Kerzono ir Cziczeri- 
no, tuom paežiu laiku gauta bu 
vo isz Anglijos ar ne 150 nau
ju karo orlaiviu. Strateginiai 
keliai, ypacz in pietus ir vaka- 

gerokai sutvarkyti. Pati
armija pamainyta naujais vy
rais, senu naminio karo daly
viu palikta mažai. Disciplina 
smarki. Pulkai tvarkomi pa
gal tautybes ir bandrai tautisz- 
kas principas visur praveda
mas.

rus

k

cije isz

li yventoja i 
praszima in valdže 

idant jiems pribūtu in pagial- 
ba, nes pieszingai sunaikins vi
sus jevus ant lauku.
Vargonininkas szventvagiu.
Warszawa. — Miestelije Vit- 

kove likos iszvogta m on st ran- 
vietinius bažnytėles, t

Nužiūrėjimas puolė ant kokio 
tai žmogaus kuris buvo atva
žiavęs in miesteli kėlės dienas 
priesz tai ir po vagystei din
go. Burmistras turėjo nužiūrė
jimą. ant vietinio vargonininko 
kuris pasielginejo nesaviszkai. 
Aresztavojo vargonininką, ku
ris prispautas prie muro prisi
pažino prie kaltes. Dali mon
strancijos pardavė žydui už 
arielka o žemutinia dali buvo 
paslepiąs skrynioje bažnyti
niam bokszte. Vž szventvagys- 
ta likos nubaustas ant szesziu 
menesiu in kalėjimo.

Maskvos pinigu birža.
Moskva. — Vėliausiomis ži

niomis, ant Maskvos biržos bu
vo sekamos pinigu kainos:

Už Anglijos švara duodama 
780 mil i on u bolszevikiszku rub 
liu.

Už Amerikos doleri — 170 
milionu rubliu.

Už vokiecziu marke — 1,000 
rubliu.

Už latviu rubli — 
bol sze v i k i szk u ru b Ii u.

naikinę

I;Rusijos vargai.
Ekaterinoslav. — Pastaruoju 

laiku Ekaterinoslavo, Kijevo ir 
Podolijos gubemese ledai sn- 

apie 14,(M)0 deszimti-
uiu pasėliu. Visas ledais sunai
kintas pasėliu plotas Ukrainoje 
siekias 68,000 deszimtiniu. Pa- 
naszios žinios gaunamos ir isz 
Azerbeidžano, kur nuo potvy
nio ir ledu esą sunaikinta 18,- 
000 deszimtiniu pasėliu. Sįsu- 
szos apskrityje ledai iszkiHe 
27-niu sodžių pasėlius. Kubat- 
linsko apskrityje iszmuszti be
veik visi pasėliai. Manoma, 
kad veik visose vietose reiksią ‘ 
antru kart pasėti.

visi pasėliai. Manoma

<1

750,000r*

'Anglijoj randasi 27 tune-
lei kurie turi ąuvirszum po my
lia ilgio.

Szimetino rugepjute An
glį joi bus verta du bilijonus 
doleriu. /

Vienam buszelije randasi
556,000 grudu.

Svaras bieziu susideda 
isz penkių tukstaneziu.

Daugeli amerikonu 
dien praleidže vakacijes Pary
žiuje, Francijoį, kur kas diena 
iszgeriu' tris milijonus litru

*

*

*

* szia-

/

/

rie vis

Katastrofa Kamczatkoj.
Moskva. — Kamczatkos pu

siasaly yra apie 40 vulkanu, 14 
kuriu visa laika rūksta. Nuo ' 
puses Balandžio menesio pra
sidėjo žemes drebėjimai, kil

ojo tankyn ir didyn.
Jie suardo beveik visus to pu
siasalio namus ir viena, diena 
numėtė jūron Japonu konser
vu fabriką su visais darbinih- 
kais. Didele upe visai prany
ko, o, juros dugnui siūbuojant 
kranta.ii iszmesta dideliu ledu. 
Suardymai pusiasalio labai di
deli. /

• Buvusiu kareiviu avieti
nėje karėjo draugove Ameri- "W • •can Legion turi sziadien suvir? « 1 « I •. ■ — “ - —. JT.
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Žodis “kapital’as” 
nuo lotyniszko žodžio 
arba “galva.”

Sziadien kapitalas tai jau ne 
iszmintingas vartojimas pini
gu ir reikalingu produktu tau
tos biznije, bet apvertimas gai
vu pinigiszkais ergeleis. Dole
ris

< (
paejna 
caput

dimu o su juom greitasis areo- 
planas su bombomis ir truci- 
naneziu gazu.

Angliję paliovė būti sala ir 
pavojus tunelio dingo, nes ke
liolika areoplami su gazu ir 
bomboms padarytu daugiau 
bledes ne kaip visa franeuzisz- 
ka armije jeigu kokiu tai ste
buklu gautųsi 
tuneli.

Inžinierei pradės 
darba 
darba isz abieju gidu, 
bus sunkus ir ilgas, 
bus užbaigtas, tai kelione susi-
trumpys terp tuja sklypu ženk- 
Ivvai.

Szirdingi Prietelei 
igimaszneles.

*

pinigiszkais
apsvaigino žmoniszka pro

tą. Insivoge in žmonių 
teip, jog žmonis del jojo už- 
mirszo apie viską. Doleris pa
siliko vienatinis būdas gyveni
mo ir pageidimu milijonu žmo
nių.

Jeigu teip
laike

žmonis

i

f

i
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szirdis

ojs, tadatoliaus 
susilauksime 

isz monstrancijos isz- 
vieta in- 

“ Vie-

trumpam 
to, jog 
mes plot keli o in jojo 
dės “moneta” ženklasmoneta
natinio Dievo.

‘ ‘ Moneta
tyniszkas žodis reiszkentis pi-

g

4 I

♦ 4

* *

yra tai teipgi lo-

kilo

in Anglijo per

neužilgio 
vidnrije kanalo ir vos 

Darbas 
bet kada

szuniszka būda

liotnviszki

i 4 Sanies. 9 J
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do prie savo stalelio juokdama
sis parasze sekanezia grornata: 

Mielas mano prietelau! — 
visokiu nelai- 

mano patiko in 
trumpa laika, esmių priverstas

,' k iH

■

4 i oi
Isz priežasties 
m i u kokios

\aigszas daugiause liusj()noį pns tave* praszydamas
jeszkot. Iszbande tai

tai busiu priverstas
Praszau

gu
ma u to ne

ta mano

turėjo daugybe 
o per ka tankai

KATALOGAS KNYGŲ
IrNaktų

27 Ara-
No. 120 “Tukstiinils

Viena** Pulki didele knyga.
biszkos istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad Žmonoms JI labai patinka.

ISO* paveikslu,

istorijos.

704 
didelu puslapiu, ISO paveikslu, gera 
drūta poplora. Drucziai ir pulkei ap
daryta 
virszals. Didumas knygos 9>4 per 6*% 
colius.
kasztus. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

No. 122 Kapitonas Velnias.

nudeklln ials isztniirglniais

jll

Mos užmokamo nusiimt lino

niga. Vardas kilo isz to, jo 
pirmutinius pinigus iszdirbino- 
jo mokinami Jnno Moneta, ku
riame kitados radosi persergė
jimo antys, duodamos ženklą, 
jog nevidonas prisiartina in 
Ryma. Žodije moneta, gali pa
silikti simboli! (ženklu) 
nnismo,” 
kejimo in Vienatini Dieva.

Pagonai jeszkojo Dievo sau- 

u pese, rnariosia, veje, gy va
liuosiu ir pas didelius žmonis.

Dievas 
dvase, todėl ne turi jokio 

savo szkalo-

“Mo
tai yra naujausio ti-

žvaigždesia,
veje,

girriosia,

Žydai tvirtina, jog 
v ra
paveikslo Dievo 
šia.

Krikszezionys intikejo in tai, 
jog Dievas pasiliko žmogum ir 
jog žodis prieszamžinis pasili
ko kimu ir randasi pavidale 
duonos musu bažnycziosia.

Bet sziandienine pilozopije 
Naujo Svieto” yra kitoke ir 

daugiau
t i

Moneta 
Dieva.

garbina už

Kaip žinome, tai rojuje Jie- 
vute vaikszcziojo nuoga. Bet 
rojus pasibaigė ir dabar mote
res neszioje ant savo kunti už
danga la — ant ženklo 
ežio.

Nekurie musu 
laikraszezei turi papratima ir 

užsipuldinėji
mo ir kandimo ant
Tiejei szuniszko budo laikrasz-
czei primena mums sznnes, ku
rio užklupo ant malszei sto- 
vinezios karvutes ant 
bet karvute' nieko sau isz to ne
dari' tik malszei kramtė žole
lių. Bet kada sznnes prisiart ino 
už daug ir vienas 
koja, tada karvute 
niui, jog tas suemias uodega in 
terpkoji nubėgo staugdamas, o 
paskui ji ir kiti. Panaszei ir su 
“Saule, 
snuki kokiam 
taut iszkam laikraszcziui, 
pradeda staugti kaip pasiūtia 

pavadydami
Neužkabinekite, 

o neturėsite progos staugti, juk 
ir su 

kaimynais neturime pa
pratimo pesztis 
už tuszezia maisza.
laikraszti del visuomenes, o ne 
del vienos klikos ir nepuezia- 
me in “ rura” 
ezei turite priverstinai 
idant užsidirbt
duonos. Gal ir szita apsigyni
ma pavadysit “
bet kitaip su pasiuteleis nega
lima pasielgti kurie 
giszkumo nepažysta, užkabinė
dami savo kaimyną kuris gei- 
dže su visais gyvent šutai k oje. 
— Užteks ant sziadien.

ant
pievos,

inkando in 
spyrė szu-

J I kada užduoda per 
dvasiszkam ar 

tai

szunes 
ne etikiszka.

i 4 j»

ga i Ieš

Neknrios moterėlės atidengi- 
neja savo k u na tiktai del to 

ant mislies 
ant

sugrieszyt; kitos
vela teip uždengineja savo ku
na, jog kožnas galėtu tuojaus 
dasiprast ko neprivalo matyti.

nes joms ne 
atejna, jog 
dirstelėt ir

9 

ne- 
juju kas gali

Murinai Afrike vaikszczioje 
ant ulycziu nuogi, o Grenlan- 
diecziai ejna 
doms.

in lova su skran-

Berlino spaustuvesa pinigu 
sustraikavo darbininkai už tai, 
idant valdže jiems mokėtu al
gas tikrais pinigais 
kems.

o ne mar-

*
nupuolimo 

verties vokiszkos markes dau
giausia nukentejo tiejei, kurie 
daugiause prisidėjo prie josios 
nupuolimo — vokiszki 
rei. Insiute savo szovinizmu 
pakurstinejo žmonis 
idant bojkotuotu Francije, no
rėdami tokiu budu užsitarnau
ti ant valdiszkos pensijos ko
kia aplankydavo nuo vldžios. 
Kada marke pradėjo nupuoli- 
net o mokestis pastoreliu pasi
liko ta pati, pastorių buvo pri
versti jeszkoti darbo fabrikuo
siu, kancelarijosia

Isz priežasties

pasto
savo

ir valdže

kromuosia 
ir kitur. Paczioje Saksonijoi 
trys szimtai pastorių privers- 

jeszkoti paszalinio

9

tais buvo 
užsiėmimo.

Jeigu Lietuvoje 
siszkieji panaszei 
ant gyvenimo, tai gal butu pa
baiga svieto.

turėtu dva- 
uždarbiaut

Neužilgio ketina prasidėt
darbas ant didelio tunelio terp 
Frančijos ir Anglijos (po van
deniu.) Prancūzai jau nuo se
nei geide susivienyt su Angli- 

Angfijeje tokiu tuneliu, bet 
visados buvo tam užmanymui 
prieszin^a idant pasilikt viena
atitolinta nuo kitu sklypu.
Bet atėjo gadyne visokiu iszra-

mes gyvename malszei 
savo

Turczius turi daugybe prie 
toliu, nes 
turi j u 
viena karia ponas Feliksas Ga-
dzinskis, kuris po pardavimui 
savo k romo, gyveno isz aplai- 
kytu už ji piningus kaipo žmo
gus turtingas galėtu tikei sau 
p ra I e i s t g y v e n i nm.

Tarne mierije nupirko užniie- 
stije puiku nameli ir gyveno 
spakainei.

Godzinskis 
pažinsi amu
vieszpatavo pas ji linksmumas 
susirinkusiu prieteliu.

Norints pažinstami'daugiaa
še pribūvi nėjo 
ant szveneziu atvažiuodavo to
kiam dideliam skaitliuje, jog 

narna, vežimai iszrode 
kaip priesz kokia svetaine. Nes 
tas tankus atsilankymas nubo
do ponei Godzinskienei, 
na s Godzinskas ne žinojo spa- 
sabo ant užbegirno to visko.

Viena Nedelia pločius priesz 
narna iszrode kaip jomarkas. 
Ponas Godzinskas turėjo pilnas 
rauktis taja diena. Sztai lerj) 
sveeziu sedineziu prie stalo da
vėsi girdėt szaukentis balsas:

— Kas lai po velniu, kokis 
ezion do pa red kas szitoje knai- 
poje ?

Nodcliomis ir

pagialbos. Pralosziau didele su 
ma piningu ir turėsiu t rumpam 
laike juos sugražyt, o jeigu ne 
galėsiu
parduot savo minui, 
tavęs prigialbek man kiek 
lodamas, diliau jog 
atsakysi, nes turi gera zoposti 
kaip žinau. Praszau
praszima ūžia i ky t slapi ibeje.

Pasilieku 
prie te Ii s

Peliksas Gadinskis.
— Teip tai užteks, ta.ro už 

ganadytas pats in stive. Dabar I*

tavo szirdingas

grotuotu 
dat irsiu,

priesz

o po-

ir disputuoti
Le id žeme

kaip jus vyru- 
daryti 

ant szmotelio

ne etikiszka, 4 1

inanda-

yra pana- 
in karalių Mida kaip 

Tasai 
rodus antO

9

jog duona daugiau

valgiu ir

prilygint

li ž savo dar-

Sziadien žmonis 
szu s 
mums pasakos skelbia, 
karalius buvo labai 
aukso ir melde dievaieziu, jog
viską ka jisai dalipstes, idant 
persimainytu in auksu. Dievai- 
czei jojo iszklause ir kada jisai 
szventa duona dėjo in burna 
persimaino in auksu, ant galo 
suprato,
yra verta ne kaip auksas.

Visko negalima 
prie aukso. Jeigu mokestis, at
lyginimas už darba, turėtu bū
ti tiktai pavidale pinigu, tada 
turėtu sustraikuoti visos mo- 
tynos. Motyna rūpindamasi už
laikyti savo szeimynelia (sa
kysim per laika 30 metu) ver
da ir ižduoda 150 tukstaneziu 

paszvenczia szimta
tukstaneziu valandų ant sz'ovi 
mo grinezios, nuvalimo dulkiu, 
pataisymo drapanų, lopinimu, 
mazgojimo torielku ir t.t. Ko^ 
kia užmokesti turėtu aplaiki- 
uet tokia motore 
ba f

Jeigu prie to da priskaitysi- 
me josios kentėjimus, 
nemiegojimą m. iv
kiek jai doleriu priguli?

O bet daugeli, 
nai motynu, ta daro ir kenezia 
atima isz savo lupu maistu 
idant kitiems duoti, o kada nu- 
rnirszta nepalieka ne cento — 
tiktai atminti po savim del tų
jų ka davė gyvasti ir tuju ka 
yra gyvi. Gyvenimo kovoje 
žmogus privalo apkainuoti vis
ką pagal savo reikalingumą ir 
neužrnirszti apie tai, jog pini
gas yra reikalingu tiktai*gyve
nime, o no jojo tiksle. Didžiau
siu skarbu gyvenime tai ne pi
nigas — bet gyvastis, gyveni
mo tiesa ant užsilaikymo, gy
venimo priderystes del savos 
ir visos tautos.

naktimis
liga ir 

tai

teip, milijo-

savo

t

GYVENIMAS
Sz. Mirjjoi Panos

i
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kokis tuzinas tokiu
pas savo pridėtus o
ar ponas advokatas turėjo tei-
svbe.*

« «

namasAtoinanczia. Nedelia 
Gadzinskio buvo tus- 

czias. Vienas tik žmogus pribu
vo vakare — jaunas daktaras.

Gadzinskas
žmogų szirdingai, 
nusistebėjo kada tasai praszo 

pasikalbėjimo, 
nusistebėjo, kada 

jog gir-

pono

priėmė jauna
nes nemažai

ant slaptingo
Da daugiau
daktaras pasakė jam, 
dėjo no žmonių apie piningine 
nelaime,

Buvo tai balsas kokio lai pa- v 
inislindamaskelevingo, kuris 

jog randasi hotelije. Ponas Go- 
dzinskas paszoko
nadint pribuisza, o nusiszipso- 
jo pats in save, kada apznai- 
mimas nepažinstamam kur 
randasi.

Kada po piet nepažinstamas 
trenkė su lazdele in stakt idant 
užmokėt už valgi, ponas pasa
kė jam, 
nauja, sveczia, ir jog jojo na
mas ne buvo hotelis. Nepažins
tamas szoko ant kojų susisar- 
matinias, nes tuo apsimalszino 
tardamas:

idant užga-

save, 
nepažinstamam

jog džiaugėsi pažint 
ir jog

— Acziu ponui szirdingai už 
priėmimą. Stebinusiu isz pono 
geradeystes. Nes gatavas esmu 
su ponu ejti isz lai žibu, jog vi
si tie žmonis ka czionais szen- 

randasi pas tave kaipodien
sveczei nesirūpintu apie tave 
jago kada pareikalautum no ,|u 
kada pagialbos.

atsitolinanti murmeda-

vienas buvo. Nes man

ta Sztai yra:
Advokatas”’

Su tais žodžeis padavė savo 
bilietą, pasikloniojo gilei ir at
sitolino. Godzinskas žiurėjo pa
skui
mas ka toki po nose, bet vela 
turėjo rūpintis sveczcis ir ne 
turėjo laiko apsvarstyt gerai 
žodžius nopažinstamo. Velibam 
vakare net pasakė savo paezei 
kas jam atsitiko.

— Kad norints žinotau, kas 
tai do
szirdingai už priėmimą padėka 
vojo. Po teisibei turiu jo bilie-

“ Dr. Kaminskas. 
Kaipo užmokesti 

už pietus davė man gera, rodą
ir teisybei pasakė. Ka tu ant to 
pasakysi pa cz i ule?

— Asz mislinu, jog tasai žmo 
gus turėjo tikra teisybe. Po tei
sybei kalbant tai man tas vis
kas jau nubodo.

— Ir man teip-gi; nes kaip 
dabar isz to galima iszeit, no- 
užpikinant nieką? — Kalbėkim 
apie ka. kiįa. Ar buvo szendien 
daktaras Gidinskas?

— Buvo — atsake pati
trumpai, ba turėjo atlankyt da 
viena ligoni szendien.

— Ne žinau, del ko asz no- 
keneziu taji jauna žmogų. Ro
dos man nieko szlokto nepada
ro.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Gadzinsku ir nusidavė 
ant užpolnito atsilsio.

Ant ytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apio savo mie-

nes

riuš, ponas Gadzinskas atsiso-

Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
apisaka isz Prancūzu gyvenimo, ir 
viena trumpa Maskoliszka pasuka, 287 
puslapiu. - 50c

No. 124 Prakeikia, meilingas Kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidclota,
pirmutines puses szimtmeczlo, iszlrnta 
Isz Lletuviszku užliekg. Su pavei-

35c 
apisaka isz

kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c
No. 127 Tris istorijos apie Neva

lioje pas Maurus, Vleszkelio Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo torp vaiku Ir milekia visus 
lygiai. Velniszkas Icaziravlmas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczla. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktore. Nela
bas vyras, 
pas grafa. Užkeikta skripka, 
ka ketina antra karta apslpacziuot. 
Pikta Onuka.

No. 130 Penkios

Krėslas.

Prakeikimas. Delegatai
Del tu

——■ •
No. 149 Septynios istorijos apie 

Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolcra, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
45 puslapiu. - . - 15c

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Balsi Istorija. 61 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris Istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenhnas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu -

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, JPeleniuto, Du brolci Vargu
tis Ir Sk n pūtis. 60 puslapiu. 15c

Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 1 55 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
Istorijos

61 
15c

CO puslapiu.
No. ir> i

44 pus. 15c 
apie

plrgauna.
No. 156 Penkios

Vargingas gyvenimas, Onuka,

15c 
apie 

Atsiti-
kimas, Grornata prie Motinos Dievo,!

60 puslapiu.

62
15c

62 pus.

istorijos apie

prasz<‘ per tai pono 
Gadzinskio idant prvimtn 
ža suma piningu, 
nesenei aplaikias po mirusiam 
dedei, ir darytu su jais kas jam 
patinka.

Gadzinkas 
juoke.

— Paduok ponas savo ranka, 
daktare — tart'. Dekavoju po
nui teip szirdingai, kad ir man 
tikrai prireiktu juosus no po
no pajimt, nes dėkui Dievui ne 
teip yra.

(’zionais
apie savo iszbaiidyma ir abudu 
garsoi juokėsi isz gero pasise- 

Bandymas iszpuole ne 
ant naudos ant teip vadinamu 
prieti'lu.

Xog tojo laiko daktaras Gi
dinskas buvo tankus sveczias 
namuose Gadzinsku, neužilgio 
pasiliko juju szirdiugu priete- 
liuni o ant galo likos pryimtas 
in skaitlį szeimvnos 
Gadzinskiute jau no 
vo jam atydavus savo szirdele, 
tai kada paparsze tėvu josios 
rankeles, 
džiaugsmu.

Ant sužiedoviu suvažiavo ve
la visi pirma karta. Juokėsi no 
mažai Gadzinskis isz juju iszsi- 
kalbejirnu, kada kožnas iszsi- 
kalbinejo, o vis kitaip. Nieko 

saldus nusi-

ma-
kuria buvo

szirdingai

apsakė

nnsi-

daktarui

kinio.

. Alena 
senei bu-

likos prijimtas su

ne gialbojo juju 
szipsojirnai ir prižadeymai, ba 
ponas Gadzinskas davė jiems 
aiszkei suprast jog afojtejo ne- 
mislina darvt isz savo namo ho 
teli ir dyka tarnista ii' valgi.

F. \\r. S'. B.

SKAITYKITE “SAULE“
❖ ❖ ❖

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

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

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo
pasažieriams per ju paežiu darbl- 
nlnkus. Sutaupo , Jiems laika Ir 
iszlaidas del to kad priveda pasa- 
Žlėrlua' pHo pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai. Dėl tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agėnta arba: 
CUNAMI) LINE. |

25 Broadway 
New York flj 
rt'uA

Ii

navlmaa yra dykai.

, f / i

* J 2

f'
♦.

t

35c 
apie

Toj paezioj knygelėje 
randasi szitie apskaitymai,

Viso-

Prekc tiktai 25c. 
istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė. Do 
rybe veda in laime, Szaltlszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje. Javorovas ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo piginus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszios istorijos
Deives, Juokingas apraszymas. Proku
ratoriaus priminimai, Szcparka, Pavo
jinga klaida, 
teip-gi
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szlmtmctije, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios Istorijos apie 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus.
kios rodos Ir naudingi skaitymai, juo- 

Įkai, paveikslėliu ir 1.1.
88 puslapiu.

No. 135 Sziupinis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekanczlos 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 

.inlejo, Kandidatas ant apslpacziavimo, 
! Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip žydas moka geszefta pa
daryti, Pasaka apio arkluka-kupruka, 
[teip-gi keletą Juoku, goru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - - . . 15c

Į No. 136 Sziupinis puikiu skaity
mu (Treczia dalis) talpinusi sekanti 
skaitymai: Ha isz maiszo Iszlins, apio 

Iboba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip Ir visos bobos, telp-gl juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t. 
puslapiu.

No. 137
gal galva-žudžlal, Ražanczius iszgelbs- 
tl nog smert, Apio Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelcl, kaip traukt giliuknin- 
gai einiki ir kiti szposelcl.
Preke -

No. 138 Penkios istorijos. 
Burike ir Burlkas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. 
Užllekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apio Gyveni
mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 140 Puiki Istorija apie Kantra 
Alena. Motyna eiles. Gudri Merga ir 
vaitas pasaka. Pasiszvcntimas kunigo 
istorija isz kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. . Keletą juoku. . . . 25c.

No. 141 Istorija apie Siorata, pul
kus apraszymas. 119 puslapiu.

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziauczius, Isztikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo- 
szalija, Vaidulls, Galinga szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke - 35c

No. 143 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos apie 
viena motina, Vaikucziu plepojimas. 
Gražia Haremo nevalninko, Luoszls 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 pus.

15c
Anlolas 

Senas Klastoris, juokingas 
apraszlmas. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozal, Iszmintinga rodą, Apsklalb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iszgydln- 
tas, Budelis X, Kuningalksztis ir Pie- 
u)uo. 60 puslapiu.

knygele.
Labai smagi

- 20c

52
15c

Tris apisakos apie Pinin-

Preke -
No. 140 Dvi istorijos: 

Dievo.

52 pus.
20c

Apie

15c.

15c

No. 180 Tris Istorijon apie Kaji- 
mas. Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - - _

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Snekulantas, Kryžius prie upes 
visios, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
preke - - - . 15c

No. 183 Puiki istorija apie Szakl- 
nas nedora Žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 181 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingas 
apie S&vizrola, didis klastoris. 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgo 
le, Kas-gl isztyro, Prigautas vagis. 6t 
puslapiu. - - - - ]£«

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas puikus apraszymas. 
puslapiu. -

No. 180 Keturiolika istorijų. Apio 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavenis. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.

Del pirsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržiuolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute.

25c
No. 100 Keturios istorijos apie 

Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 25c

No. 101 Tris istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka. Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu.

No. 102 Penkios 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy- 

137 puslapiu. - - 25c
No. 103 Septynios Istorijos apio 

Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor 
kaus, Du ar keturi. Svietas dvasiu, Isz 
rciksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25c

No. 101 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Szlauczlus di
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji- 
NantoJ, Netobulas žmogus.
Preke - - - - 25c

No. 196 Tris istorijos Sūnūs Mal- 
klaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. - - - 15c

No. 107 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne kai 
bok, senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c

No. 108 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlis 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke ----- 25c

100

apraszymas
46 

15c

110
20c

Žvake.
Juokai.

No. 157 Puiki istorija apie Jona- 
sza Ko re žak a.

Tris istorijos apie Anglo Apie szimtu puslapiu, 
rius isz Valencijos, Kožnas daigias tu- I 
r i savo vieta.
cziuojas.

No. 159 Dv| istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu.

No. 161

262 puslapiu.

J 5r

3.’>C
No. 158

Ka pasako katras pa-
76 puslapiu. - 20c

15c
Penkios Istorijos apie 

Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka’iluocziu, Raganius. 61 pus. 20c 

No. 162 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros.

No. 163

istorijos

istorijos

lis

121 puslapiu. - 25c
Pasiskaitymui knygele: 

Nauji mciai. dainele. Kvailys, nuniire- 
ir velnias, arba moteres iszinin-

tingesnes už Vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava: 
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki.
lietuviai ameriko praleidžia szvente 
Užgynimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi- 
rlnkimuosia ir 1.1. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Merga-kareivis, Vieszpa
ts Jėzus ir vaikelis, Užgancdijo save. 
58 puslapiu. - 20c

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 20c

In ka
Kaip nekurie

istorijos 
Robertas velnias, Medėjus.

78 puslapiu.
No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 

Urnas Totorių, Baltas Vaičiulis, Atmo- 
47 puslapiu. 15c

istorijos apie
kejimas kunigo.

No. 16? Keturios
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - 15c

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakcle. Preke 15c.

No. 169 Tris istorijos: Musztine 
už mergina.
Kas kaltas.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Je- 
rubausko, Osleczna. 40 puslapiu. 15c

No. 171 Tris istorijos apie Velnis 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apveizdos.
Paskutine valo motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Bcrnadi- 

61 puslapiu.
No. 173 Keturios istorijos 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves t rau
ki jo. Aluto duktė kun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu.
20c

No. 171 Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios naktį.

Tris istorijos:
Geradejingas murinas.

Preke 25c.

Nedaejusia žudinsta.

na. 15c 
apie

ras.

ksztas ant salos Dago.
Preke - - -

Nihilistu,
61 puslapiu. - - - 15c

No. 175 Tris istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste- 

74 puslapiu.buklas. 74 pūslepiu. - 20c
No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 

Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dede isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzos (Dzukiszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dede, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztclis Jezuso, teip 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - 15c

No. 178 Keturios . istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla-

61 puslapiu. - - 15c
No. 170 Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka- 

61 puslapiu. -

22 
10c 

Istorijos apie

122 pus.

Jeszkok aukso szir- 
Preke 25c.

Septinios istorijos apie Do
rybe ir miciaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkai. Ap
leista naszlaite.
dyje. i4ipe ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Hcrodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažlnsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasitaisias prasižengė 
lis. Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - - - - 2bc

No. 202 Vieniolika puikiu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievu, Grigo Kale- 

Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gymlmo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, 
tikimu,
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - - 25c

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolls isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke - 15o

No. 205 Penkios istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
Iszdavineti pinigus, Girrios sargas, Su- 
nu ir Dukterį. 83 puslapiu. - 25c

No. 206 Tris istorijos apie Kuni
go Paslaptis, In Morika, Pakaruoklis. 
220 puslapiu. . - - 33e

Apie Džiaugsmas ir
Kalėdų Vakaras,

dos,

Metai Svarbiausiu Atsi- 
Nusiminimas seno jaunikio.

83 puslapiu.

arba pradžia

Yra tai bu

Kitokios Knygos.
' No. 208 Abcccla 
skaitymo ir raszymo del Lietuviszku 
vaiku. _ _ - - 15c

No. 213 Moraliszka Kabala katra 
tszdcda žmogaus ateiti. - 10c

No. 214 Tikriausias Kabalas arba 
atidengimas paslapcziu ateites su pa- 
gialba kazirom - 10c

No. 215 Tikriausia Burykla sudė
jo cigonka isz Egipto.
rykla del vyru ir moterų. - 10c

No. 221 Kvitu Knygele Draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms. - - - - - 25c

No. 223 Kvitu Knygele Draugy
stėms del Kasleriaus nog sudėtu pini
gu ant susirinkimu. - - 25c

No. 224 Randu Knygele locntni- 
nkams stubu del užraszymo užmokeji- 

15c ralium. 61 puslapiu. - 15c mo raudos. - - - 5c

Adresavokite sziteip: W. D. Boczkauskas Co. Mahanoy City, Pa.
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PASLAPTIS.

(Tz atsitikimu slaptosios 
policijos,)

jus patys

Sziandie 8

SAULE

k

Ketvirtoje valandoje karsz- 
tosios vasaros dienos Londono 
trūkis sustojo <^d vienos minė
tos prie mažos stoties 
Setton ” kunigaiksztys.teje 
Northgempton, ir asz nulipau 
isz vagono ant pliatformos, da 
nežinodamas del kokios prie
žasties asz tapau iszszauktas 
isz sostą py les.

Gauta manimi telegrama bu 
vo, rodos, tokios intalpos:

“Jusu pagelba yra reikalin
ga abatysteje (’hetvind 
Northgemptono.
tuojaus. Bilietas in Kings Set- 
Ion. Ten jus lauks. “

Pirm negu važiuoti pirmuo- 
asz dirstelėjau in 

skyriuje angsztu 
ypatų ir dasižinojau, kad Chet- 

abat v s- 
žmones

>»

ju trukiu, 
almanachu

4 4 King

art i
Važiuokite

('hetvind.

vind’ai, gyvenantiejie 
toje to paežio vardo, 
turtingi ir labai augsztos ir se
nos kilties. Dabartinis abatvs- •
tęs valdytojas Laminas Chet
vind, gimęs 18o(» metuose, trys 
metai a d gal apsivedė su Klie
na Nevill, dukterį1 Ralfo Ne- 

isz 
Darni, Irlan- 

visos žinios ir

duktere
vili, drarnorniszko teisėjo
kunigaiksztystes

Tuomid i joje.
ba igesi.

Kaip t i k

de mane in 
kur jau 
augsztas

puse, 

vežėjas

spėjau iszlipti isz 
vagono, tuo prie manos priėjo 
vienas isz stoties tarnu ir nuve- 

kita st oi ies
lauk<‘ puiki karieta 

pagyvenos
tuo pataiso vadeles, ir mes nu- 

iszvingiuot u 
keliu apsūdytu gyva tvora.

Po dvieju valandų važiavi
mo, vežimas insuko in puiku 
parka, ir važiavom puikioji* il
goje alėjoje, gale kurios asz 
pamaeziau Chetvind’o abatys- 
te.

Prie paežio palociaus parkas 
persimaino in puiku 
soda, kurio takeliai 
vesti pavidalo 
minijat uriszkos 
navusios, turbūt, senam kliosz- 
toriui delei auginimo žuvų.

Tuo man czion mėtosi in gal
va: kokios svarbios priežasties 
esmių pareikalautas ? 
gi asz czion atvykau? 
storu nupenėtu zokininku, 
novoje neszancziu pilnas raga- 
žes žuvu in kliosztoriaus virtu
ve, kad paskui privalgyt ska
nios szviežienos, aplink soželka 
grūdosi tarnai ir iniszku szau- 
liai, užmezdami ir isztraukda- 
mi dideli tinklą, tuo tarpu kaip 
kiti, sėdėdami valtyse, 
goms kartimis graibo po dug
ną.

Da nuspėjo arkliai 
kai)> vienas isz 
karietos duris 
per didelius rumus in ilga kari- 
doriu, viduryj kurio pabarsz- 
kino in vienas duris. Buvo gir
dėti karszta kalba, kuri net 
tarpais jiereidavo 
gineza; mus turbūt negirdėjo, 
— tarnas turėjo da karta at-

Svkiu su 
durvs atsi-

d lindėjom kreivu

dvieju valandų 
i n su ko

vaisini 
buvo su 

radijusu, palei 
soželkos, tar-

ir kam-
V iet oje

se-

su ii-

sustoti, 
tarnu atidarė 

ir nuvedu mane

in smarku

I

man in

t

V

kampo.
— Tai mano pono brolis, — 

paaiszkino kukždedamas tar
nas. — Mister Otto biski ner- 
viszkas ponas, kaip 
matote.

Pasitikti manos isz kabineto 
iszejo augszta's gražus vyras.

Su iszemimu nuskustos barz
dos, jo veidas t u rojo toki dideli 
panaszuma su veidu tik-ka 
matyto manimi kari i ko, kad 
asz be jokiu sunkenybių paži- 

vvresni Chotvindo
a ha t y stos gaspadoriu.

— Meldžiu sesti,

svecziu kambariu.
valanda ryti* paezios tarnaite 
atėjus pas mane pranesze, kad 
jos ponios nėra miegruimyje, 
kad patalai tik biski pavirsziui 
sumankyti, ir kad, kai)) mato
ma, tai ponia szianakt visai nu
gulėjo. Paežiam greitam laike 

parkas ir arti
miausios aplinkines buvo isz- 
kratytos, vienok be jokios nau
dos, 
sakt i 
m (‘s

visas namas,

at «a-■ 1 4 Ik millIH ,

~ Per poną 
žinau, kad

girdėjau s vė
le a m I) a ryju ska m bej i m a

nau jame

sijudinime
kambarį. -
del tos priežast ies,

nelaime,

neskaityt i rasta
S a k t i

jeigu 
nuo
pripažinom už prigulin- 

ezia mano paežiai, bet ji rasta 
palociaus

czeverv ko.

— Žinoma, kad 
ke su užsidegimu. - 
Semsa, urėdą, asz 
ponia Chetvind pietavo su po
nu Otto, kaip ji visados dary
davo, kad pono nebūdavo na
mie. Vėliau asz 
ežiu
ant fortepijono, ir kada pasi
taiko ineiti in kambari neužil
go priesz ėjimą in miega, 
maeziau, kad ponas Otto rodo 
jai paveikslus isz kokios di
deles knygos.

asz

Užkabinta visokiais pa
ežiu. ėjo platus 
visas puses su

pirmiausiai ap-

Laime ir nepasisekimas 'ti

sir Zam- 
bra, — tarė jis rodydamas 
kode ir pradėjo matomame su- 

vaikszezioti po 
Asz daleidau sau, 

kad mųne
a p la i k e sze i m y n i sz k a 
pakviest jus czion del to, kad 
daug girdėjau apie jusu nepa
prasta gabuma atidengime 
sunkiausiu paslapcziu. Asz no
rėjau kad mano brolis butu 
prie tam, kada mes kalbame, 
bet jis teip sujudintas szio at
sitikimo, kad priverstas buvo 
palikt mane ir iszeiti. Mano pa
ti pražuvo perintoje naktyje 
giliausioje paslaptyje, 
ežia nms nusiminti ir ima bai
me nž jos likimą.

Jo balsas drebėjo 
ant to, kad tas aristokratas, 
iszdestydamas faktus, nenorė
jo parodyti 
tokioje 
da ha r 
nariu, ;

reiszk e 
szalt u.

—- Geriausia butu supažin
dinti mane iszsyk 
smulkmenoms szio

tariau a>z: —prie to asz 
ta, kad 

maž daug pasiskubinimas ma
no patarnavimo galinezio at- 
neszli nauda, priguli nuo to, 
kad tamista Imtum pilnai at
viras su manim.

— Acziu Dievui! — 
suszuko jis: 
nėra nieko

gabuma

priver-

nežiurint

savo nusiminimo 
valandoj, 

atsiradus;

VIS

JUS

Karalius Adrijonas, vaiksz- 
cziodamas Tiberijaus gatvėse, 
patemijo seneli, sodinanti fygu 
medeli ir, apsistodamas, in se
neli praszneko:

—• Kam-gi besodini ta mede
li ! Vis vien nebegalesi su lauk
ti to medžio vaisiu, kad ragau
ti. Ir, jeigu Imtum darbavęsis 
savo jaunystėje, tai senatvės 
sulaukus galėtum dabar atsil
sėti.

Senelis gi atsiliepe:
— Mano jaunystėje sunkiai 

dirbau, nūn ir gi netinginiėu- 
ju. Ir, jeigu Dievas pavelys, 
tai galėsiu to medžio vaisiu dar 
ragauti; esu .Jo rankose.

— O kelintus motus varai? 
— užklausė karalius.

— Isugyvenau jau szimtoli.
—Iszgyvenos szimta metu 

ir dar tu manai ragauti to me
džio vaisiu?

— Jeigu Dievas pavelys, — 
atkartojo senelis.

u' Iii
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n, 
veikslais; nuo 
karidoriai in 
dilgeliu duriu in svecziu ir mie
gamuosius kambarius. Atida- 
rus pirmutines duris deszinio 
karidoriaus, ponas Chetvind 
praleido mane in puiku miega
mąjį ruimą.

— Kambari, pagal mano pri
sakymą, sziandien nejudino — 
tarė jis.

Asz pirmu
žiurėjau lova. Tarnaites paro
dymas pasirodo teisingas. Vi
durys patalo teip ir virszutinos 
kaldros buvo biski suglemsz- 
tos, rodos kaip ant ju kas ilgai 
gulėjo. Palei lova stovėjo nak
tinis staliukas; ant jo buvo 
knyga uždengta su ženklu tar
pe paskutiniu lapu; vaszkine 
žvake sidabriniame liktoriuje

— trys bertainiai nudegu, ir 
daugel brangiu žiedu.

— Norecziau žinoti, kaip il
ga buvo pirma ta žvake ir ko
kioj valandoje ji buvo 
ta ?

Ponas Chetvind tik tada da
vė man pilna atsakymu, kada 
dasizinojo apie ta nuo tarnai
tes. Žvake buvo indeta in lik
torių ir uždegta apie deszimta 
valanda vakare.

saule

— Kokia drapana buvo ant 
kada ji jus Tūlas vaikinelis dvi mergi

nas turėjo,
Vienai ir kitai apsivesi pri

žadėjo.
O kad sodos perdaug fundino, 

Na ir abidvi apsargino.
Pamato vaikinas kad bus 

riestai.
Ir neiszeis gerai

nuosza liam 
beveik nelankomame 

koridoriuje — negalima tikė
tis, kad kokia nors protinga 
priežastis priverst u mano pa
ezia (‘iti in ta tolima palociaus 
dali. Asz daviau žinoti viet iniai 
policijai, bet 
nieko geresnio, kaip tik iszkra- 
tyti visa soželka prie namu. Ir 
tas jau atlikta, priesz tamistos 
atvažiavimu urėdas pranesze 
man, kad jeszkojimas soželko- 
je be jokios pasekmes. Teip 
kaip mano imsitikejimas in vie
tine policija nepasikele po to
kiu vaisiu, tai asz pasiryžau, 
nelaukdamas galo ju joszkoji- 
mo, nusiunsti jums telegrama, 
kuris, ant laimes, rado jus na
mie. Ka jus apie ta viską ma
not, Sir Zembra, ir ka sakysit ? 
Duokit, jei reikia, kokius tik 
norit klausymus, man a f mano 
tarnams, ir laikykit visa mano 
narna pilnoj jusu pavaldinys-

la bai 
kampe, ponios Chetvind, 

paleido!
Pietų t olėtas, kuriame ji

— atsake

kokioje jis
drebėjimas

smarkus aikszcziojimas, toje.
pasirodyti —norą

su visoms 
atsitikimo

praszau
a>z:

temyt i

staiga 
— mano dalvke 

tokio, k a negale- 
cziau atvirai papasakoti ne tik 
jums, bet ir kiekvienam nekal
tam kūdikiui. Mes gyvenom su 
paezia nuo laiko musu vestu- 
viu — sztai jau treji metai — 
pilnoje meilėje ir sutikimi*, iki 

vakarui, ka
la asz paskutini karta maeziau 

M usu jungt u- 
dalv kuosų 

t inkanezios.
v įsuose

r

visa szeimvna
V

priesz musu

kartot i baladojima. 
žodžiu “ineikit” 
dare, ir pro mus prabėgo koks 
tai navatnas sutvėrimas, ir ne- 
szesi iszilgai karidoriaus. 
simaiszes isz jo tokio mažumo, 
iszpradžiu asz maniau, kad tai 
koks iszdykes vaikas, bet kada 
už kokiu deszimts žingsniu nuo 
manes navatnas sutvėrimas at- 
sigryžo ir pažiurėjo
veidą, asz supratau savo klai
da: ilga juoda barzda sunkino 
szvelnaus sudėjimo veidą žmo
gaus, ant pažiūros metu trisde- 
szimties. Kada jis isztiese ran
kas su ilgais minksztais pirsz- 
tais, jau asz supratau, kad 
priesz mane yra kuprotas kar- 
likas.

— Rask mano seseri, — suri
ko jis plonu balsu: — rask ma
no brangia pražuvusią seseri, 
jeigu ne, tai nedrysk pasiro
dyt mąn in akis! — Jis apsisu
ko ant kurkti ir greitais žings- 
pigte isznyko už karidoriaus

. . . Jl Ipasiliko ir vakare, —- atsake 
tarnaite ir pagal savo suprati- 

nelaukdama, kol asz pa
jausiu, staiga dadure: — ta 
Irapana

ma
ji neiszgalvojo

<ambaryjo,

dadtire: 
radom szi ryta jos 

bet, kiti daigiai, 
mve ant jos, dingo sykiu su 
casdibniiK'ins drapanoms isz 
nolynos flaneles.

Dingo turbnt ir virszuti- 
d ra pa uos — plosczius, 

skrybėlė, czeverykai ? — grei
tai pasiklausiau asz.

— atsake tarnaite 
akt is rasta vakari- 

palociaus karido-

(

J

Kad dvieju bobų neiszmaitys,

les uždeg-

4 ’ ’ 1

Vrrot: —

II
i

s
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už reikalinga 
apžiūrėti miegamoji ruimą po
nios Chet\ind, — pasakiau 
asz: — bot su tamistos daleidi 
mu, asz nor(‘cziaii pasikalbėt 
su jusu paezios tarnaite.

Namu gaspadorius paspaude 
guzikeli elektrikiszko varpelio 
ir lįepe inojusiam tarnui atves
ti pas mus 
tarnaite.

— d’amista pa m i nėjo t, — už- 
asz: — kad

mota praleidžia! Londone. Pas 
mus 17 birželio tai

ar szita vasara tamis
tos turėjot ypatinga priežastį, 
kad nevažiavot iii Londoną, ar 

sugryžot

ponios ('hetvind

s 
neje dalyje 
riaus rodo, kad ponia Chetvind 
nivo apsiavus in lengvus eze- 

vervkus.
I langiau 

nebuvo ka; asz padeka.vojau 
tarnaitei už duotas žiiias, ir ji 
szejo.

- Ar nepradėt i 
>ar musu apžiurejima ? — pri

miniau asz ponui Chotvind. 
Tas daiktas, kad ponia Chet
vind permaino nakezia pietlai- 
<in<‘ drapana ant kasdienines, 
inrodo ant ypatingo užmany 

rno jiisu paezios, nors labai gal 
>111 i, kad josios užmanymas 
lebuvo, kad iszeiti toli isz na

mu, kitaip nebutu buvę jos
teini ja u vasaros

yra pati
vasara,

sugryzom 
ji turėjo

užtek (‘jo
dabar 
asz

klausinėt i

mums da-

K a darys ?
Skvernus in ranka suome,
Ir in Lietuva iszpleszkejo,

Sziadion likusios merginos, 
Dvdelei nusiminusios.

Apsisaugokite mergeles
Jus kvailos aveles,

Matot kaip su jom atsitiko, 
Prigavo abidvi ir ant ledo 

paliko.
Dabar gana raudas, 

Vargo daug turės ir bėdos,
() kur dabar pasidės ?
In ligonbuti ejti turės, 

as atsitiko Skulkino paviete, 
mieste.

T
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— Bet, jei
gu nesulauksiu tos malones, 
tai paliksiu savo sunui, kaip 
kad man paliko mano tėvas.

— Na-gi, gerai, — tarb kara
lius. — Ir, jeigu dagyvCnsi iki 
to laiko, kada medžio vaisiai 
— tos fygos bus jau prieje — 
nunoks, tai meldžiu man pra
neszti.

Senelis gi dagyveno, kad ra
gauti to medžio vaisiu — fygu, 
ir, atmindamas karaliaus žo
džius, sumano ji aplankyti. Ir, 
paemes
gražiausiomis fygomis ir vy
ko pas karalių. Savo tikslą pa
sakęs palociaus sargams, bu
vo inleistas ir atvestas priesz 
karaliaus asmeni.

— Sveikas! Ir, ka gi pasaky
si ? — užklausė karalius.

Senelis gi atsake:
— Esu gi tas pats senelis, ku- 

” jeigu dagy-
iki to laiko, kada me- 

vaisiai — tos fygos bus

karbinaite, pripildė

reikalinga ve

Detroite vienas isz saJuno ėjo, 
Revolveri kiszeninje turėjo, 

Kerszino visiems kad nuszaus, 
Jeigu isz kelio nepasitrauks.

Na ir susikivirezino su vienu 
Ejnaneziu vaikinu,

Su revolveriu iszgaždinu.
O bet to nesitikėjo ir ne pa

sijuto,
Kaip in nagus policijos in

stall ko.
Paėmė in koza, o kada prova 

buvo, 
Badai ana diena atsibuvo.

Tai kad ir pora dienu sėdėjo, 
Da 28 dolerius užmokėjo, 
O kad nebūtu užmokėjas, 

^Butu 6 menesius dželoje se-

— Sziadie 
apie bertaini iki keturiu, — 
maseziau asz: — Taigi kad ta 

apie penkias va
landas, tai isz to galima ma
nyti, kad ponia Chetvind iszejo 
isz savo kambario paryeziu. 
Tas dalykas duoda suprasti 
man. kad lamintos pati isz sa- • 
vo valios (‘jo tam, kas su ja at
sitiko, ir iszkalno apmaste apie 
visa savo darba. Ji tyczia pra
leido laika su knyga rankoje ir 
pradėjo nusirengti tik tada 
kada jai atėjo
landa perkeisti puikius rublis 
ant kasdieniniu drapanų. Žie
dai, galiu da tomistai pridurti, 
guli ant tos paezios vietos, kur 
juos vakare pad(‘jo ponia (/het
vind; tas parodo manymu justi 
paezios sugryžti atgal greita
me laike. Ta da patvirtina ir 
užmirsztas po paduszka sznip- 
ždokas. Ne viena mananti bėg
ti moteris nepaliktu savo žiedu 
ir sznipždoko, nekalbant jau 
apie toki dalyku, kad visi vir- 
szutiniai rubai jos yra ant vie
tos. Tolinus bus.

mu, kitaip neimtu buvę 
virszutiniu drapanų. Ar galiu 
asz Imt persitikrinęs 
tad name padaryta atsakanti 
<rata!

— Namas perkratytas nuo 
apaeziai, — pa

tvirtino ponas Chetvind. Tame 
laike mes perėjom bibliotika ir 
inžengem in koridorių. — Net 
visos uždarytos kelnores, ir 
tos gerai peržiuretos.

Jis mane invede in pirmu lu
ini priemenių

. virszaus iki
ne-

pailso nuo 
ir pagal jos 

pereita 
vilt i

vakar v kszeziam 
( 
jos miela veidą, 
ves buvo 
pasekmingos ir
• lonia Chetvind paeina isz aug
sztos 1 rlandiszkos kilmes isz 
amilijos Nevill. Blogam atsi

tikimui gal yra priežastis ta
me, kad mes neesame vienokio 
hkejimo. Nors szeimyna mano 
paezios iszpradžios buvo kata- 
likiszko tikėjimo, bet nuo lai
ko, kada sena tikėjimą pradėjo 
perkratinėti, 
neužilgo, dar
jungtuves, isz savo valios perė
jo in protestonizma. Lszski- 
riant tik kai-kuriuos menesius 
vasaros mete gyvenome Lon
done, o teip visa beveik laika 
gyvenome Londone, o teip visa 
beveik laika gyvenam ežia mu
su abatysteje.

— Pati užsiimdavo namine 
gaspadoryste ir skirdavo daug 
laiko rupeseziui apie pavargė
lius. Teip buvo viskas iki va- 
karykszcziai dienai. Vakar asz 
turėjau nuvykti 
ant pokelio bendrijos žemes

Man pasirodė, 
kad pati buvo lyg biski nusi
minus, dėlto asz norėjau atsi
sakyti nuo užkvietimo, kaip 
nesyk i jau asz buvau padaręs, 
jei Evelina būdavo susirgus. 
Bet ji ne klausyti nenorėjo, 
kad del jos asz pasilikeziau na
mie; inkalbedaipa, kad esanti 
visiszkai sveika ir užganėdinta 
isz draugijos mano brolio Otto, 
nabago raiszo, kuri ji mylėjo, 
kaip savo tikra broli, 
budu asz iszvažiavau 
valanda vakare. Pokylis užsi
traukė, isz priežasties visokiu 
kalbu ir prakalbu, ilgiau negu 
visuomet, teip kad asz sugry- 
žau apie pirma valanda nak
ties. Kad neužrustint paezia, 
asz nejau in miegama katnlia-

protestonizma.

iszdirbvstes.

tame,

dideli kamba-

suprantamo

mesne

Ant ausies....
Ar, tamistos szuva klauso 

ant rudžio ?
Ne.”
Gal ant juodžio 

gio?” 
4 4 

4 4 

4 4 

4 4 r 

klauso ?
“Ant deszinios ausies, nes 

ant kairiosios jis kurezias.

4 i

* >

ar m a r-
4 4

4 4

Ir ne.”
O gal ant murso ?” 
Visiszkai ne.”
I’ai ant ko po velniais, jis

> >

in Banbėry

Tokiu 
apie 6

Valgiu Gaminimas
IR

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-

dėjas, 
Dabar revolverio nesineszios 
Ir nuszovimu kitu negrumos.

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50 

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

gana graži,

ri ir atsiguliau viename isz

gal ankszcziau 
laukdami galo ?

— Mano pati 
miesto gyvimimo 
praszyma
savaite, kur 
linksmai prabusti pirma vasa
ros puse besinaudojant oru ir 
tvka toli nuo miesto ūžesio.

— 1 zarle gana
nnvarginimo nuo miesto gyve
nimo, ar nepatemyjai tamista 
pas ponia (’hetvind kokius 
nors fiziszkns ar moraliszkus 
sopulius ?

— Prieszingai, — buvo atsa
kymas:— nuo to laiko, kada 
mes sugryžom prie svo kai- 
miszko gyvenimo, jos sveikata 
buvo žydinti ir ji buvo links- 

negu kokiame kitam
laike. Bet da ir ta turiu tamis- 
tai priminti — kalbėjo toliau 
su kokiu tai nusiminimu: — 
kad mano pati niekados nega
lėjo save nuraminti tame, kad 
pas mus bekudikyste. Ypacz 
pora menesiu tam atgal ji atsi
duodavo juodoms mintims; 
bet paskutiniu laiku ir tas, 
kaip buvo galima patemyti, 
iszejo jai isz galvos.

In duris pabaladojo. Ine jo 
Perrot, tarnaite,
kokotlyvai apsirengusi ypata. 
Asz pasiklausiau jos, ar nepa- 
temyjo ji vakar vakare ka nors 
naujo jos ponios pasielgimuo
se.

— Ne, — su persitikrinimu 
atsake ji: — nieko, vien tik tas 
kad ankszcziau mane atleido, 
negu visados, sakydama, kad 
pati nusirengs be mano pagel
bės; bet tame, rodos, nėra nie
ky stebėtino. Ponia Chetvind 
dažnai pavelydavo man ne
laukti jos.

—- Priesz piet, ar po piet, — 
toliau klųusinejau asz jos: — 
ar neatsitiko nieko ypatingo, 
kas jums arba kitiems tarnams 
pasirodytu navatna. Ar neatsi
lanko kas nors nepažinstamas 
abatystoj, ar nekalbėjo su jūsų 
ponik t

pavelydavo

toliau klųusinejau

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

—— ♦ ' ■■■ 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOK 

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

TafetaatisNdktari
Gerbemasls Tomistai:—•

Sulaukiau nuo jusu sligicziamos 
mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena** ui kuria tariu 
szij’dinga acziu ir labai džiaugiuosi 
f ’ ” ‘ "
Naktų ir Viena** apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkftcziau 
kadte nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktu iF' Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pami rėžti ir visokį rupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.
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Vėl u k turėti ant sedvnes 

szunvote,
Negu boba pusgalve, 

Kaip asz po svietą atsilankau, 
Tai visko ir visaip matau.

Ant svieto niekad nebūna gėro, 
Kur boba joje ant vyro savo, 

Tankiause, jeigu suejna in pora 
O boba, buna tamsesne už vvra, 

.Teigi tokia boba, 
Pasikėlė in unara 

Blusas atszere,
Kas dien munszaines prigėrė, 

Tai niekas pas tokia vertes 
neturi

Ant kožno isz augszto žiuri. 
Norints trandys vyra, 
Proto galvoje ne yra, 
Ir kad primanytu,

Savo vvra numarvtu. *
Derą ir szviesi moteris, 
Nesirūpins kitais vyrais, 

Savo vyra myli, 
Priesz ji nutyli.

r i am pasakini: 
vensi 
džio 
jau prieje — nunoks, tai mel
džiu man praneszti.” Sztai pri- 
bunu, sykiu atneszdamas ir 
vaisiu, kad galėtum po draug 
ragauti.

Karalius buvo patenkintas 
ir džiaugėsi senelio apsilanky
mu; fygas priėmė ir davė in- 
sakymu, jo karbinaite pripildys 
ti auksiniais.

Ir, kuomet senelis prasisza« 
lino, tai karaliaus artimiausie*, 
ji užklausė:

— Delko gi taip numylėjai 
ta seneli!

— Vieszpats ji myli, tad-gi 
delko ir asz jo nemylecziauf —* 
atsake karalius.

Greta senelio triobos gyve
no viena moteris, kuri iszgir- 
dusi 
užsigeidė, 
iszmegfeitu panaszu laimiki. 
Taigi, fygomis pripildė didžiu
le karbine, ir, iszleisdama, už
dėjo ant vyro pecziu ir tarė:

— Nuneszkie karaliui. Jis 
myli fygas. Už tai paežio kat- 
bine pripildys aukso pinigai^*’*

Ir, kuomet josios vyras /'ri- 
siartino ties palociaus vartąjs 
tuo jaus sargams išzsipažino:

— Tas fygas atnesziau kara
liui.
tusztinti

svkiu atneszdamas ir

josio® kaimyno laime, 
kad josios vyras

Meldžiu ta karbiiie isž- 
ir pripildyt aukso

kąd tokia knyga kaip “Tukstantii O jeigu kokia gauna lakudra, pinigais.

1

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žnionemg labai patinka. Teipgi galima 

"; . Pi^ke knygos Amerike $2.00
knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2450.

ja nusiusti in Lietuva.
Prate knygos in Liet
W. D. BOOZKAUSKAS. 00. MABANOY CITY, PA.

o’ / . ' 1 '■ * , ... ...

t

4

Tai jau gana.
Turi ergeli lyg smert,
Ir turi tankei pasigirt, 

Tokiu porelių gana yra 
Ka boba pametus vyra

Dėlto, kad semis,
Ne gudrus kaip jaunas.

Jau ne viena toip padare,
Jog trumpai pabu^s boba 

pavarė.
Gerai vyruezei apsižiūrėkite, 
Jeigu mergina už paezia ren- 

i kate,
O jeigu buna dori tėvai

e
A ♦Jį 1 . 1

Būna dori ir vaikai.
I

O ir pati gera, 
Gaus gera vyra!

1

Apie tai sargai pranesze ka
raliui, kurs insake seniui sto
vėti priebuty ir visi, kurie tu
rėjo eiti pro jo szali, kad svai
dytu in ji fygomis.

Vėliau sugrižo pas savo žmb- 
na visas apdaužytas ir nusimi
nęs.

— Tai niėkis, — tarė jd žmo
na. — Privalai nusiraminti ir 
džiaugtis, kad fygu vieton ne
buvo akmenų, nes tuomet bi
tu daug skaudžiau buve-

t
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Žinios Vietines Isz Shenandoah, Pa.
MPS

nes.
Seredoje pripuola Žoli

— Ta ja diena 
mas in Lakeside - 
kn Diena.

— Kaip girdot, tai da nio- 
nepa.sirengo

Lietuviszkos Dio-

• 4

kad tiek žmonių 
važiuot ant 
uos kaip Seredoje.

isz važia v i-
1 Jetuvisz* *

ka turi karves ir 
melžt' turės stotie* ant 

15 tlktoberio ar

Tieje
jeises
egzamino lyg
vra sveikais ir kad nenžkrestu 

J’eipgi bus
peržinretos \ isos karves ar ne
turi sukatu.

žmonių per pieną.

— Kast Knd 
vaiksztines l tavninke 15 metu 
nuo kada likos uždėtas per 
Snndav School Park and Plav- • *■ 
ground

kada

parkas ap-

di auguve-parkas t ari 
apie 15 margu žemes. I tai niū
kė atsiims suvažiavimas visu 
redktorin is/, pavieto kai) 
pakviest i

IsZ

s\ (*czel 
Ketverge atsiims 
mas visu va i k u 
dimai.
'P

sii\ ažinvimas 
pav ie* <> H >

< I ra ilgu ves.
Ims priemi- 

ir visokie žai
(iarsingas benas isz 

Tower City grajis. Petnyczios 
vakaru Ims muzikaliszkas pr 
gramas kuri 
Lik

iszpildvs
<)

miNi
Lenas.

Ant Makt aru susi rink im< 
kuris atsilmx'o 
nutaria pakilti preke ant gy 
<lymo ligoniu. Daktarai sako, 
jog viskas teip pabrango, jog 
priversti yra pakelti prt'kes už 
savo atsilauk)mus.

I

Asldando, likos

K ražauekas,— Antanas
drieveris del Colnbijos bravo
ro, likos inspirtas per arkli 

szerimo. Likos nuvežtas
likos

laiko
in Asldando ligonbuti kur jam 
padaryta oporaci jo.

TEMYKITE!

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 
porczius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) ’Mahanoy City Water Co.

sziuruoti

ANT PARDAVIMO.

Pianas taip kaip naujas par- 
sidnos už $4S. Locnininkas no
ri parduot kogrcicziaiisia nes 
apleidžia miestą, 
pas

Atsiszaukit

Helen Koley
123 W. Market St.

Mahanov Cit v, Pa.
... ........................... - ■ ■ ........... -■

The
4

$4.00
In ATLANTIC CITY arba

$3.50 
In WILLOW GROVE 

NEDELIOMIS 

19 Augusto, ir 2 Sept.
Speclaliszkas Ekskursinis Treinas
Apleis
Shamokin .................
Mt. Carmel ................
Ashland ....................
Girardville .............
Shenandoah .............
Mahanoy City .........
Tamagua .................
Philadelphia, pribus

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

(Dubeltavas tlkietas isz Mahanoy 
City Ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:00 valdtada 
vakare Standard Time, 
vakare Daylight Time.

8:00 vai.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURCIJOS

Augusto 2, 16, 30 ir 13 Septem. 
Apie daugiaus informacijų apie 
nitai ekskurcijas, pasiklauskite

— Kun. Duinczius suriszo 
mazgu niot<*rvstes p. Helena 

su Williamu 
(lilb('rtoi)o. 

d uodasi

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

moterystes M
I j‘sk ie isz miesto 
Zigmont isz 
pravardžių 
kad 1 a i I Jot uvei.

suprast

Great Neck; L. I. N. Y.
gusto 7 diena mirė gerai žino
mas Juozas jMiszauekas kuris 
sirgo kelis nu'nesius |>laiieziu 
liga. Velionis buvo
sąnariu Szv. Franeiszkaus 
draugystes.

ll-

seniausiu
Pranas Kraszinekas, 47 

Locust Moun
tain kasyklosin per nupuolimą 

nuvožt as

likos sužeistas

1 Jkos 
Asldando liuoulmt i.
anglies. Ill

f Su balo-, ryla 
mi re 
Vincas 
(»;
i.'< >

net ikelai 
gerai žinomas krianezins 

M ine\ iczius ant West 
d ulyczi(i'-. Minevieziiis šir
mio kokio 1 a i laiko bet Ule 

kas nusitikėjo idant mirta. Ve 
lioiiis gimė Licluvoje, pribiiv 
in Amerika turėdamas 
szimtsmetu. Paliko 
nuliudimia |>aczia, 

dukteria
Bine\ iezirnia. Laido! iiv 
atsibus Seredoje, bei dienos da 
nepažen k I i n! a.

o 1 
dvide-

< I idi*l iam 
siiiiu Vin-

Ona, sosi'ria 
es gal

(Till J,

Paliko dideliam 
nuliudimia paezia Aleksandra, 
su kuria apsivedė 1892 mete 
(’arbondalo, Pa. isz namu Ha- 
lovicziul e ir persi k ra ust e 1900 
mete in Croat Neck. 'T<*i|igi pa
liko sunn .luozupa ir Aleksan
dra, o treezes sūnūs Vincas Ii 
kos nžmusztas 1923 nu'te. Su
nns Juozas vra elekt rikiszku *
inžinierium o Ah'ksamlras ke- 
mikaliszkn inžinierium, abudu 

mokslus Bueknell uni- 
\’el iouis buvo sen u 

skaitytojnm “Saules” kuria 
Diyh'jo labai skaityt i ir plat iuo. 
Lai Dievas suramina likusi;) 
szeimynelia, o a.a. Juozas silsi 
si amžinam atsilsi.

apsivedė 
isz namu (

v ra

I

.luditai

Žinios isz Lietuvos.
Didelis, bet nemandagus 

ponas.
Prienai. — Birželio 22 d. va

žiuodamas vit'szkelin ties Prie
nais sutikau Prit'im milicijos 

kuris iszlolo roka- 
kas ežia va

nos

virszi ninku, 
vo “ar nematot 
žiuoja
galite gaut i iii sprandu !

I raukiles isz kelio
I)

ATSAKYMAI.

Akyvi Trupinėliai.

baigė 
versi t et e.

t 4 Saules 1,

Ugnis padare daug bledes.
Liepos 3 3. ry

ta, Pab(*ržiu kainu? sudege ūki
ninko triobf'siai. 
užsidegu tvartai.
sudegi*: 2 arkliai, avys, žąsys, 
kiaules. Sp(*jmna, kad padegta 
keszt įninku.

Pasvalys. - •>

Pirmiausiai
Tvart nose

žasvs

Wilkes-Barre, Pa. — 
M irusis prezidentas prigulėjo 
prie sekancziu draugyseziu: 
Odd Fellows, Moose, Masonu ir 

1 loo I loo.
M. B. Pittsburgh. — Ameri- 

ke turimi' daugiau kaip 18,000 
kriitamuju paveikslu teatreliu 
in kuriuos lankosi kas m<*tas 
art i septyni 
mokėdami inžaligos 
uis milijonus doleriu, skaitant 
tiktai po des^imt uka. 2)Xuej 
kie tamista pas savo prabasz 
ežiu, o jisai tau antra klausy
mu iszrisz.

T. T. I>alt imore. — Valdžo 
ne kataliku bažnvezia ne už- 
drandže apsivedima treezios 
pakalejnos giminiu. Antra yra 
uždrausta.

S. B.

' i ’

sekancziu

laukos!
bilijonai žmonių

po septy-

ba žn vezia 
apsivedima

l’aiidoiio Kryžiaus
ai sižvme-

Ameriko Saigai Pekine, Kinuosia.

Seltzer City, Pa. 
skvajeris

Apdovanota per Graikije.
Pana Mare Haskell, dūkti* 

pulkininko I laskell, kuris val
do pulkeli
sąnarius (Iraikijoje,
jo 1 uom, jog be paIiovos suszel 
pinojo tenait iniiis

pasiszvont ima 
apdovanota
l ž savo

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUB 

IR BALSAMU0T0JA8

4 

t

4

Laidoja kanu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi prek*. Teipgi pri
rieto automobiliu* Tįsokiemi reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažiui už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pan mane, nes as z galiu juml* 
pigiau geriam parduoti negu kiti.
801 E. Pine SU Mahanoy City, F*.

ATSIUSK TIK $1.60
0 gauHl saukto ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisiimt Ima apmoka
me,
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba G pakelei • už $1.40.

Daklaras Namuose”

su pamokinimu

Geriausia stambi trnjanka GOc 
I’uplaiszkal 

Truk-

J. Balsvs
----- apmalszyti J. Klima ir K. (lils- 

Praejta meta New Yorko borga, kurie terj) avės susigin- 
eziii(),( abudu puolė ant Balsio, 
sumnszdami poną slidžia g'nim 
skamlžt'i. Šlaitinei 
\ illes pribu\- 
ka loji me.

ga rl »es
])er gra i k iszka va l< Iže.

gyvent ojus.
I i kos 

meda liu

surinko
biioliu ba net 3G milijonus bu- 

Wasli ingt o na s 25,G78,-

daugiausia\ a 1st is
(I 
szelin o 
OOO biisZeliu.

I ž v iena 
doleri sziadien 
mat i milijonierium, 
ma pirkti už doleri 
ma rk i u.

II Z

ameri koniszka 
galima pasto

lius gali 
7,(1(1(1,(1011

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostis vra tiktai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys t uju arabiszku gy
duolių dvkai.

adreso Dr. Jmbco, 
1>road\\ a\«»,
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurio yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

szio
Kaszvkite ant 

23G 
Box 9, Brooklyn

()

isz Polis 
ir abudu uždare

Chicago. — K’iigp, 
vakare, Hari, 
Marx kompanijt

Lincoln Bervvn
;at vekary, tapo gal ir mirt inai 

paszaut i.
,. rEuo szovikii yra Albert Nark 

Narkoyiczihs)
220 N. Alh;iilv‘AVl».
HI.

Mat ta vakaru tapo atleistas 
isz darbo, 
doviams atsilygint i.

Kaip
ežius paeina isz Lietuvos, jo 
tėvai gyvena Sziauliuose,

d. G:.‘:i)
Sclia ITner

>s

I

du “ bosą i ’ ’
važi įlodami

.(A ■
(

9

gyvenas 
('hięago,

tad ir pasiryžo darh-

girdėt is 
isz

A. Narkevi-

,*> *a «*►■*■* <*•*<*►*► **»<». «»»<*» *»i n

ROYAL MAIL
Greitus Tiesioginis Kellns Tarp 

NEU YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
omo, OIH’A, OKIH NA, ORBITA 
IN EUnorA 
Treczia kloMa 
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

ISZ EUROPOS 
Troczla k lesa 

Hamburgt
Piliau 
M emcl 
Kaunas

ROYAL MAIL STEAM

$ 102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

PACKET COMPANY, 
26 Broadway, New York.

, arba pas vietinius agentus.

Lietuviszkas Bankieriųs 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Senatoriaus Jolinsono Szeimyna.
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Prie amerikoniszko konsulato sziadien raudasi keli szim 
tai kareiviu, 
lenais pasikeleliai pakialtu i 
stovi vidurije.

apsaugodami musu minister! Sehurman,
•e vol i iicije, M misteris Sehurman

.)<•! g|]

KVITU

Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c.
Gyvenimas Szventuju $6.50.

Maldų Knygele,
Aukso 

Altorius Maldų Knygele, senovės 
smagus drukas. prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.GO; Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už G5c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson A ve. Rochester, N. Y.

lutlszkams

I

TvtrciIiaiU Llitavfiik* 
B A H K A

Dld«l* kaucija nudėta Valitl- 
joi Banko Departam«nto.
Eila po priežiūra Valitijoi, 
teip kad pinigai audėt! mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu plnlgm naugiam paini ki
mu!. Slunczu pinigu* ln vi- 
naji dalln nvloto, pagal dienon 
kurna. Parduodu Laivakor

te* kompanijų nustatytam* 
kainom*. Parūpinu Pasipur
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viską* daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o 
a tinki m n.

V. LAPINSKAS
•01 U. Mahanoy Ava-

- FA.

gausite teisini* 
Adresavokite:

MAHAN0T CITY,

■vrwrwtdFvwari ur

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agcit

g

« t

g

I

M

I
I

■1C-- .J

Sztai senatorius Magnus Johnson ir viso jojo szeimvna, kuri:
Minnesotoje, arti miesto Kimball. Jolinsonas likos nest'iu'i iszrinktu senatorium in Washing-

s gyvena Meeker paviete,

tona.
kiszkas padėjimas tai kils revoliucija, bet tosios karve

Atsiženklino tuom, kadskelbe buk jeigu greitai Ameriko 
s

DU0KIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą 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-

Sveikata

nepersima mys , tlarbinin-
ka daug Mauna duoda mažai pieno;

dakeije “Saules.” o darbas I 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

Saules.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

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

Pataiso

Kreinki tos

S

Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata----

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldclszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejiinas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

Knygele Draugystėm* del 
iszmokejlmo pinigu ligenla- 

60c._ ___ __  ma
KVITU Knygele Draugystėms, d oi 

Kaslerlau* nog sudėtu pinigu ant
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAU3KA8-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Skaitykite “Saule

50c.

M

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

BuvuaIh daktarus karlumeneje. 
Gydo visokias ligas.

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

Tuom-lalklnis ofisas randasi
KAZUNO APT1EKO.JE, 

Shenandoah, Fa.

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namas, 
Tavoraa, Naminius Rakandai, 

nuo Ugnies. 
Dariausiose Kompanijose

I

I H15 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City 
rd0runnrnmna(ue«ni*ira*i«iviiaiiii«ir<«4««Mse«ee*4«MiM«iii«««*it?

I

X

.38 S. Jardin St.
Lletavlukai Graborias

K. RĖKLAITIS

8
g

Levit o Sztoras
13-15 W. Centre St. Mahanoy City į

4 4

Laidoja Numirėliai patai 
aaujauila mada ir mokslą. 

Turi pagelbinlnke moteto.
Prieinamos preke*.

SIC West Sprvce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 149

E

Gražiau^i siutai del vyru ii; vaiku, 
apatineiMarszkinei ir nektaizos,

% . >.

drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už prienamas prekes

Užsimoka Pirkti Levito Sztore
xxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxssxsxxssxxxxxsxxxxxsxxxxx?

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

i

'Mekam* aitra procentą ant luditu 
pintis. Frocanta pridedant prie jua

CAJFITAL BTOCK 
tarpiu Ir Profits fill,141.M

plato 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepel- 
sant ar ataeaxat parodyt knygute 
ar ae. Mos aorim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su dubu banke, ao- 
palsant ar mažas ar didelis.

Bankas adkras nuo 9 ryto iki 1 
popiet. Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

< 4-t
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerius.

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

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Iszdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rublua 
Sulva. Del vyru ir motoru.

25c.

W. D. Roozkowski-Oo. Mahanov Citv, Pa.

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

Prlsiukkite mumla 25c. Gausite 
visas trik knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomle.

W. D. B0CZK0WSKI-C0.

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 proteliams.
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 geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUST CO.
,—i—

DIREKTORIAI: 4
D. M. GRAHAM, Prez. D. F. GUINAN, Sek. Kasijeriafl 

LEON ECKERT, Vice-Prez.
j. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

. W. TRA8KAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

■BAB0BIUS MAHANOY CITY, Pi.
..... j ••’■-X 27

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
sztlnlu, Voaellju, Pasivažinėjimo 

Ir t L
120 W. Centra 8L Mahanoy City, Pa.

D. F. GUINAN, Sek. Kasijeriu*

CHAB. B. FARMLEY 
Real Estate Arent — Notary Pakilę

Jeigu norit* pirkti ar parduoti Stubaa, 
mes galime jumis tam* patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojam*
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