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aresztavotos už 
met u

Teta nužudė savo seseruna.
Windham, N. Y. — Mrs. li

tera Litt ir josios tarnaite Ona 
Zobin likos
nužudinima septynių 
Howardo Rothenbergo isz Ne 
warko. Vaikas likos surastas 
u pelu k i je su perskeltu pakau- 
sziu, su užkimszta burna ir su 
risztoms rankoms su dratu. 
Kada vaiko motina daginio 
apio‘žudinsta >tuojaus pasako, 
jog žino kas tai padaro. Littie- 
ne buvo vaiko teta ir labai ne 
apkento jojo.

Keturi laivai atgabeno 68 
Lietuvius.

New York. — Praejta Su
imta keturi laivai Cunard kom
panijos atplauki* 
nia pristova 
“ Be re n gariu 
henia ”

Saxonia

Kožna diena 40 girtu — kalė
jimas per mažas.

Albany, N. Y. — t’zioiulis 
kas diena palirije aresztavo'jo 
paprastinai apie 40 girtu žino 
nin. Kalėjimas girtuoklei* teip 
pripildytas. joi»- jame nesiran
da \ irtos kur juos talpyti. Ba
dai įniršio valdžr ketina slat v 
t i nauja kalėjimą.

Kad nr proliiI'irijr, nm’riki'- 
tu pani'szti tiek kaszlo stalyti 
nauja kalėjimu drl girtuokliu.
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100 Tukstaneziu 
Japonu Pražuvo 

Drebejime Žemes

i

Miestai Sunaikinti. Milijonai 
žmonių be pastoges. Kitos 

Vieszpatystes siunezia 
tenais pagelba.

Isz Lietuvos.
Ir vėl savižudyste.

Kėdainiai. — Liepos men. 31 
d. 5 vai. ryto pasikorė Kedai- 

, niu kelio možio virszininkas 
inžin. Valdislauskis 
kia. Priežastis

PadaJ- 
nežinoma, bot 

spėjama, kad del szeiinyniniu 
nesusipratimu.

Nelaime paukszcziui.
Seda. — Sz

Tikras Babelo boksžtas.
Moskva. — Soviatu vnldže 

nutari* ižduoti nauja laikraszti 
po vardu “ Viestnik ’’ kuri isz- 

rus- 
balt- 

arme- 
“ Vi- 

užsiims tiktai skelbi-

Norints

ISZ VISU SZALIU ISZ lietuviszku 
KAIMELIU. 

■.................................—

Nanticoke, Pa.
czionais randasi pusėtinas bū
relis Lietuviu, bet be jokio gy- 
vasezio ir 
lietuviszkos dirvos.

— Praejta ketverga ugnis 
kilo bizniavoje
kuri sudegino verbauzi kur ra
dosi 40 szeiinynu rakandai, ke
lis namus, garadžiu ir apdegi
no hotel i, dideli kroma ir ang
lines kompanijos ofisus. Ugna- 
gesiai pribuvo isz Wilkės-Bar- 
riu ir aplinkiniu miestu iii pa
gialba. Ugni užgesino net de- 
szimta vii landa Pet n vežios rv- 
ta. Bledes padaryta 
tukstaneziu doleriu.

V'iestnik 
leis sepfviliosią kalbosia: 
iszkam, nkrajiniszkam, 
rusiszkam, 
niszkam ir gružinskarn. 
ostnik ’’ 
mu sovietines valdžios.
Raudonieji baugina gyvento

jus Szležingeje.
Berlinas. — Susiorganizavia 

bandos bolszeviku nžklnpineje 
ir baugina visokeis budais gy
ventojus Augsztesneje Szležin
geje, degindami sustatytus ku
lius jevu ant lauku ir žadinda
mi žmonis. Norints rugepjute 
tenais gana didele, bet gyven
tojai nekule jevu, nes žino.jog 
ir teip bolszevikai juosius su
degins. Balome, Geivioze ir 
Broslave sudegino daug kluo
nu ir užmų^ze kelis ūkininkus.
Vietoje milijonu gavo senus 

laikraszczius. 
v

Starogradas. — Pribuvus 
Elzbieta Kvetkauskiene ant 
jomarko pardavė nepažysta
miems kupcziarns vienatine 
karvutė už puse milijonu mar
kiu, o neturėdama drąsos pati 
suskaityti liek pinigu prasze 
kupezin idant indetu pinigus 
in krepszi, ant ko su noru pa
dare. Po kiek laikui kada kup- 
czei dingo mbjtere isz akiu, njo-lio persiskyrė su sziuo pašau- 
t,ere norėjo persitikryt kiek 
turi pinigu. Kada dirstelėjo 
in krepszi užtėmiui) tik senus 
sukarpytus 
ežius.

Raganius apgavikas.
Warszawa. — Gutoriuose li

kos apvogta uaszle Kurkows- 
kiene, pas kuria piktadaris in- 
sigavo naktięs laike. O kad ta
me 
“garsingas raganius, 
nuėjo pas ji ant" rodos dažino- 
ti kas jai pavogė pinigus. 7 

visokiu moliu 
kad jaja 

apvogė josos kaiminkos duktė. 
T 
nia dvi kūmutes, kuriai apie 
tai pasakė ir visaip pradėjo 
keikti ant nekaltos mergaites. 
Motina mergaites dažinojus 
apie tai, nuėjo pas kaiminke ir 
gerai pavieszino su lazda visas 
tris liežuvninkes. Dabar visos 
stojo sude. Gerai butu pada
rius, kad ir raganiui butu už- czian. 
davus gerai per szonus. . ' 
Graikai iszžude visa italiszka 

kamisije.
Atėnai. — Graikiszki bandi

tai nužudė 
misije susidedanti

darbszavimo ant
iikrajiniszkam 

t urkiszk as,
daliję miesto

Liepos 3 d. 
Vokiecziu pasz.o orlaivis loke 
isz Rygos in Karaiaucziu. Dė
lei tirszto ruko nebegaledamas 
toliau lėkti, nusileido, ant Do
menu dvaro lauku Sedos vals. 
bet kadangi žemo buvo szla- 
pia, orlaivio ratai susimigo in 
žeme ir orlaivis apsiverto. Nuo 
susitrenkime sprogo trubele 
su boiizoliu, ir orlaivis užside- 

La kana i su pasztu

m.

Nusižudė; melde idant prieszi- 
ninke paimtu josios kūdiki.
Johnstown, Pa. — Mrs. Gra- 

cije Meyer likos surasta negy
va su kulka krutinėjo kuri pa
ti sau paleido. Priežastis sav- 
žudinstos buvo ta: josios vyras 
pabėgo su Ona Kauffman, ku
rios melde paliktoji* gromate- 
leje idant suradus josios szal- 

pasiymtu josios 
dukrelia ant 

jai butu gera 1

Shanghai, Japonije. — Szim-
tas tukstancziu žmonių pražu
vo baisiam drebejime žemes, 
per ugni ir pakiluses mares, 
Subatoje, o miestai Tokio ir 
Yokohoma visiszkai. sunaikin
ti. Pražuvusieji guli tukstan- 
czeis terp griuvesip ir degėsiu 
kur likos užgriauti per griu- 
vanczius mūrus. Nfieste Tokio 
sugriuvo ir sudege ciesorisz- 
kas hotelis, universitetas, teat-

ant 275

uždusinsiii czionaiti-
08 J art uveis.

Tyrr-
33 o

Sil
’ t urejo 8; ‘ 
('alfornia ’

14.
Ugnis kliosztorije.

Pittsburgh, Pa.
miniszku buvo pri- 

jeszkot i prieglaudos

13;
v »

I I
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Penkes-
deszimts 
verstos
ant ulyczios kada ugnis iszkilo 
ant virszutinio laipsnio Szv. 
Marijos kliosztorije ant North 
Side. Kelios ininiszkos likos 
apimtos durnais. Bledgs pada
ryta ant 50 t ukstaneziu dole
riu.

Nėr didesnio kvailio kaip 
senas kvailys.

Washington, D/ J* -

paaukant u

*igu 
Imtumei senu įMinikiu 50 metu 
senumo, jaustiimei labai ap
leistu, o atvažiavo pas tave 
trys vyrai su patogia mergaite 
automobiliuje ir
tau jaja už pnczia už 350 dole
riu, ar duotumei prisigaut !

Taigi Jonas Frimarehi turė
jo 350 doleriu ir labai geidi* 
turėti paeziule. Užmokėjo vy
rams, bet kada jaja ketino pa- 
siyniti, staigai mergina apalpo. 
Kada Jonas nubėgo atneszt i 
vandenio idant savo mylema 
atgaivyt visi paukszczei dingo. 
Praejta meta Jonas panaszei 
likos apgautas ant penkiu szim 
t u doleriu.

Alaskoje surado daugiau , 
aukso.

Anchorage, Alaska. — 
upes 'Lokhit, 60 rn\ liu 
Alaskos geležinkelio
rastos naujos gyslos aukso per 
tenaitinius indijonus. Jeszko- 
tojai tojo geltonio metaliaus ke
liauna szirntais jeszkodami sa
vo gilukio.

Apdraudė savo szuni ant 
$10,000.

Long Beach, N. Y. — Didelis 
sz u o Tige, 
majoro
kos apdraustas ant deszimts 
tukstancziu doleriu. Kada szuo 
nesenei apsirgo, turėjo du go
riausius daktarus isz viso mies
to.
Ka piktas liežuvis bobos gali 

padaryti.

Surado marszkiniuosia turtą.
Dunkerk, N. \ . — \ eronika 

Zulka uck ieiit* «
I .amai ry,

skalbinius 
skalbiu vezia. » 
marszkiniu užliko 
600 doleriu, l ’ž kdiu miliutu in 
bego in skalbinyczia
žmogelis, szaukdamas kad jam 
atiduotu marszkinins. Dažiure- 
toja greitai siijeszkojo marsz- 
k i n i us ir atida\(* žmogelio visa 

l ž teisingysla Veroni
ka likos apdovanota su de- 
szirnls dolerine bumaszka.
Klanieczei vela užklupti laike 
susirinkimo per didele myne 

žmonių.
Pert h Amboy, N. J.

Carnegie buvo didelis suniiszi- 
nias ir kraujo praliejimas ka
da didele myne žmonių užklu
po ant Kukluksklanu kada lai
ke savo susirinkimą, bet ir 
czionais panaszei atsitiko pra
ėjusi Ketvergą kur buvo susi
rink ia apie 500 khm,iccziu. My
ne žmonių užklupo ant juju ir 
muszis tęsęsi per visa nakti, o 
daugelis likos sužeista. Palici
je negalėdama apnuilszyti inir- 
szusios mynes, paszauke in pa
gialba ugnagesijus įr steitiuius 
bet negalėjo duoti rodos. Klu- 
kluksai pabėgo isz sales per ar
timus stogus o kiti su aulomo- 
bileis kuriuos myne apverti* ir 
gerai apdaužė kluksus. Net 
penkta valanda isz ryto myne 
iszsiskirste ir viskas apsimal- 
szino.

1 urta.
apdovanota

— N e t i k

kad
rnet u

ta kuna, 
aszt uoniu 
auginimo ir kad 
mot imi.

“(’hicago 
t ’ommerce ”

of 
kad ji 

gyventoju at- 
suraszine-

Kiek Lietuviu Chicagoje.
Association 

paskelbė, 
atliko Chicagos
skiriomis tautomis 
jima.

'Tai esąs teisingas visu ats
kiriu ežia tautu žmonių sara-

AGiktas, kaip sako, 
biisiiiosso ’ ’
Kituomet federalis 

paskplbe gyventoju 
Lietuviu ežia buvo 
kiek daugiau 30 tukstancziu.

“Association of ( oin-
” jau atranda 43,274 lie-

szas. 
t 4

kaip 
reikalais.

cenzus 
sarasza. 
paduota

Bet 
mbrce 
tuvius. . 1

'Taigi daug teisingiau, 
cziaus vis dar toli 
bes.

'Te- 
nuo teisv- «

Nes Chicagoje lietuviu
bus arti szimto tukstancziu.

Prie 
nuo 

likos at-

kuris priguli prie 
Williamo Raynold, li-

Detroit, Mich. — George 
Benson vienuolika metu adgal 
likos paleistas isz kalėjimo na
mo ant trijų dienu su prižade- ! i

./•i

« į;
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mergaite.< t

to 
IK 

i

Laukine
Emma Adams, 15 metu mer

gaite gyvenanti Topeka, Kan
sas, kuri gyveno urvoje su sa
vo tėvu ir broliu, likos surasta 
per moksląiniu valdininkus ir 
priversta lankytis in tnoksla. 
Mergaitei nepatinka tokis gy
venimas ir melde kad jaja su
grąžytu pas tifva ir kad galėtu 
vela neszioti molynas kelnes ir 
siausti po kelnus ir girres. Bar-

jimu, jog siigryž adgal, bet 
sziadien po vienuolikos metu 
liuosybes Gfeorge vela gavosi 
už groteliu ir tai per savo bo
bos liežuvi. Nesenei susipesze 
jisai su savo moterių, kuri apie 
tai pasako savo kaiminkai, to
ji vela paantrino savo k urna i 
ir teip žaibiniu bobiszku tele
gramų žinute pasklydo po visa 
miestą. Ant galo ir palicije 
apie tai dažinojo, aresztavojo 
George ir dabar turės atsėdėti beris per dvi valandas turėjo 
kalėjimo penkis metus per 
vo bobos liežuvi.

sa sunkaus darbo pakol apkirpo 
jai susivėlusius plaukus.

ras, palicijos stotis ir ugnage- 
siu, bankai, dideli kromai ir 
spaustuves.

Negana to, parako magazi
nas eksplodavojo su baisiams
pasekmems, užmuszdama ir su- 
žeisdama kitus tukstanczius 
ypatų nuo ko kilo ugnis po vi
sa miestą. Nedėlios diena To
kio vela smarkei sudrėbėjo. 
Tukstanczei žmonių bėga in 
laukus, laivai pristovoje pri
pildyti su pabėgėliais. Ugnis

ge visas, 
iszsigelbėjo.

Orlaivio motoras ir szianden 
tebestovi jo nelaimingoje vie-

Matyt žemaieziu žeme,
svetimu paukszcziu, o ypacz 
poniszkuju varnu nemėgsta.

toje.

Clinton, Ind. — Jono Skin
derio szeimynoje isztiko didele 
nelaime 6-ta diena Rugpjuczio: 
paskendo vyriausias sūnūs, 9 
metu Wabash upeje. Buvo la
bai gabus vaikas pagal am
žiaus. Mokykloje buvo pirnyis 
atsižymejes. Pats per save jsz- 
inoko lietuviszkai skaityti, už 

buvo labai mylimas
ir ilgai negales jie užmirszti ji. 
Szerrnenvse dalyvavo burvs ♦ * ♦ 
geru draugu, apie 20 automo
biliu. Jonas ir J ieva Skinderiaj 
szirdingai visiems dekavoja.

tai tėvu

Apleido ji prie altoriaus 7 
kartus.

Philadelphia. — William B. 
Leeds Utarninke nuves prie al
toriaus savo 18 metu mvlema 
Miss Henderson Green su ku
ria apsives, nes tai bus jojo 
asztuntas baudimas apsivedi- 
ino. Jojo pirmutine mileiha 
Anastasia Spencer, su kuria 
geide apsivesti, apleido ji prie 
altoriaus septynis kartus kada 
(etini) prisiegt ant viso gyve
nimo. Williamukui nubodo 
tankus permainimas duoto žo
džio, pasijeszkojo Nastnkla ku- 

i jam prižadėjo, jog ji neapleis 
lyg smert.

Pulmano vagonuosia miega 
kas metas 25,000,000 ypatų.
Chicago. — Kas metas Pul

mano miegamuosia vagonuo
sia miega 2fxmilijonai keleiviu 
laike kelionių ant geležinke
liu, padarydami net 11,294,- 
406 myliu. Ant sutalpinimo vi
su t uju pasažieriu ant kart, 
reiketu nemažiau kaip 5000 
kambariu. Apskaityta, jog jei
gu naujei gimusia kūdikis, ke- 
liaupents 30 myliu ant valan
dos, tai užimtu jam 42,977 me
tu ant iszkeliavimo tiek mvliu.

platinasi visur ir kaip rodos 
tai abudu tiejei dideli ir pui
kus miestai visiszkai bus isz
tremti nuo virszunes žemes.

Reporterei laikraszcziu at
lėkė isz Osakos su areoplanais 
nes geležinkelei, telegrafai, te
lefonai suardyti. Visi japonisz- 
ki laivai aplaike paliepimus 
plaukti kagreieziause su pa
gialba.

Visas miestas Ito su 500 na
mais likos nuszluotas in marels 
po iszkylimui mariu, kurios 
iszkyla po kožnam sudrebeji- 
mui žemes. Daugeli mažu mies
teliu ir kaimeliu prie kalno 
Friji visiszkai 
Miestai Osaka, Frikagawa, 
Senji, Yokosuka, Asuska, Kan
da, Kongo ir Shingawa, likos 
visiszkai ar dalimis sunaikinti 
kuriuose gyvena arti 2,000,000 
žmonių o Tokijo ir Yokohomo- 
je gyveno 6,000,000 žmonių.

Yra tai viena isz didžiausiu 
nelaimiu kokia japoniecziai ap
turėjo. Tamsunai ir lengvati- 
kei žmonis sako buk tai die- 
vaiezei juosius nubaudė.

Amerikas ir kitos vieszpa
tystes nusiuntė tuomlaikine 
pagialba ir Raudono Kryžiaus 
Drauguve.

Washingtonas labai nuliūdo 
isz tosios nelaimes, nes abejoje 
ar tik musu ambasadoris 
Woods ir kiti ženklyvi ameri
konai kurie lankėsi Japonijoi 
tame laike nepražuvo.

Nusiszove.
i

Antradieip, 24 Liepos, 13 va. 
Panemunes gatv. Nr. 7, iszejes 
in daržinėlė paleista in galva 
revolverio kulka nusiszove 20 
m. K. Augustauskas.

Nusižudėlis paliktoje korte
lėje raszo, jog nusižudęs nepa- 
kesdamiis savo tėvu daromu 
jam paniekinimu ir ju žiauraus 
atsineszimo.
✓

Gavo ko jeszkojo.
— Zypliszke (Luksziu vi. 

Szakiu apskr.). Žmogžudžiai. 
Szipje

T

musu

sunaikinti.

vvru su szautuvais ♦
ir lauke jo iszei-

apylinkėje yra daug 
miszku, kuriuose slepiasi ple- 
sziku ir žmogžudžiu (apie 30 
žmonių) gauja. Nesenai vietos 
vyresnysis Eigulis gavo laisz- 
ka, kad jis busiąs suszaudytas 
dėlto, kad ejes okartu su mili
cija uždaryti degtines bravorą. 
Sz. m., Gegužes men. 31 d. ryte 
atėjo du
pas Eigulis, 
nant. Eigulis pastebėjos juos, 
pasislėpė savo bute. Žmogžu
džiai jo nesulaukdami ėjo jesz- 
kot, bet radę užsirakinusi bute, 
pasiėmė kirvi ir pradėjo kirs
ti duris. Tuo metu Eigulis, pas
tebėjos iszkirsta skyle duryse, 
szove ir pataikė vienam in szo- 
na; antrasis gi inszokes in gro- 
vi pradėjo szaudyti in duris, 
bet iszgirdes dažnesnius szu- 
vius Eigulio, pabėgo. Prane- 
szus apie tai milicijai, sužeis
tasis žmogžudys buvo iszvež- 
tas Szakiu kaleiman, antrasis 
nesurastas.

sonus laikrasz-

laike miestelije radosi
’ ’ naszle

Gillespie, Ill. — 21 d. Birže-

liu Pijuszas Naikelis, 46 metu 
amžiaus vvras. Jisai buvo sun
kiai sužeistas mainosc. Nukri
tęs nuo virszaus akmuo nulau
žė jam kaire koja. Kadangi 
daktaro greitai neprisiszauk- 
ta, tai nuo žaizdos užsinuodijo 
kraujas. Nuvežus in ligonbuti 

pagelbos nesuteikta, 
Pijuszas ir užbaigė savo

nuliūdime pnczia ir

jokios 
kur
gyvenimo dienas. Tapo palai
dotas Gillespie, Ill. Paliko di
deliam
tris dukreles.

Gimines ar pažistami, norin-
7 tieji platesniu žinių apie veliu- 

lame atėjo pns"’Kui kowskie- ni> tegul kreipiasi sziuo adrc-

Su pagialba 
raganius dažinojo 9

9

su: Juozapas Kundrotas, Box 
342, Gillespie, 111. >

23 d.

nemažai lietuviu kalbos.

' n
1

i

M H

Indejo dinamitą in burna.... 
pikszt!

Hazleton, Pa. — Petras Gal
lagher, inžinierius prie Cran
berry kasyklų, turėdamas ko
ki tai nesupratimą su unijos 
virszininkais, insidojo szmota 
dinamito in burna ir uždege. 
Eksplozije buvo baisi, nes visa 
galva likos nut raukta ir nu
mesta net už keliu szimtu

I mastu.
net už

ANGLEKASIU POSĖDIS 
SEREDOJEi

Visi anglekasei sustojo dirbti 1 
Septemberio tiktai kumpa- 
niczjri pasiliko prie darbo.

Harrisburg, l*a. — Terp ang- 
lekasiu ir operatorių posėdis 
ant sutaikinimo darbininku už
sibaigė su nickuom. Guberna
toriui nepasiseko padaryti jo
kios' taikos, todėl likos su- 
szaūktas naujas posėdis kuris 
ketina atsibūti Seredoje idant 
sziokiu tokiu budu sulaikyt 
oporatofius su anglokaseis 
idant kasyklos dirbtu angli del 
prisįartinanezios žiemos.

Szeiii nieko nnnio nnirird.a

Berans dure peiliu in neszczia 
motina.

— Jurginiszkiai (yeiveriu 
vi., Mariampolos apskr. Musz- 
tynes. Sz. m., Gegužes men. 27 
d. pas pil. A. Koturaki, Mau- 
rucziu kaime snsimusze daily- 
de su boru. Bernas turėjos ran
koje peili ir besigindamas pa

budu sulaikyt 
su

leido neszcziai
vidurius. Roto meta iszveže ja 
Katino ligoninėn. Žinoma, dai- 
lyde, bernas ir szeiminipkas 
buvo stipriai baltakes prisigė
rė.

T.U

szeimininkel

1 U 1 Imli rv lt /j. : i

visa italiszka ku- 
isz penkių 

’ mokytu sąnariu, kurie iszkelia- 
vo in Graikija tikslo peržiūrė
jimo naujo rubežiaus.

Italai dabar pareikalavo nuo 
Graikijos 50 milijonu lyrų kai
po atlyginimą ir kitokes iszly- 
gas o jeigu ant tojo nesutiks, 
tai in 24 valandas Graikije bus. 
už tai nubausta atsakanezoi. .

Paveikslas koplyczioje 
mirusio kunigo.

London. — Oxfor.de ant mu
ro katalikiszkos bažnytėlės nuo 
koko tai laiko pasirodė pa
veikslas mirusio kanaunyko 
Dideliu, kuris buvo tonais pra- 
baszczium lyg mirimui. Visas 
veidas kunigo ant muro yra 
labai ajszkus, rodos kaip at- 
muszta fotogrąfije.

Kunigas priesz smert nekar
ta kalbėjo savo parapijonams 
buk juju noužmirsz ne po 
smert, o norints ir jojo ezion 
nebus, tai paliks savo atiftinti

Sioux City, Iowa. — Rugp- 
kun. J. Czesna suriszo 

amžinu moterystaes rysziu Po
vilą Kazlausku su Morta Bo- 

Morta vru treėzia isz
Boczianu dukterų kurios iszte- 
kejo už lietuvius. Visos moka

Povilas apylinkėj yra netiktai
-lietuviu bet ir svetimtauczįu 
gerai žinomas ir labai mylimas. 
Jis yra katedros zakristijonas, 
v Kaip anos poros taip ir szi- 
tie
Sioux Cityje.
. Linkiame jiems kuogeriail
sios kloties.

j auna ved žia i a p si gyvens

I

* %

Pottsville, Pa. —
tas Lewises ineszo skundu prie 
szais keturis anglinius lokalius

Proziden-

A

už per laužimu unijos instatu, 
o tiejei yra: No. 1906 isz Mi- 
norsvilles kurioj VrozidMitu 
yra M. Mineviczius. No. 1585 
New Philadelphia, V. Pitkūs 

No. 1598 Middleport, 
Stasys Kelvauckas prez., No. 
1592 Cumbola, Ka. Szatis pre
zidentas. Sudas paliepė szeri- 
fui suymti visas knygas, pc- 
czetis ir t. t. nuo visu lokalu. 
Tas ženklina, jog lokalai yra 
isztremti

prezM

isz U. M. ,W* of A,

Oxfor.de
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KAS GIRDĖT
Visokį nepaprasti apsireisz- 

kiniai konia kožna diena atsi- 
buna ant dugno Atlantiko ma
riu,
sza isz 
laivu 
mariu pranesza, 

artimoji'

kurie gi luina 
dugnas

Apie toki atsitikima dane 
Londono, buk kapitonai 

tyrinėja 
buk
szv. Helenos 

salos, pakilo in virszu ant dvie-
myliu. Per 

telegramas 
rn

mariu

JU 
marinis 
terp Anglijos.
senei gilumas mariu
keliolikos tukstaneziii
sziadien kone dugnas iszkilo in

> kur net iszkilo sa

t a ji pa k y Įima 
sutruko 

Fenais, kur ne
buvo ant 

gylio,

viražu, kai| 
los.

t i k - 
kur vv-

liiim namo
Pažiūrėk i-

Indijoi moteres gyvena 
rai kaip nevalninkes, 
ras yra (ikru valdytoju ir kara-

- tonais nesiranda 
jokiu lepsziu-vyrii.
me ant tenaitiniu prisakymu su 
koreis gerai yra apsipažinti:

Norints vyras butu kanuo- 
bjauriansi's ir žveriszko budo, 
o kad ir ant kitu praleistu visa 
savo tarta, tai motore turi ji 
paguodoti kaipo savo valdyto
ju, kaipo Pieva

\*isos moteres 
vvriszkos veisles

turtą, tai

Teipgi tasai astronomas iszty- 
rinejo bnk dusze szvontojo ej- 
na tiesiog in vidurį sanles-dan- 
gu, bet nusidėjėliai 
siog in viduržemi, 
kol svietas snteszkes ir sudegs, 
o tada rasis pekloje.

Bet akvviause,
lt

tasai astronomas 
isztyrinejo, nes jeigu geri žmo
nis numirszta ir
dangų, tai ant szios aszaru pa
kalnes ne nori sugryžti ir apie 
tai mums praneszti, o isz pek
los nusidėjėliai neiszleidžiami, 
kad ir norėtu atvesti truputi.

ATSAKYMAI. Mane kad bus pigiau.

e j na t te
laukti pa-

kokiu bildu 
laji dalvka

gaunasi mo

Pt'iinsylvanijos 
yra labai szvarus 
praejta meta 1,981,822 szeimy- 
nossunaudojo
“(i() svaru, užmokėdami už tai 

dolerius,
80

gyventojai 
žmonis, nes

muilo 158,545,-

19,818,220
t

snnaudo- 
muilo ant 

v ienos szei 
pripuolė.

lami po 80 svaru 
meto, lai yru ant 
myuos t iek
Amerika gyventojai sunaudoja 
du bilijonus svaru mulo už 250 
milijonu doleriu, arba ant vie 
nos szeimynos pripuola po do- 
szimts doleriu ant meto. Driek 

daugiau kaip 
500 milijonu svaru muilo, viso- 

hofelei, di-

tam sunaudoja

Po visa

.1. M. J. Philadelphia. — 
Teip gali balsuot, apsivedimas 
nieko nereisžkia jeigu esi czion 
gymius.

M. (L Shamokin. — Celuloi- 
do langelus automobiliuje gali 
nuszveisti su actu.
ba gazolinas juos sutruksiu.

M uilas ar-

L. \V. New York. — Chicago
Milwaukee ir St. Paul 
kelis yra. ilgiauses, ba turi net 
10,308 miliu ilgio.

(feležin-

J. K. A. Hazleton, 
ftzirdžiuk 
gali apsivesti 
tėvu

Jeigu
taituri 18 meteliu,

Balt imoreje be 
pavelinimo, tiiojaus po 

iszemnnui

kūrės, 
damas

noro-
nusiimte jam

KATALOGAS KNYGŲ
d*

helis, Drąsus szuo, Kolcra, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus.
45 puslapiu. - - 15c

No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Balsi Istorija. 61 
Preke

No. 151
tints noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus minu ir razbainlnka. 62 pus. 
Preke - - - - J5C

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
gyvenimas, Priversta linksmybe,

Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu

No. 153

ir
27 Ar.a-

Yra tai ketvirta

120 “Tuksiantis Naktų 
Pulki didele knyga, 
istorijos.

704 
gera

savo.
turi klausyti 
Mm’gina t uri 

nulenkti galva priesz tęva, kai
po pati priesz savo vyra, kaipo 
nftszle priesz savo sūnūs.

Kožna m<»tere turi szalintis 
nuo svetimu vyru, ant juju ne- 

szalintis kaip nuo
piktos dvasios.

Moterų neprivalo sėdėti prie 
vieno stalo su savo vyru, nes 
privalo turėti sau už garbe, 
jeigu gali valgyti likuczius k a 
jai vyras palieka.

Jeigu josios 
tai ir jiji privalo

teminti ir

su 
t uret i

vyras juokėsi 
juoktis, o 

verkti tada, kada josios vyras 
dnlrkia.

Kaip jum patinka moterėlės 
szitie prisakymai!
met juos iszpildinet f

Ar galėt u -

Socialistai tvirtina buk juju 
tikslu yra padirbti isz žmogaus 
ne valgintoja duonos, ne ma- 
szina prie darbo, bet žmogum.

Lai jiems Dievas prigialbsti 
■L- nes 
idant 
žmogaus 
niszkai 
daugiau kaip 
masznele.

r isztikriųju 
socialistai 

būvi
ir kad

prisiduotu, 
kovot u

daugiau
jame 
jojo

u z 
žino

mai vtu 
pilvą ir

tankai kerta

Xesenei kunigas S. isz Fila
delfijos susitiko su tulu stu
dentu, tasai vargszas buvo 
truputi užsitraukęs. O kad pa
sigerins žmogus
teisybių in akis ka mislina, tai 

gali stebėtis, jeigu
gas studentas pasako kunigui 
teisybe, staežei in akis. Prisi
pažino studentas, jog yra pas- 

netikeliu, jog in
nieku netiki, bet szirdingui isz 
visos duszios, kas diena sukal
ba viena tėvo 
Marija.

Kas i«z skaitytoju gali atša
lint mauo užklausvmo. 

szi rd i n

kas vargm-

kneziausin

musu ir sveika

kyti ant mauo
Argi tasai studentas
gai meldėsi ba netikėjo — argi
netikėjo, ba szirdingai meldėsi.

Mete 1852 Londono bankie-
HU 

galima buvo 
ant tiek jog 
galima bu-Te ve Musu 

virszaus galvu-
* 1

ris Peters, iszrado maszina 
kurios pagialba 
sumažvti druka 
visa “
V o isz rėžt i ant 
tęs špilkos.

Laiko švieti nes kares sznipai 
naudo panaszu būda 
visokiu daneszimu iszrežtu ant
špilkų, ziegoreliu ir ant sidab
riniu pinigu.

siuntime

Langus randasi v id u riję sau
les, o pekla tai saules spindulei, 
tėip tvirtina John M. Russell 
astronomas ir buvusis profeso
rių isz Palmerr, Iowa. Sako ji
sai bnk dangaus sienos yra isz 
gryniausio aukso, ne tokia auk-
sas koki mes matome, tiktki 
kaip miglos. Tiktai tie jei gau
sis in dangų, del kuriu vartai 
yi"n Atidarytais, o prasiženge-
ligi bus štide^inti nito saules
sįyfnddlih (6 gal ir teisybe, jęi-
gū per ilgai ant labko.)

• ■ i f > ■< "

kios skalbinyezios 
del i bizn iu v i 
dos,
amerik įerzini sunaudoja
nu'tirs du
szimtus milijonus svaru muilo 
veriios dvvlika
riu.

1

namai, prioglau- 
geležinkelei, arba isz viso 

per
penkisbilijonus

No.
Vienu” 
blszkOH 
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonoms ji labai patinka, 
dldolu puslapiu, 
drūta poplera. 1 
daryta audekliniais iszmarglntais 
vlrszals. Didumas knygos 9*4 per 6% 
colius.
kauztus. Pirkite o nešinai losite. $2.06

No. 122 Kapitonas Velnias.
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.60

No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
tiplsnka isz Francnzu gyvenimo, ir 
viena trumpa Mhskoliszkn pasaka, 287 
puslapiu. - 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Krl-
. 35c 

nplsaka isz 
pirmutines puses szhntmeczio, iszimta 
isz Lletuviszku užllcku. Su 
kslals, 177 dideliu puslapiu.

No. 127
įlojo pas Maurus, Vleszkello Duobos, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jcsz- 
kojo tįn.rnalt''S o rado paezia.

K rosiąs.

pus.
15c

Tris istorijos apie Pasku-

, 150 paveikslu, 
Drliczlal Ir pulke! ap- 

nudek lininis
136 puslapiu. 25c

I

Vienas žemaitis nukeliavo in 
Ryga ir toli #hvo tarno vieta, 
jo Iželis gyveilo Kaimo, ir ka
dangi tarnavo pas žydą už asz- 
mini dienai, tai buvo labai nus-

Rygiszkis brolis, 
padėti,

savo senas atlielptnins d ra pa
lu žlpono kiszenu jis indė

je szitoki paaiszkinima:
“Minia myls 

siuntu dielia tamstas
Kad any 

svarbus, bo rakt dag dngpsnia 
už anus miiokiot un parsiunti
mą, ta. asz iszpjuoveu isz amui 
guzikns.

Ta\ a brolis, Juzaps.
Asz tus guzikns iszpjuovons 

sudiejau ing 
ta anas tvna

nafl.

! Lūžius.

brol! Czionai 
savo dra- 

nabut tap

Men užmokamo nusiuntimo

mlnaliozkas apraszymas, 202 pus.
No. 125 Valdclota,

Put

apraszymas
46 

15c
ras

61 
15c

Tris istorijos apie Duktė 
pustynlu, Peleninio, Du brolel Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu. 15c

No. 154 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 155 Keturios Istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
jo! in Szventa žemo, Beda, Tamsunus 

15c 
apio 

Atsiti- 
Motinos Dievo, 
- - - 15c

110
20c

60 puslapiu.
Dvi istorijos apie Vladi- 

44 pus. 
istorijos

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spckulantas. Kryžius brle upes 
visios. Doras Vaiklnelis. 60 puslapiu, 
e rok o - 15c

No. 183 Pulki istorija apie Szaki- 
nas nedora žydą.

No. 184 Pulki istorija apie Malū
nas girioje. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klastoris.
puslapiu. - u - -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgo 
lc, Kas-gl isztyrc, Prigautas vagis. 66 
puslapiu. - - - 15h

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

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumu in balta vergija. Puslau-gavcnis. 
Vicszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del pirsztlniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus danglszkus kunus. Meszla 
rėžis. Grapas. Ėgli, nržluolas Ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apio szimtu puslapiu. - - - - 25c

No. 190 Keturios istorijos apie

Pirmutinei 
apsivesi i j

la isnu. 
galigiminaiczri

tiktai Marylande. Patarėm ap- 
pavelinimu ir 

palaiminimu, o gyvensi 
ant svieto laimingiau.

K

sivesti su tėvu 
jujn »

D. D. Youngstown. — Amo- 
rican b’ederation of Labor uni- 
je turi arti piisketvirto milijo
no sąnariu.

kelniu kiszeniu, 
ir berasi.“

Negcri batai.

pavel-
- 35c

Tris istorijos apie Nova-

Dol pirsztlniu.

plrgauna. 
No. 156

Vargingas gyvenimas, Onuka, 
k imas, Gromata prie 
Juokai. 60 puslapiu.

No. 157 
sza Korczaka. 262 puslapiu. 35c 

Tris istorijos apie Anglo 
rius Isz Valcncijos, Kožnas dalgias tu-

Ka pasako katras pa- 
7G puslapiu. - 20c

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - 15c

No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbainlnka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
gallnczlu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius. 61 pus. 20c 

apie j

58 puslapiu.
istorijosPenkios

Pulki istorije apie Joną- Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre-
nelygiosdžn ko

: viena didesni', antra nui- 
prisake kur- 
nelygiiis ba- 

padirbo
dzūkas norėjo, bet kada 
parsiiieszes namo bandė 

maži’sni bala užsimauti ant di
desnes kojos ir tas jokiu Imlu 
nelindo, o <

kojos buvo per didelis, tai 
nuneszt's atgal batus renke in 

ir suriko:
Tegu tavi szimts ir devyni 

su tavo batais!
vienu batu pasine, džidi'sni už 
kitu, o tu vietoj to pasiuvai

Vieno 
kojos: 
žt'sne. 
pini pasiūti jam

Kurpius 
kokiu
Uis.

buvo

Taigi jis

tokius,

Stebu
klinga kuezia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir Jo vienturte duktere. Nela
bas vyras.
pas grafa. Užkeikta skripka, 
ka ketina antra karta 
Pikta Onuka.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė. Do 
rybo veda in laime, Szaltlszaitl, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios istorijos apio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevaliojo, Javorovas ir jo kliūtis. 
Apio kupeziu kuris norėjo plgiaus dar 
binlnko. 182 puslapiu. - 35c

apie 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida.

randasi szitio apskaitymai, 
Dievobaimingas auginimas valku, Aky 
vos žinios, Vainos prelta sziintmotije, 
Didžiausi tiltai, Planetos.
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No^l33 Septynios istorijos apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tal su manu pačiu (Dzuklszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus, 
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu Ir 1.1, 
knygele.

No. 135 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekanezios 
Istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mleje, Kandidatas ant apsipaeziavimo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia. Taba- 

Kaip žydas moka geszetta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
teip-gi keletą juoku, geru rodu ir 1.1. 
48 puslapiu. - - - - 15c

No. 136 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinusi sekanti 
skaitymai: Ha isz mniszo iszlins, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi Juokai, 
rodos trumpi pasakaityinai ir t. t. 
puslapiu.

No. 137
gal galva-žudžiai, Ražanczius iszgelbs- 
ti nog smert, Apie Szv, Kristupą, Juo
kingi szposelol, kaip traukt giliuknin- 
gai einiki ir kiti szposelei.
Preke - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir Burikas. Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. 
Užllekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 61 puslapiai. - - 25c

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

No. 110 Puiki istorija apie Kantra 
Alena. Motyna eiles. .Gudri Merga ir 
vaitas pasaka. Pasiszventimas kunigo 
istorija isz kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. Keletą juoku. . . . 25c.

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

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

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

No. 144 Keturios istorijos apio 
viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis 
62 puslapiu. - - - 15c

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

15c
Anlolas

262 puslapiu.
N o. 158

Prakeikimas.

pcszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 25c

No. 191 Tris istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu.

No. 192 Penkios 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy- 

137 puslapiu. - - 25c
No. 193 Septynios istorijos apl« 

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

No. 194 Asztuonlos istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczius di
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl- 
Nantoj, Netobulas žmogus.
Preke - 25c

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

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne kai 
bėk, senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c

No. 198 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro nclszeitu, Kaip Jonlszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Užmiršto, Iszgėlbeta 
per kai įninka, Kaip ponas Raukszlis 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu- puiku skaitymu apio 100 pus. 
Preke - J” "•......- 25c

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir mjelaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvo miszkai. Ap
leista naszlalte. 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas svellko ir scrganczlo ka
dy k lo, Herodas boba, Kas nepažlnsta 
Dievo tas nepažlnsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasitaisias prasižengė 
lis, Dūkto malkakerczlo .121 puslapiu. 
Preke - 25c

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

Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gymimo 
atsigymimo, 
tikimu,
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - - 25c

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolls isz Lietuvos. 68 pus.

15c
istorijos apie

Delegatai
Del tu 

apsipnczluot. 
Preke tiktai 25c.

istorijos

ri savo vieta, 
cziuojas.

No. 159
22 

10c 
istorijos apie

( levelando,Dirvai" isz
Ohio. — Supratome gana ajsz- 
kei jusn tyksla ir buvome aky
vi ar tamistas ’ ilgai bezdžion- 
kaUfiito.
nepažymėdami isz kur emete 
strapsnius, o tnoin kartu aezin 

pi'rspaudima,
skaitytojai
sidaugino pi'r jusu 
licitv.“ \e esame

< < , t

SZIS ras.

istorijos istorijos

milijonu dole-

Bausme nž apgautiinejima 
vyro ir sulaužymas jirisiegos 
duotos laike 
baudžemos 
puošia
Leodjume, Belgijoi, kur prasi
žengėlius sodina ant asilo, pa
rėdyto iii varpelns ir stuczke- 
ies, ir apvesdavo po visa mies
tą, ant kuriu žmonis spjaudė ir 
mete akmenais.

Keršo n o gubėnūjoi,

ir
vinezevonos, yra 

nokuriuosia
labai rustai kaip tairustai

uz

sklv-

Kersono gubėnujoi, Rosijoi, 
prasikaltus riįoiere, yra pakin
kyta prie yęįsimėlio, 
atsisedias su rimbu plakdavo 4V4 dl S r v

! žmonių 
• dR* i ,

prasi kalfelpr.
spjaudavo*

grieszninke

o v v ra s

Myne r* i. v
’iszjliokdavo 

visaip.
dalysią Indiju, 

prasikalsta 
prieszais ^zeszta ir devinta pri
sakymą, tai vyras tokios mote- 
rfts^Wurisza kaltininkus įr isz- 
pjanna dalis kimo prasiknhe
liu. Apgli^zka valdže senei už
draudė tokui- bausme, bet in
di eeziai s«yd daro ir gana.

Pas liettivitis .jeigu mot (‘role 
’’ ir da pabėga 

tai vyras po r

•i- « **«-rspjaudavo n
“grieszninke ”

Nekuriosia
jeigu moteriszke

4 4

u

sugrieszma, 
su prielaidiniu, 
laikraszczius meldže idant jojo 
prisiegele sugryžtu ir dovano
je jai viską, o lankei priima 
adgal prielaidini ant burdo, o 
pats pasilieka namie po padu 
savo bobelkos, arba sėdi kaip 
asilas prie pecziaus kada jojo 

kitam kam-
iszvažjuoje bam- 

biliu su kitais.

prisiega randasi 
ha riję arba

T *

BONU

ISZMOKU PINIGAIS UŽ 
LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS 

KUPONUS
prinokusius Liepos men. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu, 
arba iszshincziu giminėms in 
Lietuva sumose litu.

P. MIKOLAINIS, 
53 HUDSON AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu, 
nes negalėsime ji užbaigti grei-

f >•

b •

cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, d gal ir vėliaus, nes po 
atspaūdinimui užims gana lai
ko apdarymaš. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums įiadato. daugiau 
ergelio, ir. ūžlMkymas nerei-
kalingu rokunefu.

, ž „; H ■■ • .................................. .................... ...

♦' - / M 61 ft * ■ ► ’ 4 '

SKAITYKITE SAULE
■_,4 ji %“ Al * į ik , Jį Į1 I. „ 'r 1 *

Naudokite ir tolinus 
isz kur

lidesnvsis ant ma-
ZOS

ik's musu 
isz Clevelando

free pnb- 
.xe esami' užvedus 

draugams nuo plunks- 
Help your selfs 

and welcome!”

musu 
uos kaip jus.

4 4

i i

pa-
žeme

i«

Asz tau lieptai

o
vienu mažesni už kitu, tep kad 
abudu necinka un kojų!“t ’ >

BUVO INŽINIERIUM PER 52 METUS.
Jonas Keinhauspergor, 70 metu senumo inžinierius ant 

Chicago & Northwestern geleži ūkelio ana. diena 
už dinsta po 52 metu nuolatines tarnystes ant tojo geležinke
lio, padarydamas per taji laika du 
dirbti del tojo g 
kiną su prezidentu geležinkelio 
kys pensije lyg mirties.

senumo
padekavojo

milijonus 
geležinkelio turėdamas 14 metu. Jonas atsisvei- 

paskntini karta. Dabar aplai-

miliu. Pradėjo

Seniauses isztyrimas. PUIKI MALDA-KNYGELE
“ANIOLAS SARGAS”

dantų geli-

182 puslapiu.
No. 132 Szcszios Istorijos

Toj paezioj knygelėje
teip-gi

klerką.

Apie švel

Viso-

88 puslapiu.
Labai smagi

- 20c

52 
15c 

Tris apisakos apie Pinin-

52 pus.no

No. 162 Keturios istorijos i 
žmogus sudijo o Dievas valdo, Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 163 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres Iszmin- 
tingesnes už vyrus, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nckurie žmonis tiki, 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susL 
rlnkimuosia ir 1.1. Žolių vardai. Tavo 
glliukningos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brol|us, Kalvis, Jonas ir 
Jlo buliukas, Merga-kareivis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vdlkfclis, UŽgancdiJČ save. 
58 puslapiu. ’ - ’ - 20c

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 26c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c 

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

No. 168 4 Istorijos: Moczlutos pa
sakojimai, Pasaka apio maža katliuką. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakele. Preke 15c.

No. 170 Trjs istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolci Mateuszo Je- 
rubausko, Osieczna. 40 puslapiu. 15c 

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

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apvelzdos.

121 puslapiu.

nu paveikslais.

In ka
Kaip nekurto

ant ulyczios.

Keturios istorijos 
Kohortas

47 puslapiu.

(los,

122 pus.

Jeszkok aukso sžlr- 
Preke 25c.

Apie Džiaugsmas ir 
Kalėdų Vakaras,

mumisie Dievo musu jame 
Metai Svarbiausiu Atsl- 

Nusiminimas seno jaunikio.

Nedacjusia žudinsta. 
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Bcmadi- 

61 puslapiu.
No. 173 Keturios istorijos

Žibinto bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kljc. Alute duktė kun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu.
20c

na. 15c 
apie

Vibos reikalingoa maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

15c.

ksztas ant salos Dago.
Preke - - -

t

No. 174 Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nakti.

bukins.

apsisaugpt nuo

Ant sulaikvirio 
mo kaipo ir kornu ant kojų 
tiktai po 10 centu. Jeigu jums 
nepagialbetu tai pinigus sugrą
žysiu!. Teipgi prisiunsim infor- 
macije kaip
plauku slonkimo, pleiskanų ir 
plikimo. ‘Fukstanczei dekavo- 
ja už dyka rodą. Raszykit t Ro
jaus:
JMBCO Oriental Specialists, 

236 Broadway, Box 9 W.
Brooklyn, N. Y.

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

15c

♦ ♦ ♦ 
Skaitykite “SauleM

ROYAL MAIL
IN ik ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 

. minios, moteres ir vaikai gauna 
spcciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

Now York.26 Broadway,
< trbb paa vietiniui agentus.

f f

CU NARD
į AR MANOTE ATSIIMTI

GIMINES !N AMERIKA?
2629 Lietuviai atvaduos in ežia 

X szi meta.
g Leisk musu rasztinci Kaune pa- 
q gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
g portus ir vizas ir tinkamai juos 
S prirengti in keliono.
S laukti del vietos,
2 Cunami Linijos laivakortes, nes 
g Cunard laivas iszplaukia isz. Eu

ropos kas kelinta diena. Cunard 
laivakortes yra geros kelionei 
ant laivu Aquitania, Berengaria 

t ir Mauretania, grėicziausiu juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame
rikos. Del dauginus informacios 
kreipkitės pas musu vietinius 
agentus arba musu rasztiineje.

CUNARD LINE,
25 Broadway, 

New Yort

pas

Nereikia 
turintiems

Preke -
No. 146 Dvi istorijos:

Senas Klastoris, juokingasDievo.
aprnszimns. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris Istorijos apio Tris 
Valkijojcai, Iszmintlnga rodą, Apskialb 
tojus. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iszgydln- 
tus, Budelis X, Kuningaiksztis ir Pie-
muo. 60 puslapiu. 15c

Preke
No. 205 Penkios

Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavineti pinigus, Glrrios sargas, Su
nu ir Dukterį. 83 puslapiu. - 25c 

No. 206 Tris istorijos apie Kuni
go Paslaptis, In Merika, Pakaruoklis. 
220 puslapiu. ... 3ao 

No. 207 Pasiskaitymo Knygele; 
Kuczios - Žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis Graži Senovės Pasaka, 
Isz ko susidarė anglis, su paveikslais. 
Kaimiecziu Ainianavymai, eiles. 
Kokeis budais
žmonis. Prietarai ir Burtai.
juoku ir paveiksiu.....................

Kitokios Knygos.
No. 208 Abecela

skaitymo ir raszymo del Lletuviszku 
valku. - - - - 15c

No. 218 Moraliszka Kabala katra 
iszdeda .Žmogaus ateiti. - 10c

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

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

No. 221 Kvitu Knygele Draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms. ... - - £5c

No. 223 Kvitu Knygele Draugy
stėms, del Kasierlaus nog sudėtu pini
gu ant susirinkamu. - - 25c

No. 224 Randu Knygele locnini- 
nkams stubu del užfaszymo užmokejl-

83 puslapiu.

Ainianavymai, 
apgavikai apgauna 

Keletą 
. . iSc.

Nihilistu;
61 puslapiu. - - - 15c

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

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

Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - • ' - »• - 15c

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

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

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios

Vaitas švilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

.No^lSO Tris istorijos apieKaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalls.
puslapiu. *

No. 181 Tris istorijos apie Gailu
ti, Du brdliai, Majoro duktė.*

pti.
istorijos apie

62
15o

arba pradžia

Yra tai bu

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra- Preke

62 pus.
15o mo randos.

Adresavokite sziteip: W. D. Boczkauskas Co. Mahanoy City, Pa.
-- :------- --- -- ------------ --- -- -- .... . . --r a .... ——y

K <■; ,

J

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

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

j!«k N »*..W Ufc ilki *

KVITU Knygele Draugvatema del 
lazmekejime pinigu Ugenla- 
HM - ' •- - - IOC. 

KUTU Knygele įDraugyatetna. dtt 
KMderlkna not sudėtu pinigu ant 
Įiialrin kitan (go.

W. D. BOCZKAUBKAS-COh
MAMANOY CITY. PA.

I .i 0 4 W
. 'Jk. * w w n -i* H** ' * 4

- ■ «r - — .-r. ■ --- r-

GYVENIMAS
MARUOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MARANO Y CITY, ‘PA, ’'

SZVENCZIAUSIOS

Puiki knygele.



t
Geležkelio sargas Tylius |

Mylia! (velione

..

i

Tvliaus 
pati) —prašznabždejo, tartum 
atbudęs isz miego, sargas ir 
isžleugvo patrauko prie name
lio. Vėliava padėjo paskirtoje 
vietoje ir ėmėsi sau virti kava. 
Paskiaus atsisėdo ir, pamažu 
gerdamas szilta gerala, žiurėjo 
in koki tai raszto lakszteli.

Iszleto siautė ji neramumas, 
pasikėlė nuo ugneles, užsimeti* 
didžiuma drapanų; o kad vis 
nebuvo ramu, pasiėmė isz kam
po kastuvu ir iszejo 
eįo apžiūrėti nesenai 
nuo užveizdos daržo.

Buvo tai siauras, 
dilgėlynais su želes, 
tos žemes diržas.
modeliu baltavo kati k užmez
gusiais minksztais žiedeliais.

Tylius atsiduso; jam pasida
ro sziek-tiek ant szirdies leng
vinus ir stropiai em<‘si už dar
bo. ».

Geležinis kastuvas, žvange- 
dapias panėrė žvirgždai! ir pa- 

, o ta pulda- 
smulkius trupi-

in lauka : 
gautojo

tankiais 
sm i lezi im

liu vaisiniu

i

*

kete drėgna veleną, 
ma subiro in 
uitis.

Neapribuota laika Tylius ka
sė žeme he persto j imo. Staiga 
paliovė, iszsitieso ir, purtyda
mas in abi puses galva, suszu
ko:

— Ne, ne tai visiszkai negali
mas daiktas!

Dabar atėjo jam 
kad jaigu Lena užsiimtu tuom 
sklypu žemes, tai, be abejo, 
tankiai czion atsilankytu, kas 
pertrauktu jam dabartini gy
veninio begi. Su tuomi jis ne
galėjo susitaikyti. Ir visas ga
vimo žemes džaugsmas staiga 
persimainė in liūdnumą, ne
apykanta, o beveik ir in pasi
piktinimą. Skubiai, kaipo kad 
ka pikto padaręs, isztrauke isz 
žemes kastuvą ir sugryžo in 
nameli.

Czion, vienok, 
-•nerimastis, varžė

in galva,

r

vėl apėmė ji 
ji kokia tai 

neapsakoma abejone. Pats ne
suprato, delko jis taip mane, 
kad laike tarnvstes visa diena 
turėt prie saves Lena, — tai 
negalimas, 
daiktas. Veltui stengėsi, trosz- 
ko susitaikyti su tuom. Baisus 
priesztaravimas kaskart augo; 
jam rodėsi, kad stoja kovon už 
ta, kas jam yra brangiu, szven- 
tu. Tarytum norėjo kas jam 
iszpleszti kokia tai jo savastį, 
ir nenoroms sugniaužė kumsz- 
czias, pagalios kareziai nusi
juokė.

Aidas to juoko pergazdino ir 
ji pati: kruptelejo, atbudo kaip 

apie ka

saves
nepa keneziamas

isz miego ir užmirszo 
jis sanprotaves. Bet t nujaus at
siminė ir vėl siigrvžo prie to

%

paties.
Susyk, 

priesz ji ir persiskyrė in abi 
puses kokia tai uždanga. Akys 
jo, rodės, aiszkiai viską mate.

jis k a tik pa- 
panaszaus mir- 

cziai miego ir sapnavo baisius 
daiktus. Visupirmiausia pasi
rodė priesz ji Tobijuko kan- 
ezios. Apėmė ji neiszpasakytas 
gailestis“u' sloginanti geda, jog 
lygszioliai kantriai viską pra
leisdavo, kad niekad neužtar
davo už vaikeli, ypaez, kuri 
taip karsztai mylėjo, neturėda
mas noro ir drąsos perstatyti, 
kaip labai turėjo kosti vaikelis.

Ir, suprasdamas diduma sa
vo kalczios, nuilsės, pasirėmė 
ant alkuniu, susirieto ir užmi
go*

Bet nemiegojo ramiai: vaito- 
pnghiinintu balsu

tartum praplyszo

Jam rodėsi, kad 
budo isz ilga,

ypaez

jo, arba
niurnėjo: — “Myna, M yna!..

Antgalo jo ausyse suuže, isz- 
girdo, rodos, oszima puolan- 
ežio didelio vandens, akys ap
temo ir staiga prasivėrė; jis 
pabudo. Sanariai buvo nutirpė 
irkarszti; ant kaktos szaltas 
prakaitas; szirdis plake nely
giai; veidas buvo aszaromis 
aplietas.

Namelyje vieszpatavo baisi 
•tąmsa. Negalėjo suprasti, ku
rioje puseje durys arba langai-

tamsumos siena. Pasikėlė svy
ruodamas, sir nepiiprast u 
dies plakimu.
tartum jūres

sz ir
ti žeM iszkas 

sujudintos ban
gos; vejas su ledais ir lietumi 
piktai blaszke binginyczias.

'Tylius ome apie save graba- 
liuoti, tartum nuskendęs tam
sumoje skondiny.s; susyk akies 
mirksniu apmoto ji skaisti, 
kai]> dangiszka kibirkszlis, 
szviesa, nupuok* ir ♦tirsztamo 
žemes ore užgeso.

Vienok užteko 
dos, kad sargas ateitu in save 

pamatytu.
kuria,

dangiszka

ir tos sekun-

mes, pamate, 
luinoje 
Pusei inas

(I riebcsi 
ant lai- 

luoin tarpu lo- 
griansmas.

ir apsvaigintas, 
rinko

ir szi-ta 
prie lemputes,

o 
sutratėjo

, nors
tarszkejimas rinko pajėgas 

raieziojosi dangumi

mus,

la nga i; — iszleto 
užžiebė 

akia
apt ilo.

Aprimęs mide
o: lygi

Tvlius

SAULE

T
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Duona 500 metu senumo.
Profesorių d r. J. Pemkes isz 

Smithsonian insfitiilo tyrinėja 
szmoteli duonos kuri vra 500 
metu senumo surasta kape se- 
noviszko indijono Westuosia. 
Szmotelis duonos randasi ma
žėjui tame i i ist itute.

Kaip Velnias Neteko 
Savo Garbintojo.

iszlot d, 
kaij) nelygiu grendimu veži- 

artinosi, kol pagalios, 
trukszmu pripildydamas apie- 
linkes, trenkė perkūnu.

Sudrėbėjo isz pamatu žeme, 
sužvangėjo 
aidas
lempute, 
ant laikrodžio: lygi atėjimui 
greitojo traukinio tik penkios 
minutes. Paleisdamas, kad 
miegant signalo negirdėjo, tno- 
jans, kuogreieziausiai, 
galėdamas skubinosi per veja 
ir tamsuma prie buomo. Užleis
damas buomą, iszgirdo signa
lini varpeli. Vejas blaszke bai
sa ir nesziojo in visas puses. 
AngsztoR puszis linko ir siūba
vo, su poszkejimu atsimuszda- 
mos viena in kita. Valandėle, 
kaipo pro langeli, isz už tamsiu 
debesų, pa žiurėjo menuo ir • 
aiszkiais spinduliais, kaip auk
so žiburys, apszviete miszka, 
visa geležkelio linija ir spyg» 
sanezius begins. Toje trumpoje 
szv i esamoj matyti buvo, kaip 
viesulą lankste pusziu virszu- 
nes, ir tarp ju skyrė sau kelia; 
kaip sklaistė žalias beržu ka
sas ir in visas puses jasias me
te.

'Tylius nusiėmė kepure; lie
tus puolė jam ant plikos galvos 
ir maiszesi su aszaromis, ku
rios tekėjo jojo veidais, ir jam 
nuo 
viaus.

Galvoje slankiojo invairios 
mintis; neaiszkus baisaus sap
no inspudžiai pynėsi, draskėsi. 
Jam rodėsi, kad kas nedovano
tinai nuskaudė 'Tobijuka... 'Tai 
atsiminus, jo szirdis tarsi ap
mirė. Bet sztai aiszkiai apsi- 
reiszke priesz ji kitas paveiks
las, kuri gerai insitemijo: ma
te mirusiaja savo paezia My
na... Atėjo ji isz kokios tai to
lumos ir ėjo linija. Iszrode la
bai menka ir iszbalusi, vieton 
drapanų, buvo apsimetusi ko
kiais ten skarmalais. Aplenkė 
jo nameli, in ji ne nežvilgtere- 
jus. Nors szis atminimas nesu- 

, bet 
mena, jog vargszc vos-vos slin

ko jo s 
klausyti, kas keletas žingsniu 
puldinėjo.

Sargas užsimanė jiersitik- 
rinti; sutvarkė mintis ir su
prato, kad Myna bego szalin. 
Tai]), bego, nėra ka abejoti, 
k a kita 
perimti baime 
sznairavimai Dolko-gi butu 
ėjusi tolinus, kadangi buvo 
taip pailsusi! Ak! tie sznaira- 
virpai, baisus sznairavimai I

Ir ka-tai baisu, sunku, kru
vina suvyniojusi skepetose, ne- 
sze, o akys, kokiom ji žiurėjo 
in ta neszini, primine jam pra- 
ejti.

Mate ja mirsztanczia, sopu
linga; baisios josios akys tar
tum atsisveikino maža, naujai 
gimusi sutvėrimėli; viso, ka 
Tylius mate, neužmirsz per am
žius, kaip tikrosios savo moti
nos, kaip tikrojo tėvo.

Kur-gi ji dabar ėjo? To ne
galėjo iszgalvoti. Vienas tik 
jam buvo aiszku: buvo tai per
sitikrinimas; pamote ji, net ne- 
pažiurejus in jo ^>use, nuėjo ir

tilt

kiek

tu pasidarė truputi leng-

vis buvo aiszkus

ko pirmyn,

užsimanė

jis atsi-

nenorėjo

bego, 
gali reiksztl tie josios 

ir skausmu

tolinus

iivni pusvjv uuiyo aiva įaugai, < , * • 11

įr veltui stengėsi perimti juoda nuslinko tolyn, tolyn ir tolyn

*k.

iszkeliavau la-l mane nuostabiomis akimis at- . ' • « 1 • I • A 1 •Viena karta i 
bai toli net in Jininu kalnus 
kur turiu pora kataliku 
mynu. Iszklauses iszpažincziu, 
nuėjau su szautuvu miszkan, 
kbid truputi pafeivaikszc^ioti, 
užtikau gražia pngonu pagoda 
(ty. maldnami), 
senu, szakotu medžiu ukmeje. 
lįioinu vidun. Architektūros 
gražumas neapsakytas. Sėdau
si ant kokio seno akmens, labai 
dailiai apdirbto ir stebėjaus 
isz langu, duriu, stogo ir kitu 
pagodos daliu darbo dailumo.

Priesz dideli varini pagonu 
Lao—tien ye’a staba buvo pa
dėta popiera ir smilkalo. Ne
užilgo atėjo koksai senas žmo
gus su tarba ant peeziu užka
binta, atsisėdo ant žemes 
priesz smilkimo altorių. Gilliai 
atsiduso, nukratė dulkes nuo 
apavu, trindamas viena koja 

ir lengvai suduoda
mas in žemi*. Iszeme isz tarbos 

szvento popiero 
atsistojo ir neszda- 

mas tuos daiktus 
altorėlio. Staiga 
niu duriu pasirodė bonza (pa
gonu kunigas), atėmė dovanas, 
padėjo ant altoriaus ir uždege. 
Tame laike tris kartus atsilie

tam—tarnas (bubnas) ir 
storu užkimusiu balsu apskel
bė, kad jau prasidės szv. apei-

Senis puolė ant žemes ir 
pradėjo daužyti galva in žeme. 

Priėjau prie jo ir sakau:

i

szei-

pasislėpusia

sikele ir pataisęs tarba, norėjo 
inseiti.

— Bet del
pasilik ežia, pasilsėk; 

žmogus, nieko tau 
blogo nepadarysiu.“

— Kas tu esi; —
— Esmi tokiu, kurs kiekvie

nam gelbstu.
— Pagelbėk ir man nes esu 

nusiminęs.
— O kas tau yra? Senis nus

linko žemvn ir sėdosi ant savo 
tarbos.

— Gerbiamas mokytojau, ar 
turi vaistu velnio iszvarymui. 
Jau nuo 
ateina velnias in mano namus 
ir vargina mano sunu sunkia 
liga.

Suszaukiau

meiles praszau
tavęs, 
asz doras

Tnl as bolszovikas iszicofiot 
' gavo, 

Kad savo snukio neuždaro
Mat gaspadons piitukos ne- 

' ’ ’ duoda,
O už plovonia per terla duoda, 

Karta ta&ai bolszovikas in 
kafezema Puejo,

Ir kaip kialė ptlfcigefiaė na
mon parojo, 

In kuknia užsidaro, 
Negražu i padare.

Kada gaspadoris anksti atėjo, 
Ls ta viską, paregėjo, 
Szoko ant bolszeviko, 

Kam in kuknia - - - - ko.
Atsisakyti negalėjo,

Savo meszla iszneszti turėjo, 
Bolszovikas net svaiguli gavo 

Neszdamas net dejavo.
Juoko bovo i n vales, 

O bolszovikas užmirszti to 
negales.

Kitas tokis sena amerikona 
prigavo,

Kaip tasai papasakojo apie 
liga savo.

Asztuonis dolerius užmokėjo, 
Vaistu badai už 20 apturėjo, 
Badai nuo pilvo sumažinimo, 
O bobai nuo vyduriu gėlimo, 
Ir teip lengvai žmogų prigavo, 
Dolerukus kaip už dyka gavo.

Tiejei bolszevikai daug klas
tų daro,

Norint juos isfc visur varo, 
Jieji vis kvailius suranda, 

Buda ant prigavimo suranda,
Aha, kad tai visi bėlėževikai 

Inilu,
Tai del bile bolszevikui pri-

1 gauti nesiduotu.
# # ♦

Per szvento anglekasiu, 
Atsibuvo skerdyne balvonu 

keturiu, 
O da badai sportelei,

O geriau pasakius gyvulėlei 
Su peilois susibado,

Kaip beproezei, — dagi 
Pasidavė in pro va, 

Už taja puikia zobova, 
Visi keturi bausmia užmokėjo, 
Po dvideszimts doleriu padėjo,

dvidoszimts dienu

atsisėdo

vieton žiūrėti in knyga, jis isz 
szono sznairavo in ja ja, kaipo 
kad ka, tyrinėdamas;

Po
Tobijukas, kaip visada, norėjo
iszsineszti in gatves vaika, Ty- 

, ate-

kni ja bėgdamas 
tik jis pa bu

Szauke jis pas
M vnair tada 

du. '
Tolimoje* nakties tamsumoj 

pasirodo du apskritu raudonu, 
kaip kokios baidykles akis, ži
buriu, prieszais katruos ėjo du 
raudonu spinduliu, lietaus la- 
szus paversilami in kraujo la 
szus. Rodėsi, j 
riejosi kraujas...

Szaltas prakaitas 
per jo kuna; apėmė ji kokia tai 
baime, kuri kaskart didinosi. 
Artinanties traukiniui, sapnas 
susiliejo su esybe, ir 'Tylius ne
galėjo tarp juju atrasti rybos. 
Vis mate einanezia, sunkiai 
kvepuojanezia moteriszke, vel- 
kanezia tarp begiu sunkia bai
sia naszta; jau norėjo sulaikyti 
traukini. Laime, kad buvo jau 
pervelu: szviesa szmeksztelejo, 
oras susibangavo, ir kurijeri- 
nis, greitumu szaudykles, t ran 
kinys, praszvilpo pro ji.

Likusi nakties dalis taippat 
nedavė jam atsilsiu, noras 
grįžti namon tai]) ji kankino, 
jog jis ant vietos norimo. Ilgė
jimas ]>rio 'Tobijuko apsireisz- 
ke karsztu noru, 
greieziaus pamatyti ji. Rodosi 
kad jau keli metai 
Po 
ka baimes, nekarta 
pagundinimu pamesti tarnyste 
ir skubintis kuoveikiausiai na
mon.

Ant galo, idant 
ilgas kankinanezias 
valandas, 
(ant apžureti savo 
tik truputi prablindo, 
liūs su smaigu ir geležiniu rak
tu rankoje slinko keliu rūpes
tingai apžiūrėdamas begins. 
Vienur ir kit u r geležiniu rak t u 
privarže arba stiprino geleži
niu begiu susidurimiis.

Vejas aprimo ir lietus pasi
liovė; pro 
debesis pasirodo proszvaistos.

Vienodas atbalsis jo žings
niu, palytėjimas kietu padu ge
ležiniu begiu ir tekszejimas

, nu- 
sargo ner-

4 4

jog isz dangaus

perbėgo

kaip galima 

jo neinate, 
intekme auganezios už vai- 

kovojo su

sut riimpint i 
lauk imo 

nusprendė beszvin- 
kelia. Vos 

jau fPy

iszsisklaiseziusius

nuo medžiu lietaus laszu 
ramino suerzintus
vus.

Szesztoje valandoje ryto su
vis jau buvo liuosas ir, nieko 
nelaukįant, skubinosi namon.

Tuom tarpu debesys suvis 
beveik iszsisklaide ir pasislėpė 
už skliauto, ant kurio pasirodė 
blizganti, spinduliais apdeng
dama miszka, saule.

Auksiniai tiesus saules spin
duliu graižai, prasiskverbda
mi in tankumynus, puolė ant 
minksztu papnreziu lapu ir 
dailiai margino samanas.

Nuo virszuniu medžiu, lapu 
ir kiekvienos žoleles varvėjo 
žibanti rasa. Szviesos jure isz- 
sipletojo po visa žeme. Ryto 
grožybe ramino dvasia, ir nak
ties inspudžiais perimtos Ty- 
liaus mintys iszsiblaivoj Visai 
aprimo, juo labinus, kad, pa rė
jos namon, szvariame patale ir 
raudonesnių, kaip visada, vei
du, rado Tobijuka.

Vietidk ta diena nekarta ro
dėsi Lenai, kad josios vyras su
vis persimainys. Bažriyczioje,

aiszkiai mate.
tai ji 

piot, kada
in antra

neiszejo. Reikalauja

turecziau viską

idant pasodinti

darbo bus visai

lius, nieko nusakydamas 
me isz jo ir pasisodino sau ant 
keliu. Bet dauginus nieko, nie
ko tokio nesąke ir nedaro, isz 
ko ka nors Imt galima spręst.

Visa szventadieni kaip tai 
neiszrado laiko pramigti, o 
atoinanezia diena bus jam die
nos tarnyste; taigi apie devinta 
valanda nuėjo pasilsėti. Jau 
migdinosi, kada žmona jam 
apreiszke, kad rytoj ryta eis su 
juom kartu 
bulves.

'Tylius krustelėjo ir pabudo, 
bot akiu neatvero.. —prieszin- 
gai, — kiek galėdamas užspau
de blaksztenas.

'I'uom tarpu Lima privadžio- 
jo: esą jau Senai laikės užsiim-. 
t i bulvėmis, norhlt dar szimot 
sunaudoti žeme. Dar primine; 
kad reikia ir vaikai su savimi 
imli, būtent 
dienai.

'Tylius kažinka suniurnėjo, 
bet moteriszke iii tai nepaiso.. 
Stovėjo nusisukusi, atpainio-* 
danui gorseta, idant nusirengti. 
Atsisukusi, pati nežinodama 
ko, pamate persimainiusi, pa
balusi, baisu vyro veidą. Atsi
rėmęs priegalviu, iszvortes bal
tas akis, baisiai iii ja žiurėjo, 
tartum akimi prarysiąs.

-- 'Tyliau! — suszuko supy
kusi, vienkart ir nemažai iszsi- 
pmdusi. Iszgirdes savo varda, 

atsipeikejo, mete jai 
kelis nesuprantamus žodžius, 
insikuite in plunksnainiiis, už
sidengė ausis ir nusikreipo in 
pasieni.

Rytmetyje

(f

sargas

atsikėlėLena 
ankseziaus visu ir be trukszmo 
renge viską, kas reikia mineton 
kelionėn. Kūdiki paguldė in 
maža vežimėli, paskiaus pri
kėlė Tobijuka, kurs skubiai ap- 
s i Vengc, 
rengėsi, pabalę jo veidukai 
linksmai nusijuokė. Tylius pa-

o supratęs, kur visi 
jo

nusi

budo vėlai pusrycziai buvo jau 
ant staloL Apmėtė viską akia 
ir, pastebėjos visa ka jau su
rengta kelionėn1, pajuto dideli 
nenorą. Prifesztarautu, bet ko
kiu budu f Nuo ko pradėti ? Ka 
jai pasakyti? Ir kokias ypatin
gas iszrašti jai klintis, kad ne
galėtu prieszintis?

' Bet iszvydės žydinti džiaug
smu Tobijuko veiduką,
leido — neturėjo drąsos kliu
dyti vaikui džiaugsmo ir vien 
delei to jau nepriesztaravo. 
Bet buvo neramus ir neužganė
dintas; kelionėje smiltimi per 
miszka atsargiai stumo vaiko 
vežimėli ir dėjo jame gėlėles, 
kurias Tobijukas, linksmai bė
ginėdamas suskyne.

Tobijukas ta diep neapsako
mai buvo linksmas: bėgiojo, 
szokinejo, rėkavo ir stengėsi 
pagauti*pagauti* \ žalius su giedrais 
sparniukais vabalėlius. Jojo 
aksominę kepuraitė szmeksz^ 
tavo szen ir ten tarpu papar- 
czitl? ’’ — ToliaUs bus.

hksominė kepuraitė szmeksz
m '■» į • 1 ‘jj ji * JteuLtJu'iit

—Tolinus bus,
i d ' .. ' . ’
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Nereikia jeszkoti kvailiu 
Snargluotu sporteliu. 

# # w
Nekuriuosia apigardosia Illi- 

nojuje, 
Girtuoklei labai vaitoję, 

Ypatingai Nedelos diena 
Troszkina neviena.

Ir kas tai per priežastis yra? 
Ugi uždare guzute ir byra. 
Dabar girtuoklei vaitoję,

Aplink karezemas vaikszczioje 
O seile ryje net gurguluoje.

Ne viena karezema negali 
būti atidaryta,

Ba teip nuo valdžios yra pri
sakyta,

O jeigu policije datiro, 
Tai koszes tuo privirs.

Dabar del girtuokliu ne kas, 
Didžiauses del ju vargas, 

Tai susitaria keli,
Per kalnus in kita miestą tik 

vali,
Ir tai traukia karvių takais, 

Visokeis brūzgynais. 
Tai vyruizei ne kas, 

Tokia vargas.
No ilgai tuosius kruvinus 

kelius atlikinės,
Kaip rodos in kitur bėgs, 
Nes girtuokliams ten nebuvi

mas,
Kur Ncdelomis uždarytos go

rimas.
O kvaili avinai, 

Tdkįo vyrai, !
Kad negali nuo gėrimo susi-

* ‘ ~ lt l. *
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*
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valdyti, 
Tai jau norą ka šaltyti.

ii ' b L t 1, ji.te. i. 'i ■ • r . 'i c k j. "j.#, r

smilkalo ir 
gabalėli,

pe

ga.

nuėjo prie
- isz szoni-

— Ka tu darai ? Pažiurėjo in

it

Neatrodo ant Turkaites.
Yra tai duktė Turkiszko Ka- 

Abdul Mo- 
K įminga įk

lito arba Sultono 
(es kido Effendi.
szeziutes vardas yra Davi (die- 
l\ver ir lankosi in Oxford uni
versitetą Londone.

Iv.

velnio.

Jvjsus aplinki
nius bonzus, bet nieko neatsi- 
maine, 
tiek daiktu, kad norėdamas ji
permaldauti, 
parduoti.

— Kas gi tau ta pasakė? — 
užklausiau.

— Tai mano sūnūs sako, nes 
ji apsėdo ir negailestingai var
gina.

— Ar toli isz ežia prie tavęs?
— Nelabai, penkiasdeszimts 

Gyvenu netoli in pietus,
kaime Tu—tuen.

— Gerai, ateisiu ten už ko
kiu deszimts dienu. Lauk tad 
manes ir neklausyk dauginus 

Asz ji tenai greitai-
iszvarvsiu. 

v

— Vai, koksai tu geras! Bet 
už deszimts dienu velnias už
baigs kankinti mano sunu.

— Eiksz su manimi. Nuėjo
me in namus, kuriuose apsigy
venau ant trumpo laiko, da
viau jam truputi chininos ir pa 
mokinau kaip duoti ligoniui.

Po deszimts dienu, pakelyje 
in Hononfu, inžengiau in Tu— 
tuen ir radau seni su visiszkai 
sveiku sunumi.

— Didis mokytojau — su- 
szuko senis. — Iszgydei mano 
sunu. Pasakyk, ko nori, o vis
ką tau atiduosiu, — ir ta kal
bėdamas,
žemai iki kojų nusilenke.

Apsistojau ant puses dienos 
tuose namuose. Iszmecziau isz 
ju visus dievaiezius ir amulie- 
tus, daviau Szvencz. Marijos 
paveiksią ir inrasziau visa zei- 
myna in katekumenu skaitliu. 

Tėvas E. Pelerzi.

abudu su sunumi

GirtuoRlio ParpoKyroą?.
gyventojai

Dieve

Lietuvos sodžių 
žiema, atėjus vakarui, nedega 
tuojau žiburio ir nesiima dar
bo, bet yra papratę sakytis isz 
pradžių pasakas ir sziaip juo
kingus atseikimus. Viena vaka
ru mums musu bobute papasa
kojo szitoki atsitikima:

Užalksniu sodžiuje,
duok jam dangų, man augant 
gyveno ūkininkas Jokūbas 
Liepa, kurs labai mėgdavo isz- 
sikauszti. Nebuvo tokios tur
gaus dienos, kad jis sugrisztu 
su szviesa namo, visuomet nak- 
ti aVba kita diena iszryto. Pati 
su vaikais verkdama prasze 
vyro, kad nustotu gerti, bet jis 
nei klausyti nenorėjo ir butu 
gėrės kaip 
jam pasitaikiusi viena nelaime 
kuri ji nuo to atpratino. Mat, 
karta apiszalte rudens nakti 
grižo jis insigei’es isz Joniszke- 
lio namo. Buvo tamsu, ir ji sue- 
riio baime, kad neužpultu ko
kios baidykles ir nepasmaug
tu. Skubina, kiek tik leidžia jo 
silpnos kojės. Sztai pakelėje 
pamato kfryžiu ir puola prie 
jo, norėdamas pabueziuoti, kad 
tik Dievas gelbėtu. Kryžiaus 
!. 11 iw i * i' ..ui ' 1 '■ ■ ■

ūkininkas

gėrė,, jei nebutu

H S? L

Dievuli, paleisk!

butą papuvusio isz pažemes ir 
gerokai pakrypusio. Taigi, vos 
tik jis spėjo savo meszkos gle
biu ji apkabinti, szis — trokszt 
pargriuvo ir prislėgė girtuok
li. O tas persigandęs praszyti: 
“Dievuli,
Daugiau nebegersiu, kol gyvas 
busiu, tik paleisk!’

Dejuoja vargszas, spardosi, 
praszosi paleisti, bet kryžius 
laiko prislėgęs ir nepaleidžia. 
Girtuokli pradėjo imt szaltis. 
.Jau visai iszsipagiriojo ir vėl 
pradėjo praszytis, rėkti, szauk- 
ti Dievo pasigalėjimo: “Dieve 
mano. Dievuli, Dievuleli! tik 
'paleisk — daugiau niekad, 
kad dar jo riksmą iszgirdo ar
ti esanezio sodžiaus žmones, 
o kad ne, tai gal ir visai butu 
gavės gala nuo szalczio.

Nuo to 
niekad nebegero ir isz mieste
lio laiku grįždavo namo. Džiau 
gesi linksmai jojo pati ir maži 
vaikucziai,
Veszpats iszgelbejo ju teveli 
nuo to nedoro girtuoklystes in- 
proczio. Geras buvo pamoky
mas girtuokliui!

karto Jokūbas jau

kad geriausias

■
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Soptemberis.
Vakaeijos baigėsi.

mokslą i nesPublikines
;itsid.i) \ s petnyezioj.

Knsiklos nedirba.
Kompanijos ir anglekn- 

siai seredoj vėl bandys pada- 
darvti kokia sutaiką.

o daktarai 
unijos, ik‘s 

daug brau 
daktaro at

Musu paviet 
susiriszo in mezga 
dabar sirgt i Ims 
ginu, ba už kožna
silnnkyma nakties laike reikes 

diena $3 
daktaras atejs laike jojo ofiso 
valandų, tai reikes mokėti $4.

mokėti $5 o Jeigu

susilauksime 
naujo kelio in (’hieaga isz New 
Yorko ant New York (’mitrai 
geležinkelio, kuris ejs per T’a 
makvia, pt‘r Lofty, per New 
berry Junction, per (’levelan 
da, Ohio ir 'l’oleda. Kelione Ims 
atlikta in939 mylės ne dang il 
gf’sne už Pennsy 1 vanijos
k n ris pere jna per Mahanoy per 
Pittsburga ir 1 tiri 
les.

Neužilgio

SAULE
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Vėžio Liga*
>Z 4®

Pasaulyje sziadion randasi 
vis daugiaus vėžiu serganeziu.

Vėžio pradžioje, vezvs ne- 
skaudus ir sunku surasti.

Genis gydytojas gali 
gini ir lengvai iszimti pirma 
maža augima.

Vėžys nėra kraujo liga.
Vėžys neiižkreeziama liga.
Vėžys nopa veldėta s.
Geras gydytojas turi

minuoti ant krūties guzus.
Skauduliai, indsekimai 

zai ir votys,
i karpos ir apgamai, kuriu spal

va ir didumas mainosi, gali pa
virsti in veži jeigu neiszgydyti 
ir n(‘prižiuroti.
hommorrhoidu

I lig“-
Gydytojas, kuris gydo apsi- 

reiszkima be pilno (‘gzamino, 
nežino savo užsiėmimą.

sau-

ogzn-

, gB-
kurie neiszgydyti,

į

Flaperiu
VėliavasM

savo

If
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Ant. J. Sakalauskas

LIETUVISZKAS GRABORTUS 
IB BALSAMU0T0JA8

oo, > J

Laidoja ktinUB Numirėliu pagal Nau- 
lauila mada. Pigi preke. Telpgl prl- s 
itato automobiliui visoklema reika
lam!.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite P0MN1NKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaua parduoti negu kiti.

801 E. 1‘lne SU Mahaaoy City, Fa.

k.j

k <‘lio
1 .ausanne, 

M misteris

PASIRASZIMAS TURKISZKOS SUTAIKOS.
Turkijos 

svarbaus dokumento.
Szvaicarijoi ana diena likos pasiraszyta taika 

oVonizelas buvo pirmutiniii kuris pasirasze ant toj

I ik 90!) m v

Margarieta Vai-— Pana 
liomito isz Du Hbis, Pa. lanko
si pas savo gymines S 1----
kus, 739 E. Pim' uli., ir prie tos 

at lanke

auc-

redakcija

Isz Shenandoah, Pa.
Subat oje at sibnvo laido- 
J uozo Kazin neko, 13 S.

60 procentas 
isz tikro vėžio

su talkininkais.

Ehiperei net orėdamos 
vėliavos, sumanė pasieti viena 
ir parodyti svietui, jog josios 
valdo visa svietą
'Tokia fhiperine vėliava pasiro 
de
stati* pana Janina Bail, 
isz patogiausiu tenaitiniu mer 
ginu.

• ATSIUSK TIK Sl.CO
O gaust sallklo Ir apyniu del 35 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir piisiuntima apmoka-

Geriausia stambi trajanka GOc 
Pnplaiszkal 

Truk-

su pamokinimu

Į( ><J 
vvriszka.

Newport, K. Ikuria per 
viena

rne.
arba G pakolei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40 

Daktaras NamuoseKnyga "Daktaras Namuose” $1.00.* 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe li.60. Celu- 
loldo abdarain $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Colufoldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už G5c. 

M. J. ŽUKAITI.8.
451 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

Geriausia Gimtuvių 
Dovana.
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(Irani ulyezios. X’elionis sirgo 

laika. Turėjo
melus prigulėjo prie szv. Juo- 

Iraugijos ir pergyttmo 
25 melus, paliko 

\ iena su n u ir ketui 
imu. kaipo ir bro

1 ik l riimpa 53
i1? c*1 * > I

y

progos
Saules.

Pet nvuzios diena J uozu" x i 
Strielkus, 317 \\ . Mahano\ 
avė. afdaike perk irt ima galv 
kasvklosia. Gvdo.si namie.

I t ’ %

317

Gerai žinomas visiems 
advokatas Joseph 11. Garra ha n 
mirė treezia 
ežios rvt’A

valanda petnv 
Eiladuifijos ligon 

Imti. Velionis gimė McAd
o
lukterės 

ir sese-

gimė 
palik 

tris <
4M metai adgal, 
viena snnn ir 
kaipo penkis brolius 
ria.

< H > 
paezia

Pana Elena Kasperiute 
isz Pbiladelphijos lankosi pas 
gimines Putkauekiis mieste ir 
aplinkinėje.

TEMYKITE1

Isz priežasties štoko van- 
k dens, nevale naudoti guminiu 

paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika-

zapo < 
mie-le apie

vs < lllkl eres
ir privintą s
Ii Kazimiera.

X’incnkas, I riju numesiu
J uozo I liszkevieziaus, 

211 X. < 'ai lit rine
i e.

Sll llt'l |X

ulyezios mi-[

I ’raejl a 
palaidota ant 
i >na 'ramoszuniene 
la m l<».

Ket verga likos 
vicI iniu kapiniu 

i>z Asil

kun. 
mazgu mote- 

Vinea 'ramkevieziu su 
p. Helena Twardzikiute. Nuo
taka yra

Kol vergą
Xorbuta suriszo 
r' sies

Praėjiu

.......... ■Ilian mm — Illi—II—Blia .............. M Mill ... ...

gimtuvių žmogus! negu laukti pakol iszsiplatina 
ne žmogaus likimas) ir tada prisieina gydyti.

bet priguli nuo ja paežio
ko Dr. Nicoll, naujas New Yor
ko valstijos sveikatos komisi- 
jnierius. ‘LMes visi norime 
vent i kaip ilgai

Kiek 
szvenezia,

k k

y 1 sa-

gy- 
, ir bū

ti sveikais, linksmais ir stip
riais. Ilgai gyventi turimi' kuo 

savo svei-
sergame gauti 

medikaliszka prie- 
\ ra daugelis žmo- 
nesveiki, kad nors

ga lime

g(‘riansiai prižiūrėt i 
kata ir kuomet 
geriausia 
žiūra. Bet 
niu kurie
jauezias sveikais ir jie patys

Į 11

t.K 
priprat

Szi (nu i s^-d ienomis žmonos 
e eiti pas dantistn kas 

szeszis menesius ir leidžia jam 
peržiurai! ju dantis. .Jeigu jis 
randa, jog dantys sugedo jis 
tuoj pataiso iixtokiu bildu

baisus dantų skaudeji- 
ir ta turime atsiminti 

žiūrėdami in musu kuna. Ras-

b. Ai ax
r3 v'

Aa
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į

t

nėr
toks
mas,

pertaisykime 
mažas bedas.

Kodėl duoti gydytojui per
žiūrėti kuna ? Paklausimas bu- 

atsakvtas.
*
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DMels kaucija sudėta V a. liti- 
jo< Banko Dipartaminto.
Kilu po priežiūra Valitljoi, 
telp kad pinigai sudėti mane 
Bankojo negali pratutL Pri
ima pinigus saugiam p ai alki- 
mul. Slunczu pinigui In Ti
sai dalis iTleto, pagal dienos 
kurta. Parduodu Lalvakar- 
tei kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Pasipor- 
tm keliaujantiems In Lietum 
▼likai daroma tdlilngal, grei 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o 
atiaklma.

V. LAPINSKAS
401 W. Mahamy Ariu, 

KAHANOY CITY.

gausite tilling* 
Adresavoklts:°

R
s

i f FA,vo jau atsakytas. Isz keliu 
szimtu tukstaneziu žmonių, ku
rie buyo egzaminuoti 
keturiu kokia nors liga sirgo. 
Dvitre.czdalvs tu ligų nukrei
piamos, 
bandė 
kuomet szauke jauniuosius in 
armija. Beveik treczia dalis vi
su jaunu vyru

nežino, jog serga, iki ant syk 
baisiai suserga. Beveik visi ži- 

arba pažystame ka 
ant syk numirė,

žmogų kuris mane jog

fe K

r<^-1 
t Btrvs isznors 

arba
*- Jr •■SsmaSn^eSBWOnSMBBmSBSBMOBB

JONAS M. CISARIKAS
Flre Insurance Agent

inokslainiu * .J J p’ f * <»* 4/?* 11 w.>♦ *■ i.^ ,

Denmąfko Atletai Pribus In Amerika.
geriausiu atletu isz Dcuiniarko 

kurte pribus iii Anierika dalibauti športosie
rudeni Golunj^ijęs universitete. Yra jai jtiunikaiezei ‘ijr mer-

direkto
riaus 'Twardziko sesuo, o Tam- 

nžsiemima Di 
ežio duonkepi uveje.

Lenku szv. Kazimiero 
parapije apvaiksztines Sep. 1, 
2 ir 3 auksines sukaktuves nuo 
snlv(‘rimo parapijos, kurios 
pirmutiniu prabaszezium buvo 
senukas kunigas liet avys kun.

>- 
mireziai uzeine parapije 

.enarkeviezius mirdamas 
19U4 mele.
Ims laikomu l*i valanda pumai 
dos.

nors

kevicziiis turi

L

lingas naudojimas vandens yra Strupi.Lskns 1X79 mete o po ,j<
uždrausta. Paipos, kranai ir 
tj, kurio/ yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.

užeinu
kun. I

priežast ies

t.f.) Mahanoy City Water Co.
New Philadelphia, Pa. 

Steit inei 
abla\ a 

j HU,
t loka, 
mis

e

Matykite szitus 
priesz pirkimo

Keeley Peczius
Estate 11eatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleunms arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu
H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

padare net i ketina 
czionail i iii n

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
8zus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
viaokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine * * Saules. ’ ’
bus'padarytas puikei ir ge- 

/♦ 9

o darbas

...............b" ' ■
l)(‘d(‘ Samas irgi pa- 

sistemaperžiūrėjimo
Paveikslas paYddp pulką

kokie atsibus szi
Apdraudžia (Imzurlnlu) Namus, 

Tavorus, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnie*. 

Geriausiose Kompanijose

ant
areszta vodami Pet ra

pas kuri i
mnnsza ines;

rado 35
; Tama

saln-
Ma- 

galo- 
Mar-

kalevieziu, su 40 galonu niun- 
szaines ir Mrs. Zciliniene su 40 
galonu nmnszaines. Visi užsta
te kaucije lyg teismui.

Kenosha, Wis. — Anelia Ka- 
33 metu amžiaus, ne

tikėtai pasimirė. Pereita penk
tadieni buvo iszvežta in Keno
sha ligonine ir. daryta operaci
jos buvo manoma, kad pa
sveiks, bid sziandien rvta ūmai 
pradėjo 
l()ta valanda ryta pasimirė. 
Velione gyveno visa laika Ke
nosha, Wisconsin, po numeriu 

St r. Paliko liud- 
savo v v ra Joną »■

ir Kasiuli ir du vaikucziu. Vai
kiukas 12 metu ir mergaite 11 
metu.

Laidotuves atsibuvo isz ve
liones namu, 653 Garden Stępet 
kaip 2 valandos po pietų in 
miesto kapines. .i1-

siu liene,

(‘iii blogyn ir kaip 
valanda

653 Garden 
nam padėjimo

9
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Balsuokite už ,

Wm. C. James
Isz Mahanpy City, Pa.

ANT
County Commissioner

kiekvienas žmogus butu 
gimtuvių 

'Ta Sveikatos Tarvba
I

sveikatos isz- 
at v- 
gali 

gydytojas. Yra
apiprekiavimas. 

matvti

ome, 
kuris 
apie 
sveikas bet gyvasties apsau
gojimo gydytojas rado kokia 
baisia liga.

‘^fautiszka Sveikatos Tarv- *
ba (National Health Council)
organizacija prie kurios prigu
li didžiausios vieszos sveikatos 
ir mediknliszkos organizacijos 
Suv. Valstijose siūlo paturima 
jog
egzaminuotas savo 
dienoje.
duoda ta pasiulijima nes ji, ti
ki, jog kiekvienas žmogus ture- 
tu sau duoti kuogeriausia do
vanai! savo gimimo durnoje ir 
jiems atrodo, jog tokis plianas 
butu geriausias būdas prailgiu 
ti gyvenimą.

“ Kas tai vra *
tyrinėjimas? Yra pilnas, 
dus peržiūrėjimas ir ta 
padaryti tik 
žmogiszkas 
Tokiu bildu galime 
sveikatos turtus ir ligos sko
las. Yra geriausio biznio su- 
raszas, inventaras arba rokun- 
du perkratimas, gyvenimo biz
nio. Gydytojas peržiūri kiek
viena žmogų nuo galvos iki ko
jų.

jis turi sužinoti apie avo pri
pratimus ir 
tavo namus ir 
mus,
vo sveikatos. Jis suras ir suži
nok tavo augszti, svarsti, tem
peratūra, pulsą, ir kraujo slo- 
gininm. Jis sužinos apie plan- 
czius, szirdi, kopomis ir kitus 
kūno sąnarius. Jis pažiuręs in 
tavo burna, lengvai pamusz 
krutino, ir peržiuręs kuna pa- 
temyti ar 
apsireiszkimai.
darba, kaip tik geras, iszlavin- 

gydytojas gali, atlikti, ir

Vokiu

Yra

S

y

Geras gydytojas žino, jog

aplinkybes, apie 
darbo padeji- 

viskas atsiliepia ant sa-

randasi koki nors 
Ir įjis atliks

tas
jeigu jis tau pasakys, jog ta 
ar a kūno dalis reiklauja. prio- 
yinros. Daug gerinus sužinoti 
J«un tik kokia liga prasideda

gimtuvių

buvo atmesti 
nes turėjo viziszku ar protisz- 
ku trukumu.

“Todėl, sulaukės
diena nueik pas gydytoja ir pri 
prask lankyti szeimynos gy
dytoja kas szeszius menesius, 
ir neduokit proga ligoms tai}) 
insigyti jog negalima jas gy- 
dvti. rr<intiszkos Sveikatos Ta- 

Tarv- 
gV( ly

ge ra i n deja.
bos nariai susideda isz 
toju, slaugiu, vieszos sveikatos

Raudonojo Kry- 
ir miestu svei-

rvba turi

darbininku,
žians, valstijų
katos departamento ir visokiu
specialistu.
toki os
turėtu būti geri.

Ir patarimai isz 
o r ga n i za e i j (M žli n o n i a 

$ >

4.

JOS. < PENKUNAS
ISZ ST. CLAIR, PA.

Kandidatas ant
DIRECTOS OF THE POOR
REPUBL1KONJSZKO TIKIETO.

Lietuviai Schuylkill Pavieto bal
suokite už savo Tautieti 

.Praszo juso balso ir intekmes.
_______  ■ - ...I   ?■ ■''.J * . .______________________________

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-laiklnis ofisas randasi
‘ KAZUNO APTIEKOJE, 

88 S.' Jardln Si. Slionaiiduah, Fa.

gaiter surinkti isz ūkiu o ne profesijomdai.
„■ h □ • *1 j

f ‘ 4 1

j BĮ5 W. Mahnnoy Avė, Mahanuy City
<yvs •»«»«• »»s »mvr» »*•« i«i Ai ihmh

Į 
r
1

ILletsrlaik*i Graborlsi

K. RĖKLAITIS_______ _ «

ir gaunate
prekes y.

Visada būnate užganėdinti i 
| tik geriausi tavora už pigiausias 
s kada perkate Levit’o szlore.

8 NumirėliuiLaidoja Numirėliui pagal 
naujausia mada ir mokila. 

Turi paielbtulnke moters, 
Frielaamoi preke#.

| Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Levit’o Sztoras
I
I
8
Z

- 1

| 13-15 W. Centre St. Mahanoy City
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

t

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA..

------- $------7
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagclba.
Ji žino kaip suteikti pagclba savo prieteliams. 

I 4 >

Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
banka jeszko daugiaus prieteliu.

Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 
pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.

Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI: 
D. M. GRAHAM, Prez.

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

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

X,

D. F. GUINAN. Sek. Kasljerlus

—

11C West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA

Bell Telephonai No. 149

I

Bar* Its Ir ProflU $5Sl,14l.M
CAPITAL STOCK Ilil.SU.M - J 

Ir Profits $m,14I.H < r .n j-u » -■ i (
Moklini uitn. >rocsnta a*t auditą ' 
>lxdg*. Procaata' pridedam prie jus , 
pbdgu I Sausio ir 1 Liepos, nepal- - 
šaut ar ataesiat parodyt knyguts 1 
ar as. Mes aorlm kad ir jus turi- ' 
tumet reikalą m muiu banka, as- 
paliant ar mažas ar didelis.

Bankai adarai nuo 9 ryti Iki S 
poplst. Subatomli 9 ryti Iki 11 vai.

— »«■ II -W -s
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*.

W. TRASKAUSKAS
FIRM UTIMIS LIETUYISZOB 

•BABPkTUB MiniJtOT CITI, T1

Laidoja Kunus Numirusiu. PaeaBid 
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
Bitiniu, VMellju, Pasivažinėjimo 

Ir t L
S20 TV. Centro SU Mahaaey City, P

~ CI18. S. FAKMLET 
Real Estate Arent — Rotary Fnbl

J elfu norite pirkti ar parduoti Stubi 
mes galime jumis tame patarnauti 
Randavojame namus, koletavojami 

randas Ir telp toliau*.
tIS W. Centre BU Mahanoy City, 1


