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Isz Amerikos
Okla. —
Khiklnk- 

nes

surasza kuri 
keliu ir plentu ly

Amerike randasi 13,002,692 
automobilei,

Washington, D. C. — Pagal 
surengė bjuras 
g 1 Liepos szio

meto, likos užregistravotn 13,- 
002,692 automobiliu. Mete bu- 
tiktai 764,052 visokiu automo
biliu, o szimet užaugo snvir- 
sznm dvilekn milijonai. Pasa- 
žierinin automobiliu buvo 11,- 
571,199. ( ž laisnus užmokėta 
$147,240,996 isz kuriu 137,733,- 

atidnota ant pataisy
ir padirbimo nauju plentu.

525 bus 
mo

Senuke 69 metu suvaikszcziojo 
1890 miles.

Niagara Falls, N. Y. — Gal- 
žylais plaukais, 

gana

Kova prieszais Klukluksus. — 
Karo stovis Oklahomoje.
Oklahoma City, 

Okla homos va 1st i je
sams jau nesiranda vietos, 
gubernatorius Walton kovoje 
priesz taja slaptinga organiza- 
cije visom spėkom idant sulau
žyt juju galybių.

Daugelis isz Kinksi! yra sa- 
nareis vaistines legislatures ir 

prieszais 
Walt imas
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Sugražino pavogtus pinigus 
po 6 metu.

Detroit, Mich. — Szeszi me
tai adgal, kuprotas ir apdris- 
kias valkata atėjo pas Stanis
lova Zbudovski, kuris laike 
restauraeije, praszydamas dar
bo. Stasis priėmė kupruka, da
vė darba mazgoti lorielkas, po 
tam tarnavo svecziams.

ISZ VISU SZALIU “XT
...........------------------------

Rosi j e turi užtektinai aukso, 
tik ji neiszleidže.

Moskva. — Sana re i iižrube- 
žines misijos ana diena turėjo 
proga pamatyti rusiszkam vai
stiniam ha.nke kiek Rosije isz- 
tikruju turi aukso ir sidabro. 
Po vadovvsta direktoriaus 
banko kamisije likos nuvesta 
in iždą, kur mate pilnus mai- 
szus aukso verties 98 milijonus 
auksiniu
centraliszkam 
nemažiau 
auksiniu rubliu ir daug sidab
ro.
Naujausio iszradimo gazas del 

varino automobiliu.
Praga. — Naujas gazas kuris 

varo automobilius po
Dynalkol“ likos i'szrastas

London.
czei žmonių

5000 Isz Lietuvos.
7 -------- ♦--------

Lietuvei bėga isz Lietuvos — 
valdže spaudže visus.

Kaunas. — Pasiszianszimas 
visokiu virszininku, 
tos, spekuiacijos, | 
inai, paprastai bjaurus pasiel
gimai visur, privertė lietuvius, 
kurie atkeliavo isz Ameriko, 
ant apleidimo savo levynes ir 
sugryžti in taja laisva szali isz 
kuria, apleido, tikėdamiesi, jog 
tėvynėje ras malszu gyvenimą 
ir ramuma, bet visa uždirbta 
turteli. Amerike turėjo praleis
ti apsigindami nuo persekioto
ju, o nekurie gavosi net iii ka
lėjimą už kokius ten nužuretus 
prasikaltimus ir 
prie slaptingu
Ticjoi ka yra priverstais ap-

“E- 
same priversti vela, sugryžti in 
musu nauja, tevynia Amerika, 
nes negalime paneszti tuja su n 
kenvbiu kokias užtikome Lie- •r

tavoje. Amerike lengviau kvė
puosime, nes tėvynėje kas ne- 
bueziuoje raiiku valdininku, 
vra bolszevikn ir zdraica tevv- 
nes.“

Szimtai rengėsi atvažiuoti in 
Amerika ant pirmutiniu laivu.

Ponki tukstan- 
žuvo potvini isz 

priežasties baisios viešnios ku
ri atlanko l’oltori, prie Kobe, 
Japonijoi praejta Subata. Upes 
Tuknre, Chico ir Takimi isz- 
siliejo sunaikydamos daugeli 
kaimeliu. Teipgi 'Tokio ir Yo- 

nukentejo nemažai, 
sustojo ėja.

daejna ant

, apgavys- 
persekioji-

gelžkelio

musu valstv-

Virszininkas isznaudotojas.
Batakiai. Tauragės ap. — 

Jau antri metai, kaip taisoma 
linija Pažesunai-

Sziauliai. Tuos darbus atlieka 
kelios kuopos geležkoliu darbi
ninku. CzJa tarp sažinigu tar
nautoju randasi ir tokiu, ku
rio tarnaudami
bei stengiasi ja kodaugiausia 
saviems tikslams naudoti. Ba
takių plote vyr. darbininkas Z., 
turėdamas savo priežiūroje 
kasdien nuo 10 iki 50 darbinin
ku, kuriems valdžia moka už 
darbo atlyginimą dažnai dar
bo metu juos naudodavo savo 
tėvo ūkio darbams.

Sužinuojusi

mane pasiprieszyt 
gubernatorių, bet 
kerszino uždaryti visus in ka
lėjimu. Dabar Kluksa.i turi nu- 
simest nuo veidu visas paklo
des ir laikvti susirinkimus su 
atidengtais veidais idant juos 
visi pažintu kas tai do pauksz- 
czei.

Po visa Oklahoma guberna
torius apszauke kariszka stovi, 
jeigu kareivei suranda kur ko
ki Kluksa tai tuojans talpina 
ji in kalėjimu. Jeigu tas nepa- 
gialbes, tai szandys juos kaip 
szunis, jeigu bus pasiredia in 
paklodes.

isz Vo-
kiet ijos:

parduodamas ir 
markes.

milijonu savo

rusiszku rubliu, o 
banke radosi 

kaip 24 milijonai Dvi-
apie toki val

džios darbininku isznaudojima 
privati n iems darbams, Susisie
kimo Ministerija padare tardy
mą ir kaltininką vyr. geležko- 
lio darbininką Z. isz tamvbos 
paleido.

Aresztavojo komunistus.
Panevėžys. — Rugpjuczio m. 

Panevėžio rajone kriminaliu 
skvriaus B. valdininku susek
ta/
Svarbiausieji 
tuoti.

kohama.
\'isi geležinkelei 
Bledes
veanu.
Bjaurus pasielgimas žydu su 

krikszczionia.
Varszava, Lenkija.

įleszimts metu Celina Jakimo-
niute pribuvus nesenai isz kai
mo joszkoti užsiėmimo, rado 
ant galo tarnysta. pa.s koki tai 
žvila Ofli ant ui vežios Panskos. 
Žydai visokeis bjaureis budais 
pasielginejo su krikszezionisz- 
ka. mergaite ir a.nt galo apkal
tino ja ja už vagysta, užmeti ne
darni jiai, buk paėmė paklodes 
ir kitokius naminius daliklis, 
ant galo iszmete ant uliezios.

'Neturėdama
vargsze ant galo nutarė atimti 
sau gyvaste per ižgerima tru- 

Krikszczioniszki gy
ventojai ja ja surado ir nuvožė
in ligonbuti.
Prancūzai užgriebė trilijonus 

vokiszku markiu.
Koblencas. — Francuziszki 

kareivai užgriebė Ersene 700 
trilijonus vokiszku markiu ku
rias vokieeziai gabeno in Dor- 
tumnnda.

Sziadien 
285,710,000
amerikoniszka doleri! Bankai 
nopriyma. ir neparduoda dau
giau vokiszku markiu Ameri
ke, nes tasai biznis neužsimo- 
ka.

,1*

prigulėjimo 
draugovių

vardu
likos

kuri ūžtvir-
‘ ‘ Dvnalkol“ 
(’zeko Slovak i joi, 
tino valdže. 'Tasai gazas yra go
resnis už gazolinu, varo viso
kius automobilius ir kitas ma- 
szinas daug pigiau ne kaip ga
zolinas. Susideda jisai isz 60 
procento bonzoliaus ir 40 pro
cento alkoholimis.

Bolszevikai persekioja ku
nigus.

1 leisi ngfarsas. — 
kai iszgujo isz Arkangelsko su- 
virszum keturis szimtus kuni
gu o inkimszo iii kalėjimus tris 
szimtus, už tai, kad pa kurst ine- 
jo žmonis ant. sukėlimo rovo- 
lucijos prieszais bolszevikus.
Aukos draskaneziu bestijų.

Pekinas, Kinai. — Kinuosia 
szimet mažai pražuvo žmonių 
nuo draskaneziu žvėrių, 
lokes bestijos tuo iižinnsza o 
valdže apdovanojo 
kuris atnesza kaili 
žverio. Bet Korejoi szimet žu
vo snvirszum 2500 žmonių nuo

Siberijoi szimet daug 
sudraskyta per

leisti savo tevvnia kalba:sudėjimo bet da
Amanda Chapman, 

amžiaus isz 
ai»‘jo peksz- 

Niagara 
m v-

va apdengta 
kudo 
drūta Mrs 
turinti 69 metus
Miami, Floridos, 
ežia ana diena 
Falls, 
les kelio isz 
real, Kanada.

■ Toje kelionėje senukei drau
gavo josios duktė Irimą R. 
(’hapman, 25 metu amžiaus. 
Dabar abidvi mano atlikti pek- 
szczios keliom4 in (’hieatra. o

m 
padarydama 1890

Miami per M out-

ana

jeigu bus
kalte.
j y

Tavor i i

gavo
_.)

in Chicaga, 
isz tonais in Los Angeles, Kali
fornija, apie tris tukstanezius 
miliu.

Septini žuvo deganeziam name.
Jersey City, N. J. — Soty- 

nios ypatos žuvo o daugelis li
kos sužeistos ir apdegintos, de
ganeziam name, kuriame gyve
no szesziolika szeimynu. Žuvu
sioje vra: ugnagesis 
Mrs 
Edwardas, 
trys vaikai Kolasinskn, Zopije 
34 metu, Regina 9 metu ir He
lena 7 metu. Tėvai iszsigialbe- 

negalejo iszgaut

yni: ugnagesis Fechan, 
Thomas ir josios sūnelis 

Edwardas Bren,

jo, bet vaiku 
in laika.

koliekos

Ubagas uždirbdavo $34,560 
ant meto.

New York. — Palicije aresz- 
tavojo už ubagavimu Antanu 
Samara, 42 metu senumo, ku
ris neturėjo abieju kojų, gy
vendamas isz ubagavimo. Sa
maras labai užsirūstino tokiu 
jiasielgimu vargingo

priesztaraut i 
jojo užklauso 

kiek jisai per diena surinkdavo 
auku. Kada jam Samaras ap- 
reiszke, sudže pradėjo rok not 
jojo inejga kalbėdamas in uba
gą: “Tai vyreli uždirbi per sau 
vaitia apie 2,800 doleriu, o per 
meta 34,560 dolerius. Bai 
tai daugiau 
Najorkinis
Nuo sziadien daugiau mieste 
neubagausi — 90 dienu in pa
taisos narna, o po atsedejinnd 
bausmes turi apleist miestą.“ 
Samara nulindo kad jojo inej
ga dings.

Turėjo jisai puiku automobi
liu, kelis namus, o vaikai lan
kėsi ant mokslo in universite
tus.

ir net pradėjo 
sudžiu i, kuris

gali 
ne kaip aplaiko 

majoras miesto.

Apsivede su kitu manydama 
jog pirmutinis vyras likos 

užmusztas.
Sheboygan, Wis. — Many

dama, jog yra uaszle, Mrs. Ju
lija Rikteriene, motina keturiu 
vaiku,
Szent leriu 
prietelium, ne

vvras likos užmusztas ru- 
kariumeneje

Gyvendama 
savo antru vyru 

menesius,

apsivedė 
senu 

•s g

su Dovvdu
szeim vn i szk u

9

prilojo, buk jo-
s los
s isz k oje 
švieti nes 
linksma i
per

laike
kares.

su 
szeszis

'dienomis aplaike žino buk jo-

gyventojai

t omis

ant persiskyri- 
noringai per- 

apie visa atsi- 
vyras apleido

motore dabar lauke

sios pirmutinis vyras yra gy
vas. Padare rodą su savo antru 
vyru ir siitiko 
mo. Sudas *iuos 
skyrė dagirdes 
tikima. Antras 
miestą o
sugr\ žtanezio mirusio vvro. • •

Rikterei pribuvo in Amerika 
1904 mele. Vyras paliko gana 
dideli turteli Rosijoi, o sueze- 
dines sziek tiek pinigu, nutari4 
keliauti in teviszkia, parduoti 
turtą irsugryžli adgal in Ame
rika. Ant nelaimes kilo svietine 

o kai I Rikteris ne 1 urejo
eitizens popieru likos užtrauk
tas in rusiszka 
Rikteriene dirbo sunkei ant už- 
laik vmo szeim vneles
ežia, jog vyras sngryž, bet ()k- 
toberio menesije, 

buk 
likos užmusztas I 

turėjo

kare.

kariumenia.

su vil-

menesijc 
aplaike žino

, 1922 mete, 
josios vyras 

laike 
Ka turėjo daryti 
mažais vaikais. Szentleris 
aukavo save, na ir apsivedė. 
Kelios sanvaites atgal pribuvo 
isz Rusijos tūla motere, kuri 
apreiszke Rikterienei buk ma
te josios vyra Moskvoje, sveika 
ir gyva. Neužilgio aplaike gro- 
mata nuo vyro, kuris pranesza 
jai buk neužilgio priims pas ją
ją. Dabar motere liekantrei lau
ke dienos kada 
Ii su savo 
jam viską.

kares, 
motore su 

pa-

g’
v vru

ales vela suej- 
ir iszajszkyt

'Tula 
vakaru knprukas dingo o teip 
gi ir pinigai isz staleziaus.

Ana diena Zbudovskis aplai
ke sekaneza gromata

“Gnodolinas ponas 
Zbudovski, asz dirbau pas ta
ve szeszi metai adgal, pavogda
mas isz staleziaus 18 doleriu. 
Su tais pinigais pribuvau in 
tevvnia ir dabar esmių vertas 
daug pinigu
į > i r k d a m a s v o k i s z k a s 
'Turiu savo kancelariję ir sek
retorių, bet mano savžine ne
davinėjo man pasilsiu, jog lu
xe apvogiau ir dabar sugraži
nu tau su procentu 25 dolerius 
ir atleisk mano 
prietelis Lndvikas.
Dvi moteres gyveno su savim 

kaipo “motere“ su vyru.
La Crosse, Wis. — Nemažai 

nusistebėjo gyventojai mieste
lio Lynxville, 
buk mii ilsis “vyras“ William 
‘Taylor kaipo vyras Mrs. Nellie 
Tavlor ne buvo kuom kitu kai- 
po irgi motere.

Tayloris apsirgo ant vėžio ir 
likos nuvežtas 
kada ji iszvede 
tai motere.

‘Tayloris buvo žinomas kaipo 
geras ir malszus darbininkas 
ir mylėtas nuo visu. Jojo pati 
dirbo mažam hotelije. Willia- 
mas turėjo 65 metus o Nellie 
55 metus. Badai abudu gyveno 

szliubo kaip tai sakoma 
ant vieros. “ 
Badai keliolika

susipažino laike 
ligos-viena kita dažiuredamos 
visame ir teip insimylejo viena 
in kita, jog nutarė daugiau ne

gyventi kaipo 
vvras su motere.

Kada Nellie 
slaptybe josios 
davė dingo isz 
kur.
Penki metai kalėjimo už pa

vogimą pajaus.
Minneapolis, Minu. —

kada 
vvras

dažinojo, 
y y

Bolszevi-

.kur pasidėt

vizuos.

be
4 4

abi moteres

persiskirt ir

iii ligonbut i, o 
pasirodė, jog

metu adgal

dažinojo, buk 
“vvro“ iszsi- 
miesto nežino

kalėjime ne kaip

nes

gausei ta ji, 
užmuszto

b

1)0 10,000 ant

szinos jeszko

galonui nupirkti 
markiu už viena

Trumpi Telegramai.

I lamilton, 
davėsi

M*

l’tarninke 
smarkus drebėjimas žemes, bet 
bledes nepadaryta.

('o lorad o Springs, ('olo.— 
Czionaitineje aplinkinėje nu
puolė gana didelis sniegas.\ 

London.
Trans-jordani jo i, yra daug pa
vojingesnis no kaip isz pradžių 
buvo manyta. 15,000 kareiviu 
likos nusiimsiu in tonais ant 
apmalszinimo pasikeleliu.

Bermudli. — 
jaust gana

Pasikėlimas

seni vartoti

Paskui

komunistu organizacija, 
asmenys aresz- 

Bv 1 oje nusi kalt in i ma s 
inrodytas. Szioje bylojo figū
ruoja. apie 20 asmenų.

Minimojo skyriaus valdinin
ku sulaikytas Ukmergėj vienas 
asmuo, pa kuri rasta daug ko
munistines lite ratu ros.

Perkūnas uždegė triobas.
Vilkaviszkis. — Po dideliu 

karszczhi, Liepos 16 d. Vakare 
szios apylinkes padangoj smar
kiai szvvtriavo žaibai ir beldė
si griaustinis. Sutemoj, keliose 
vietose matėsi iszkilusiu gais
ru. Vilkaviszkyje, Kapu g. žai
bas uždege J. Sabaliausko gy
venama trioba. Bet užėjus di
deliam lietui ir darbuojanties 
vietos ugniagesiams vos nude
gus stogui, ja pasiseko užge
sinti. Tuo paežiu laiku kai ku
riose apskrities vietose kartu 
su smarkiu lietum krito stam
biu ledu, kurie nemažai paken
kė javams.

Dvasios neduoda ramumo 
žmohims.

Kaunas. — Kaune, ant Ža
liojo Kalno, namely, kuriame 
gyvena. 7 žmones nakties laiku 
pradėjo su didžiausiu trenks
mu trukti stikliniai indai, kaip 

taip isz vakaro
nupirkti, ir mėtytis ant žmonių 
vilnų mezginys — kojine.

Rugpjuczio 12 d. parvažia
vęs in ta narna ir iszgirdes pa
sakojimus apie szi atsitikima 
netikėjau. Vakare, man gulint 
atskirame uždarytam kamba
rėly, kilo dideliausis trenks
mas. Užsidengės szviesa radau 
pas lova mesta tiesiog in mane 
moline plyta, kuri isz vakaro 
gulėjo tolinuo lovos,
pradėjo smarkiai metytis sau
sos žoles, nuodėguliai, angliai, 
sauso molio gabalai, o ant galo 
lango uždangalas su trenksmu 
pasikėlė ir vėl ramiai nusilei
do. Tuo viskas baigėsi. Gal ta 
galybe iszlindo per Įauga, nes 
ten buvo skylute. Trankymasis 
prasidėjo lygiai 21 vai., o pasi
baigė 23 vai.

Girdėjau, kad Kaune ir dau
giau panasziu atsitikimu ran
dasi. Gerai butu, kad kas žino, 
kame tokiu invykiu priežastis, 
paskelbtu
ežiuose ju iszaiszkiuima ir nu
ramintu vargszus žmones, nes 
kai kurie visa tai matydami isz 
baimes net liga gauna. Savic
kas Edv.
Kauno Paszto Tol. Technikas

KUR BUNA

Paieszkau Juozą Dubos pa
einantis isz Suvalkų Red., Sta- 
rapoles Ujezdo, Butkos gmino, 
Gudaliu Kaimo. Jisai yra ve
dos su Ona Czernauckiute isz 
Ska rudžiu 
apie juos
neszt o gausite nagrados $5.

Jonas Czerniauckas
13 Agnes St., 

Bayonne City, N. J.

Para. Jeigu kas 
žino meldžiu pra-

tigrisu. 
žmonių likos 
vilkus ir meszkas kuriu aukos 
daejna lyg tukstaneziu.
Maszina guldo plitas, padaro 

darba už 20 darbininkus.
London. — Tomis dienomis 

likos iszbandyta nauja maszi
na kuri guldo plitas ant uli
ezios ir namu
dienos, padarydama tiek dar
bo kiek dvideszimts darbinin
kai. Prie maszinos randasi tik
tai trys darbininkai! Yra va
roma su elektriku. Dabar isz- 
radejas tosios nepaprastos ma- 

žmogaus, kuris
iszrastu greitesni būda dirbi
mo plitn idant prisotyt taja 
maszina kuri sunaudojo de- 
szmts tukstanezius plitu per 
diena. Ar isz to nudžiugs mū
rininkai kurie gali paguldyt 
tiktai 500 plitu per diena ir 
gauna po 1,50 ant valandos tai 
nežino.
Drebėjimas žemes Maltoje ir 

Sicilijoi.
Malta. — Gana smarkus dre

bėjimas kuris tesėsi per kolos 
sekundas davėsi jaust czionais 
apie asztunta valanda U ta r 
ninko ryta. Daug namu sudre-

Paveikslas isz drebejimo žemes 
Japonijoi.

Nikko maldnamio bromas. Prie 
to maldnamio szimtai žmo

nių žuvo.

visuose laikrasz- t .80)

savoPaieszkau savo szvogerio 
Antano Aluszkos paeina isz 

1 savo 
draugo Miko Radzevicziaus 
isz Pristavoniu Kaimo, abudu 
Pu neko Para. Turiu svarbu 
reikalą, malonėkit atsiszaukt 
po adresu.

J. Lnkaszaviczia
21 Anderson St., 
New Haven, Conn.

Radzuszkiu Kaimo, taipgi

Už 
pavogimą paprasto iszkepto 
mažo pajaus verties 25 centu, 
Jonas Gross, likos nubaustas 
in pavietą va kalėjimą ant pen
kių metu. Dabar Jonas sėdė
damas kalėjimo atpras nuo va
gystes pajų. Buvo jisai nubaus 
tas keliš kartus už vagysta ir 
pagal sudžiaus nuomonia, tai 
jam bus geriau persėdėti per 
tiek metu 
vogti pajus.

Kluksai pavogė kampini 
akmeni.

Fairview, N. J. — Atejnan- 
czia nedelia biskupas Walsh 
ketino paszventyti kampini ak
meni po nauja katalikiszka 
szventos Joanos de Are bažny- 
czia. Manoma buk Kluksai ak
meni pavogė, nes kolos sanvai
tes adgal sudegino dideli kry- 
žin prie bažnyczios nakties lai
ko.

Likos užkalbintas kitas ak
muo kuri serges parapijonai 
dena ir mikli lyg 
mui.
Aresztavotas už prisisavinima 

bažnytiniu auku.
New York. — Revorondas 

Paul Reuecke, pastolis Ridge
wood Apasztaliszkos bažny
czios likos aresztavotas ir už
darytas kalėjimo už prisisayi- 
nima ba^pytiniu aukų 3000 ,dor 
loviu kuriuos. (paaukavo dvi

f

Sztrimas.5,000 be pastoges, ugnis padare 
bledes ant 16 milijonu doleriu.

San Francisco, Calif. — Pen
ki tnkstanczei žmonių, turtin
giausi gyventojai užmiesczio 
San Francisco Bay, randasi be 
pastoges, nes ugnis sunaikino 
penkesdeszimts bloku puikiau
siu namu — apie penkis szim
tus, 17 visokiu namu prigulinti 
prie Kalifornijos universiteto 
teipgi sudege. Bledes padaryta 
ant szesziolika milijonu dole
riu, ncpriėkaitant sudegusias 
brangenybes kaip brangus pa-

Dvasios ant kapiniu.
San FriihcIsčOj Crtlif. — Sve- 

czei isz Del Monte hoteliaus ir 
garsingo Pebble

Beach negali užmigt naktimis,
nes ant artimųjų Monterey ka
piniu dvasios kas nakt iszkele 
piknikus. Daugelis žmonių ma
to taisos d vases' ir užtvirtina 
tai po prisiega. Badai yni tai 
dvasios senoviszku gyventoju, 
o ypatingai Jose Salvador, ku- 

insimilejas in tula
mergina po tam nužudytas per [veikslai ir sonoyiszkos rakaiu 
savo prieszus. Dvasios pasiro- dps kuriuos surinko milijonio- 
dineja sefioviazkosia paredosia riszki gyventojai tosios dalios

ris buvo

savo prieszus. Dvasios pasiro- dps kuliuos surinko milijonio-

paszvent ini-

bėjo ir sugruvo. Žmonis iszbe- 
go isz bažnycziu ir namu kada 
pajuto drebėjimą. Bledes gana 
milžiniszkos bet žmonių neuž- 
muszta.
Nužudė visa szeimyna ir pats 

save.
Lodžius. — Vladas Szeptor- 

skis, 27 metu nežinomos prie
žasties perpjovė mięgancziai 
savo paezei gerkle, kudykiu po 
tam pats sau
gerkle su britva. Pati jr.kudy- 
kis tuo mirė o SzeptOvskis mi- 
ye ligonbutęjo už dvieju valan
dų* Kaimynai užtiko lavonus

Mirė kunigas Strimas.
Vilkaviszkis. — Liepos m. 

12 d. vakare ežia, staiga pasi
mirė 74 m. amžiaus kun. Jonas 

Palaidotas Liepos
men. 14 d. Vįelionis, kaipo se
nelis ir nepriklausęs prie para
pijos, gyveno gana prastai, 
vargingai ir mirdamas nepali
ko jokiu turtu.

mięgancziai

patraukė per

kis tuo mirė o SzeptOvskis nri

SENIAUSES ISZTIRIMAS.
Ant sulaikimo dantų gėlimo kaipo 

ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis nepagelbėtu tai ninigus sugra-
žysini. Teipgi prisiunsim informacije 
kaip apsisiaugoti 
pleiskanų ir plikimo, 
dėkavoja už dyka rodą, 
tuojaus ant adreso.
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS',1

nuo
Tukstancziai

Raszykite

slenkimo,

236 Broadwav. i Ravi ft W

Aresztavojo du klierikus.
Vilnius. — Be ankseziau su

imtu, dabar pasodinti kalėji
mai! baigos Lietuviu mokytoju 
seminarija Tamuleviczius Vy- 
taut ir gimnazijos mokinys Pa- 
bilius. Juos botardydama poli
cija prikaiszincjusi, 
esą rengėsi tiltus sprogdinti.

Paieszkau savo brolio Juo
zapo Žukaucka, 1922 m. gyve
no Hart, Mich, bufo pirkęs far- 
ma, dabar nežinau kur ar jis 
gyvas ar mires. Kas apie ji ži
no, meldžiu praneszt.

Matt Zuk
Box 4 R. F. D. No. 4 

Forest City, Iowa.

kad jie

Suimtieji, matyt, kalėjimo ad
ministracijos nemaitinami, nes 
’Tamulovicziiift nrnssnst ntsinaH

Gilberton, Pa. — Uta minko 
ryta atsibuvo laidotuves ‘Mo
tiejaus Raišo su pamaldoms 
Szv. Ludviko bažnyczioje 
Meizville.
prie Citizens draugystes kuri 
palaidojo 
iftv.lr ilmincrni

Ludviko
Velionis prigulėjo

savo mirusi sanari >
Palnldnina nnt i_
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SAULE

KAS GIRDĖT
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Ar Vokietije ženge in bolsze- 
vizmat Ar galės užmokėti savo 
kariszkas skolas? Toki klausy
mai ejna po visa svietą,

Bavaria, Virszutine Szležin- 
ge, \ akarine Prusije, Pome ra- 
piję ir nekurios dalis Maklen- 
burgo ginkluojesi ir ketina ej- 

— žodžiu, re-
voliucije arba namine kare ne- 
užilgio prasidės Vokietijoj, nes 
gyventojams (nubodo tebyre 
gaspndorysta ir numes nuo sa
ves taji sunku junga kuri val- 
dže ant juju uždėjo.

t i priesz Berlina,

Paveikslas iss drebejimo žemes Japonijoi. NAUJI BALSUOTOJAI NEW 
YORK? TURI MOKĖTI 

SKAITYTI IR RASZYTI

.................... i inkin' m

valstija priimti toki instatyma

laimingiauses
Europa

Amerikoniszka ambasada ir ambasadoris Wood kuris vos 
nepražuvo su vi sa savo szeimyna.

SKAlTYTfftt aw? 
' ANQLlSZ^r

kurio ’besonhi buvo na-

apio 50 metu atgal. Ir nuo to 
laiko divdeszimts valstijų pri- 
dino instatymus reikalaujant 
fritlsuotoju skaityt i’ ir raszyti

Europiszka motore 
gy venima 
josios ke

po Europa, o

ba.s ir rūpestis, bet turi tai da
ryti, idant užlaikyti 
pririszima savo vyro

Teisybe, jog amerikoniszkas 
žemcziugli, bet tik 

amerikonisz.ka motore žino 
kaip brangei jisai ka.sztuoje.

vvras v ra

meile ir 
pono.

moterį1

ses 
jog europiete 
niszka v\ra už

amerikoniszki

Ar žinote, jog jeigusaule bu
tu tuszczius kamuolis, 
galema siilalpyt milijoną tokiu 
svietu kokiame mes sziadien 
jrVVrBD llli1 <1 2<

galerna sutalpyt in 
o 

kaip Betel-

tai joje

mes 
milijonai to-

Tie, 
tnralizuoti ir kurie pirma sy
ki balsuos New York o valstijo
je, turi žinoti, jog szioje valsti-
joje naujas

paežiam ('hieage yra aj)ir 150 
kurie dirba nirbira ir kitus ge
rvinus.

I)al»ar majoras 
lieju

()

(‘liicagos pa- 
• sodams neiždavinel i lais- 

iin salonams, nes daugeliuosia 
driilesnius gcrymiis

ie kai]) sode ir papa.
parduoda

kada mielas

Amerika yra 
sklypas del moterių, 
laiko amerikoniszkus vyrus už 
geriausius, 
iszgirdus apie laisva
amerikonkos, kaip 
liauna paezios 
juju vyrai pasilieka prie darbo 
ir siutinėję joms pinigus ant 
geru laiku, nuolatos laiko ki- 
szeniuje ranka ir moka skolas 
savo paežiu ir tokiu budu jei- 

pagadina. nėr ko stebėtis, 
laiko ameriko- 
koki tai kara

laiti isz. pasakų, apie koki kož
na mergina sapnuoji*.

Po teisvbei 
vyrai geriausi ant svieto. Nie
kur ant svieto nesurasite tokio 
duosnaus \yro kaip ameriko
nas del savo ])acziulcs — jei
gu ji gaus.

Bet - - - -
Nevienas vyras aid svieto 

tiek nereikalauna nuo savo 
moteres kai]) Amerikonas. Tei
sybe, duoda jisai daug bet ti- 
kysi nuo savo moteres du kart 
tiek ir da daugiau. Neužgana- 
dytas isz treczio procento ant 
tojo biznio, bet jauezesi nus
kriaustu, jeigu jam luomas mo- 

neatncsza puse pu-

v y r<>
< *

kaip 
pacziules

v y ra.s 
nereikalauna

tėvystės 
siau.

Europietis yra užganadytas, 
.Figų jojo motore yra gera gas- 
padine, apdovanojo ji pulku 
vaiku ir iszauklejo gerai, ne
sirūpina idant jiji butu visados 
patogi, glamonus ir puikei rė
dytųsi. Yra kitos moterie, ku
rios ji palinksmytu ir savo pa
togumu ir meile ji pritrauktu 
prie saves ir t. t.

Bet inner i k o n i szk; i s 
yra dydeliu “bosu“ 

palinksmy tu

v y ras 
geidžentis

moteres visur dirba, idant su-
namie turi 

pinduliu idant 
poną, i

‘‘bosu 
idant ji motore

si lygint su 
butu saules 
palinksmyt

vyrais, 
s

sa.vo

venamr, o -i
kiu šauliu
nauja ž\aigžde Betelgnesa,
tokiu Žvaigždžiu
gnesa galima butu sutalpyt net 
penkos in naujausia, iszrasta 
žvaigžde Antares, kuri yra ba

in i I i u a p 1 i 11da! 450 milijonu 
liu!

Dabar galime dasiprast kaip 
milžiniszka yra padange kurio
je milijonai 
lekioję, o
da nesuseke.

.Dievo galybe yra neiszpasa- 
kytai d} di ir neaprubežiuota !

tokiu Žvaigždžiu 
ast roiiomaikuriu

Ha sziadien, 
skaitytojau turėsi liuosa valan- 

podele 
szio numano * 
imkie su savim,

la i ko. į >erska it ynmi 
pasi- 
sa v o

Saules“, 
ojkie pas 

pažinstama dranga ar draugia, 
kurie szio laikraszezio da netu
ri ir parodyk jiems. Ikisakyk 
jiems k a 
kyk,

jiems.

skaitei, pasa
’’ \ ra vienas 

isz geriaum u laikraszezio kuris 
uola i ko jok ios sza I ies, 
organizacijos, jog jame randasi 
daugiau

• gina praszcziokeliu it .j j u laikraszt i s.

ja me 
jog “Smile

jokios

instatyma.s buvo 
priimtas kuris reikiUauja, jog 
nauji balsuotojai turi skaitvti 
1‘ ... •’i---. Tas ’lie

balsuotoju 
sziais metais. Jie turės parody
ti isz mokyklos diploma arba 
t urės pereiti egzamia priesz re- 

diena. Daugelis 
balsuotoju yra svetur- 

gimusieji, bet ir daugelis isz tu 
yra vyrai ir moterys kurie gi
mė Siiv. Valstijose, kurie nuo 
pereitos rinkimu dienos jau su
laukė 21 metus ir tokiu budu 
gali balsuoti. A’i si, czion gimė 
ir svetur-gime, turės parodyti 
jog moka skaityti 
angliszkai. Keikia aiszkai su
prasti, jog

naujus balsuotojus ir ne 
Inos kurie jau balsavo arba ga
lėjo balsuoti priesz Sausio 1 
1922. Seni balsuotojai, kurie 
jau balsavo ir tie kurie galėjo 
balsuoti priesz

tai]) nedaro, gali ateinan- 
rinkimais balsuoti kad 

nemoka skaityti ir raszyti 
angliszkai

Du budai priimti sužinoti ar 
naujas balsuotojas moka skai- 
tyti ir raszyti angliszkai. Ma- 

vietose kurios neturi 
regisi ra\’ima. moks-

ir raszyti angliszkai. 
ežia apie 180,000

gist racijos 
nauju

t i k

Seni

z 111111

Tris lie

ir raszvti

istatvmas lieezia

n

ta diena kad
nors
ežia is
nors

Lietuvos valdže sziadien api- 
pleszineja visa Lietuva, isz- 
kirsdami puikes ir seiio\ iszkas 
girres ir jaigu teip tolinus t<> 

elgsis, tai 
liepa si Ii k s 

t uret i

isz viso svieto, 
nes tai ju- 

. Pasakyk jiems, 
1 jog aplaikys szimet puiku Ka- 
lendori koki iszleidže kasinė
tas dykai del savo skaitytoju ir 
kad sziadien 
daryk 
mums

S

užsiraszyt u. Ra
li ne t ik 

gerai le jis*

kia gaspadorysta 
Lietuvoje neužilgio 
puikiu girriu. Idant 
kuom apmokėti valdžios iszlai- 
das, valdže paskyrė ant iszkir- 
timo 17,400 hektaru girriu už 
46 milijonus litu. Jau sziadien 
iszkerta už 22 milijonus litu 
girriu — daugiau kai]) paskir
ta. Gyventojai priesz tokia gas
padorysta pradeda murmėt, 
ypatingai kaimuoezei kurie 
gali aplaikyti medžio del 
pare! kala vimo. Narnu
griūva, o nauju nėra isz ko sta- 

, N tvti, nes lietuviszkas turi . . . . .sprkniautai kerta

< * 
ne

savo
st ogai

nes gi rresK

skaitvt tokius didikus kurie UP( zt 1 11 v
ant prapal. lokis ncuzganadi- 
mas žmonių kas dien stojosi pa
vojingesnių.gy veni-

turi ant to

lui sziadien, 
padarysi taja

te, het ir tau Ims isz to nauda, 
jusu ” laikraszt is yra 

riaušes ir stovi ant 
pamatu be 
kiu ten 
jokio

kad < t i g(.
geria usi u 

pardavinėjimo ko- 
kui'ie ne turi 

tai
paju 

“smoko”. Padarvk f 
sziadien!

sz i adieuValdžia,
I lepartamen 

priprat ima 
pakirtus

m- 
be

iki 22 svaru, 
nes kares 
t i ja i r k it os 
leido muitą ant

ap- 
pa-

\ okiet įjos 
praneszta Paežio 
lui, atgaivino 
leisi i ‘ ‘dovanu
jokio muito ir padidino svarsti 

Tuoj po pasauli- 
pasibaigimu, Vokie 

E u ro p< »s
‘ ‘ i lovanu

kietu, daugumas isz kuriu pa
siusti isz Suvienyt uju Valsti
jų, ir susidėjo isz maisto ir dra
pana.
kietas,
siustas kaipo dovana žmogui 
del jo ar jo szeimynos ypatisz- 
ko suvartojimo.

Žodžiai 
reiszkia

bitUuotojii 
angliszkai. 
skaitymo reikahivimas yra tai 
perskaityimiH garsiai isz fedo
ra les konstitucijos ar vast i jos 
konstitucijos. Kaszymo 
minas ar tai pasiraszymas 
vi) vardo arba raszant kelis žo
džius nuo kito raszto arba, kuo
met kitas skaito. Bet nei vienas 
isz tu egzaniinu mireikalAuja 
jog aplikantas turi suprasti ka 
jis paraszo.

kitose, valstijose

f*

TOM

M

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSEI LAI, VISI TAVO SĄNARIAI YRA BALSIAI
N irk AN K1 TI IR S U S T Y R E.

Ne bandyk Juos priverstinai inanksyti, ir traukyti, tuoml dar dau
ginus juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

*Po sunkaus 
dienos 

darbo

l

I
‘T I 
J*.

egza-
sa-

K

Eotcign Language Infer. Service.

Paveikslas isz drebejimo 
žemes Japonijoi.

■;Z

Patikėk daugeliui tukstancziui tautiecziu ir 
• i *

MESZKOS BALSAMAS
(BEAK BALSAM)

sutelkė Jiems taip puikia ir greita pagelba. Praazalink su st yrimą
Balzamu smagiai try damas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlokorlu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c.. ir 5c.
isz.flluslm buteliuką Balaamo.
The CENTRAL DRUG .STOKE, Ltd. 21 E. Centre St., Shenandoah, I’iu
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CSalutaras Hitters
♦

u*!

. "Jlll
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bl

žios o 
ypat iszka.
lo prirodymas turi būti jiaro- 
dytas rinkimo dienoje. Tas pri- 
rodvmas turi būti ar mokvklos • • 
diploma ar mokslo certifika- 
tas iszdiiotas valstijos mokyk
lų autoriteto. Miestuose kai]) 
New A’orkas balsuotojai turi, 
kuomet užsiregistruoja, jiriro 
dvi i ar skaito ir raszo. Tie mm- 
ji balsuotojai, kurie gimė szio 
je szaJyje arba, tie kurie gimė 
užjūriu, kurie lanke mokyklas 

gali atsnneszti 
savo iiijnonja. arba tam Ivgu 
mokslą užbaigė.

Bet yra kitai}) 
jais balsuotojais, kurie neturi 
tokios diplomos. Jie turi paro- 
dvti mokslumo 
jeigu negali parodyti jog 
baigė mokslą kuris lygus 

mokyklos szeszta klia- 
turi pereiti egzaminą kelias

Perry stovylas mieste Tokyo 
Japonijoi kuris buvo sunai
kintas per drobėj ima žemes.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

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

savo

szioje szalyje, 
diplonia.

O

su tais nau-

vert i Ii kata ir
nz- 
su

vieszos
sa.,
dienas priesz registracijos die-

New Yorke papuola

knygas, na- 
menesinius laikraszczius ir

’V * !Jf

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Nctvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEITIMAI, NĖRVISZKUINAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptickorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

GALVOS SKAUDEfflMAI,

u»

4

ATSIRAUGĖJIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.
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Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietin iai! Pranoszu jums, kad dabar yra 

patogiausis laikas simist i laivakortes in Lietuva savo GI- 
M I X LMS ir pažin si ūmiems.

gi Amerikos Konsulis KAI NE priima aplika
cijas del naujos
iii Amerika, taigi nepraleiskite tai]) geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom A FFI DAV1 Tl S lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siimeziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Vžlaikom Moteli del keleiviu 
keliaujaneziii in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke jiribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama 
LA 1 VA KOKI‘Z11’ ir pinigu kurso 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

melu atvažiavimo lietuviam 
taip

Prisiunskit 
apdaryta in 

ne kaip 
buvo nauja. Apdaromo taipgi
visokes istorines 
ta, 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija “Saules.“ o darbas 

ge- 
£Lf.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumenoje. 
Gydo visokias ilgas.

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

Tuoin-laiklnis ofisas randasi 
KAZUNO A PLIEKOJE,

3S S. Jnrdin St. Shenandoah, Pa.

Saules.“Saules.“ o 
bus padarytas puikei ir 
rai.

fe

<■

IB

I
'I

siimcziam pinigus

isz
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as-

I
i
r'

■U
na kuri
Spalio men. Tie egzaminai bus 
laikyti vieszose mokyklose per 
valstija. Nauji balsuotojai tu
ri iszmintingai ir sprantaneziai 
skaityti ir suprasti ka skaito. 
Linkimas isz szimto žodžiu 
lengvoj anglu kalboj, turi Imt 
kandidato perskaityta tyliai. 
Po tam savo ranka turi atsaky
ti nuo asztuoniu iki deszimts 
klausimu apie ka jis perskaito. 
Praneszta, jog pabandymo kal
ba yra. lengva.
tik parodo ar naujas balsuoto
jas gali skaityti ir raszyti an- 
gliszkai ir tokiu budu ar gali 
balsuoti.

Kiekvienas kandidatas tu
rės dvi progas pereiti egzami
ną.
ta jis gali imti

Visada būnate
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.

užganėdinti ir gaunate «!rĄ
8Lietuviszkas BanĮderius 

ir Laivakorcziu Agentas
J. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.
pa-‘ ‘dovanu 

pakieta kuris

Pagal apskaitymo žydiszkos 
Year Book”

užyma josios vyra, a|>ie spor
tus, beisbol ir kad jam uždirb
tu kele draugiszkam 
me, nes vyras ne 
laiko, nes jojo smegenis yra už
vartas bizniu. Amerikoniszkas 
vyras sudeda visa sunkenybe Yorke kas metas, ta ant svieto 
iszauklejimo vaiku ant savo randasi 
moteros, nes pagal jojo nuomo
ne visa, priderino baigėsi tuom'poje 
jeigu jisai duoda ant juju už- Amerike penki

jiai bausti kuriu ISuvienytosia Valstijosia

* 4 kuri iszejna New

penkiolika milijonu 
žydu. Isz tojo skaitliams Euro- 

yra deszimts milijonai, 
milijonai isz

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Kakta Ir Viena”

Pabaiidvmas

— o

laikinio. Pavėlina
ar pagadyti vaikus, 
del
teip, rodos kad neturi tėvo — 
visa kalte vercze ant savo pa- 
czios.

Amerikoniszkas vvras reika- 
lauje nuo savo nioteres idajit 
užlaikvtu savo i

iszrinkti
juju mokslaine ir augti

randasi trys milijonai.

Liet uviszka
nisterije garsina kiek lankosi

Isz viso

apszvietos m i -

mokvtiniu in mokslą.
randasi 150,054 mokytiniu isz 

, 5,848kuriu 57,599 yra Lietuvei

kuria man pri-

Gerbiami TamatoB:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“
siuntėt, norint asz prlsitmcziau už- » . I * f
1

• 1 » ’ į , - ; , * ) | I
nok aplalklau kaipo dovank, 

>•». .n- J . H . u ,ir . 1 V. A-!

užlaikytu savo patogumą ir 
iszveizda, nes niekur nesiran
da, ant svieto kaip czion Amo- 
riko, kur motoro rūpintųsi tiek 
apie savo iszveizda del savo 
vyru kaip czionais.

Europoje tiktai turtingos ir 
tosios moteros ka turi daug lai
ko dabinasi del savo vvru 
idant jiems patikti ir užlaikyti 
juju meile, nes dydosne dalis 
enropisžku moterių, tunka ir 
pavėlina augti ant ranku pūs
les naminiu ar ukiszku darbu.

Bet amerikoniszka moterį* 
gerai žino, jog kada patrotina 
savo iszveizda tai patrotina ir 
savo vyra. Todėl dirba muili
ni darbu su guminėm pirszti- 
nems idant tirėti puikes ran
keles. Badauje idant turėti pųi-

dabinasi did savo

ku pavidalo, stengėsi idant pa
siūti sau sripbeXuri is^rodytu 
rodos kad buvo pasiūta' per go-
sinti sau sįde^e‘Jcuri ipzrodj’Įu

nausia siuveczka. Yra tai cbir-
./f «* ' 4- j r > * fc* i' <

Žydai, 3,902 Lenkai, 2,492 Vo- 
kitu tau-kiecziai, 1,093 Rusu, 

tu 1,016.

niszkus pinigus

pinigu kaip 
o sportai tan- 

ir kruvini,

Amerikonai ižduoda milži- 
ant visokiu 

sportu. Ne vienam sklype tiek 
neižduoda tiek 
Su v. Va 1st ijosia,
k e i yra brutaliszki 
kai]> tai paskutinis terp Demp
sey ir Firpo; už sudaužima tor
ius Firpui, Dernpsey aplaike 

o <la k it
Dernpsey 

puse milijono doleriu, < 
szimta tukstaneziu, jeigu inej- 
ga pervirszys $i,60(),00(). Firpo 
už sudaužima savo žando ap- 
laike “dovanu“ 
ežius doleriu.

a

1(>3 tukstan-

Norints turimo prohibicije, 
bet saliniai visai nesiisimažino, 
nes priofizingai, ba paežiam 
Chicago' randasi net 9,728.
’stijo Illinois Yra 152 braydrai,stijo Ulines JZra 152 braydrai

mokesti už ta puikia knyga, bet vie-
i, už tai

V. > „J t į ' | m < į1 » , * ■ ; į< i
asz prisitineziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria prašiom nuo manos pri
imti. Tol"'plilkloj knygoj'"talpinąs!
puikūs aprksziniŪs, turi neapsakytai 
vertumą! Vėlinu del kožno, katras tik
tai gal! skaityti iietuvlszkal kad kož- 
nas luretĖ jla nauduose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas 'namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczlot! po nerei
kalingas vietas Ir praleisi! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 

tymus 'toamud'ss atrarida tortai'"stebė
tinus^ apraszyinus’’ senoveS Įmonių 
gyvenimą ir užmlrszta Visus vargus Ir 
ruposczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
nainuosia su savo milema szeimlna. 
Dekayoju tamstoms už surodlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka- 
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi-

kalingas vietas Ir’praleistf brangaus 
laiko * z */ - “ _ ‘
žmogus* skaitydamas tuos pulkus akai-
a.------------------------ .r JSX. * 1 t - - * i. Ha.*

lieku “Saules" skaitytojas, 8. P. isz 
Somerville, 
virsz-mlrietos knygos tai prlslusklte |2 
iw *Į8aules“ iszlelstuves o gaūsits tuo
jau* oer Daczta. ; c ' .

Jclgtt reikalaujate

Jeigu nepereis pirma kar- 
antra egzami

ną. kitoje dienoje sziu metu. 
Jeigu nepereis ’ du egzaminu 
sziais metais jog vėl gales imti 
kita, kitais metais, ir t. t. Jei
gu kandidatas ga.una mokslu- 
mo certifikata jis negali but 
priverstas imti kita egzaminą 
ateityje 
balsuoja, nuo .jo nereikalauta 
jog turi vėl; į 
jpokjdumo certifjkata.

gyyennno

Jeigu jis nors syki

pi-irodytli gauti
■ ' ' . , j’ ( J,*, , į. 1 ..

nors persimąiny|u j-------!—
vivtptjkz vienos cĮrilięs yal^tijos 
in kita. |

1 ift. t ■ ' ■ t. *

Nipijas nįstatymas remiasi 
ant New Ypyko valstijos kon
stitucijos pataisymo >priimto 
1921 metais, kuris aprūpina, ■* ■*-■ ‘ ~ - ■ v V • •

r

1921 metais, kuris 
jog “po Sausio 1,1922, no! Vie
na ypata. netureš teise balsuoti
sulaukus pilĮįu metu, jeigu to-
kili ypata negali, iszskiriant 
fiziszkai negalinriziiiE raszyti 
ir skaityti ningli0^kai. * ’ Yra

yjmo ir kitimo Valstijose. .
; Massacli'usetts buVo pirmo

" 1| -Ht ■■ t. : . . I\ . į*: į.- V '

■’-v. • V’ . . ■‘•r

mokslo aprūpi ritinai del baisa-
' * ■'. ;_ *''t .• 11 a) '"Ji 11 » !•

\ j'f*

ROYAL MAIL Į 
IN IR 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, moteros ir vaikai gauna 
specialu patarnavimu.

KOYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York.
arba pas vietinius agentus.

4 < M

CUN AR D
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persCdlmas Soutliamptoue.

Lietuviai ypatlszkai lydlitl 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
l’lliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PiUavoJ važiuojant 
tn Southamptona ir ten porsOda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite. 

> Greiczlausi laivai pasaulyje, 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar upiellnkojo.
CUNARB LINE, S^. 

25 Broadway,
I 

i ’ h. ‘

Mįtai
.1

New York m M
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Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Lev it o Sztoras
13 -15 W. Centre St. Mahanoy City

e * • i"

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydarhpnet taupinimo ar Czekiu

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
JĮ .iM

Ji žino kąip suteikti pagelba savo prieteliams. 
Musu depozitorai yra musu prieteliai s ir szita 

baiika jeszko dauginus prieteliu.
b, y > i n ‘ " * r"'j,“111 *■

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

Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in * '

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
..„..į!-, ...

DIREKTORIAI:
D. M. GRABAM, Prez.

LEON ECKERT, Viee-Pr«». ’
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA. P. C. FENTON. 

T., G. HORNSBY; A. DANIŠZEVICZIA. M. GAVULA.

batika jeszko dauginus p lieteli u

■".i (

i

H!

I
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D. F. GUINAN, Sek. KasUerius

t

■

t. g. hornsby;
J
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Žmogus Nepliuszkis
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su ant mažo dailaus sutvėri
mo, kuris linksmumu ir pran- 
cuziszkais kvepalais pripildo 
senoviszka sveeziu kambarį.

l’žstojus žiemai 
ruosztis pradėjo ir 
biaus rusti.
nesneji nustojo megzti paneze- 
kas del beturezu vaiku. Jos bu
vo užimtos siuvimu ir mezgi
mu ezielo kraiezio turtingam 

kurs turėjo atsi
rasti draugo su pirmais vasa-

2
^Jedelioj popiet 

mQi‘ ir jos sūnūs vieni 
sveeziu kambaryj. Y__
ir tiktai girilejosi barszkejiinas
sveeziu kambaryj.

akniopanglmiu

/

SAULE I

>

4

,<

i 
t

į>
3

pone, Tur- 
i sėdėjo 

Buvo tvku

kariniu kiek
viena syki, kada senele verte 
knygos lapus.

— Kaip ilgi— Kaip ilgi iszrodo t ii1 ne- 
delvakaral, labinusiai kad oras 
teip suniukęs.

— Tfjip, su atsidusi'jimu at
suko sūnus. — Praėjusioj 
delioj gražus buvo oras!

Pone Turmer 
atidėjo, paskambin 
šiam tarnui 
arklius užkinkyti.

—Tu nori važiuoti? paklau
so sūnus.

— Teip, ne ant ilgo. ’Tu pasi 
asz ne su-

ne-

ji labai 
tapo la- 

Poni Turmer se-

k ud i keli u i,

omai knvga l ros Likimėliais.
() 

prisakė
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Negavo ko norėjo
ITRISNORAI per dideli, godumą

—  1— L- 
■  ................................... .... ..I. Į.l    

Buvo tai Ka.lodu priesz-ytl- 
karis ir vienuose namuose buvo 

linksmumo ir prisircn- : i • • ltdaįig

*

Ik
-

puikiai payaiszinti; 
, nes 

eiti drauge su

Ar Sapnai Užsipildo?
> JAJto. v < > *| -HV,. jg i"*.A* *■> .. <k V«'«- Ai«. . 4 . < I % /' %. IhJ >

girno prie ateinanezids szven-
J 

pasirodė du 
Paklydome,

tęs. Pabarszkino kas in duris 
kurias atidarius 
nepa.žistamu.

ir naktis labai tamsi
nežinome kur eiti, bu-

4 4 ! I

) f

Xe! Mes netu- 
ir <biri s> 9

je buvo 
ant rytojaus jie skubinosi 
buvo susitarė 
biednaisiais ūkininkais in baž- 
nyczia. Turtingesnis nors ir be
norėjo eiti in bažnvezia, bet su-

Daug žmonių galvas suka 
norėdami dažinot, ka ju sap- 

p ra e i ta naktį sapnuotas 
reiszkia. Yra, daug sapnu isz- 
guldinotoju, kurie ir dykai ne-

.-4 k Xn > i I UH. .h. ' II fr

nas

1 kad turint kokia prablema ir 
negalima iszriszt (tas yra dau- 

patirta tarpe mokiniu);
ta
užmigsiant, pabudęs

Ir

problema mintyj

dirba." '
Kaip katros ir mokslo szakos 

tuyi ^avo atsakymus. Dalei aki

tokius sapnustiko juos ten nuvežti.
Pakinko jis puikiausius ark

lius ir gražiausia, karieta prie 
durti lauko. Ir kada, jau rengė
si važiuoti, vienas isz sveeziu 
pa kia uše 
buvo užmuszi

“Taip, taip 
sis ūkininkas, tO kiek jis turėjo ragu?“

zio klausimo ūkininkas ir 
jo žmona senai lauke, ir žmona 
sznibždejo iikiniunkui iii ausi: 

keturis — turėsim

gia.u 
turėk 
priosz 
jau žinosi, 
mažai kas pamirszta.

Turiu tiek pasakyt, kad prie 
gamtiszkos minties yra reika
las ir pažinimo. Xevisada rei
kia miegot norint turėt susine- 
szimus su ja, liktai prie mie- 
ganezio ji 
nes niekas

me, medicinos daktarai mums 
sako, kad primai žmogaus 
nnvimo yra galimii Jitspot ko
kia liga jis serga. Bot paklau
sus j u visu, isz kur sapnas pa
eina, kode! nevisada. yra g 

atsimint, kodėl nevisada 
tas pats 
siems ta pati, ir tt., daugumas 
duos atsakymus, ar tai moky
tas Imtu, ar 
bimnkas, 
prieszingi vienas kitam, 
n i sakys, 
kraujo, kiti, kad nuo žmogaus 
minties ir tam panasziai bus 
atsakoma.

Mano užduotis yra pastatyt 
skaitytojus ant tikro kelio, kad 
žinot kas yra sapnas.

Musu sapnai paeina isz tri- 
Pirmas, isz mu- 

(abeluos 
Antras, kitu žino

mumą

sap-
Ar ta jauti mums 

'S.
> •>

i
goriau gali prieit, 
nepatraukia žmo

gaus a t yda ant ko kilo.
Yra atsitikimu, 

in darba, eina neno-

atsake godžin-

jie sako, 
ir sza1ta, 
tumėm labai dėkingi, jei leistu
mėt mums ežia pernakvot.“

Bet ūkininkas ir jo žmona 
piktai atrėžė, “
rime ubagams vietos 
ūžt renke.

Tai abu žmones ėjo in pakal- 
kur priėjo maža namuku, 

kuriame gyveno irgi ūkinin
kas su savo žmona. Szitam na
mely taip-paf buvo daug links
mybes, bet jokio nepaprasto 
prisiruoszimo nedaro, nes buvo 
labai biedni ir negalėjo viso
kiu valgiu pirkti.

Nepažinstamiems ežia atėjus 
ūkininkas atidarė duris ir ma
loniai priėmė ir prasze eiti ar- 
cziau prie ugnies, kad susiszil-

) 
davė ja šve

ali-
'Teip buVo žiemos laike, o da- 

paliepp bar gegužio rytas ir saule link- 
U’/vL./>Gn didžiame

ir incju m 4 4 ina

inai! lie^llKH’i iszei

liksi namieje pakol 
grvsziu ?

™ Teip, 
ti. .

.Jis paeini1 gazieta ir skaityti 
stengėsi. Bet jo akys bego nuo 
prekybos telegramų ir po kam 
bari klaidžiojo. Motina ilgai 
negryžo ir 
Jis pabudo nuo savo mįslių 
iszgirdes sueziužejima už duru: 
duryse stovėjo poni Turmer, o 
už jos matėsi rausvas paveiks
lėlis.

— Pažiūrėk, suszuko motina, 
paukszteli. 

kurs savo cziulbrjimu greit isz 
vaikvs tavo liūdnas mislis.

'Tomas gerai nežinojo, kai) 
tas at si t i ko, bei jis jaute ka ten

ant savo krut ines. Jis 
mate, t ik

smai szvieczia
•žiu kambaryje.

Tame vienas Tomas su nera
mumu viakszczioja 
in kerte; laikas 
ajisistoja ir klau

Ant galo pagarsėjo žingsniai 
ir sena poni 'i'urmer linksmai 
duris pradare.

(

e

r p

sve ne 1
sapnu# reiszkia vi kad vvras

+■

Mot ina 
Tomas užsimislijo. 
nuo

r p

at vežinu

rainio 
viską kai į

>

sa\'o
> miglei 

mate gerai rausvus rūbus mer 
gėlės jo glėbyje 
jaute kvepejima 
kvepAlu.

— Bet gi tu rudžiai, kad imi
nės nemyli? sznibždejo jis.

Ak ne, asz vi
sados tave mylėjau, bet asz ne- 
drvsau stoti tavo •k 
miu neužtektinai 
dabar poni Turmer....

— 'Tetute, iki laikui! 
taisė.

...Tetute pasakė... Bet isztik- 
ro, asz nieko neatmenu, ka ana 
pasakė, nes dvasioj asz teip la
bai norėjau su ja važiuoti.

Asz pasakiau, 
to naszle, jog 
padirbti tvirta prekvja iii vai
tojanti ir dūsaujanti piemenė
li, tai ji, tnr Imt, gal perdirbti 
ir maža prancuziszka pliuszke 
in tvirta prekejo moterį.

Ir vėl pradžia gegužio, ir 'T 
mas 'Turmer su Berta Geiliart 

bus metai kaip 
Veseilios jie m1-

esnnezios ir 
praneuziszk u

— Xemvlin

pati, nes es 
t virta. Bet

ta pa-

perkir-
jeigu meile gal

(1 -

isz kertes 
nuo laiko jis 

S< K

vargu skurli,

szala

y

jau gangreit 
yra apsivedė, 
ilgai lauke, 
rado, jog jiems 
Per pusantro 
poni T urme r, 
persikėlė in

nes poni 'Turmer 
; nėr ko laukt i. 
menesio jauna 
gimus (leiliart, 

senoviszkus na
mus, ir dyvinas daiktas, nuo to 
nieko blogo neatsitiko. Prie- 
szingai; ji teip gerai susitaikė 
su motina savo vyro, kaip isz- 
siuti krėslai pagal kaminu tiko 
prie senu krėslu sveeziu kam
bario.

Net ir senas 
piktai girgždėjo 
tas sake, kad labai esą malonu 
jausti ant saves szilkinius cze- 
verykelius; ir senu boeziu-pra- 
boeziu paveikslai 
žiurėjo isz savo auksiniu aptai-

rojalis nustojo 
s su pedaliu, ir

maloningai

eidamas
romi s, pamisima neit ir vėl no
ri eit, bet rodos kad kas ji lai
kyto laiko, kartais ir kitiems 
pasisako, kad
del
nors

ir paprastas dar
be! atsakymai bus 

Vie- 
kad tas paeina nuo

sakyk 
daugiam “

Ir ūkininkas atsake: 
rai buvo tai stebėtinas jaut is; 
turėjo net keturis ,"i,,",,’c’ “ 
“Tad 
lite turėti po du troszkimu. 

iszvažia vo 
važiavo

t 4 rrTik taip kažin ko- 
sziadien dirbt 
girtas vakar“ 

kaltais iszejcs nepareina namo
visai, o 
Kad

4 4

nenori eit
nebuvoraugus.

< tsako sveeziai,11

kariais tik susižeidžia, 
girtu, but to

Mahanojui liūdnos dienos, 
Kur tik girdi smutnybes vie

nos, 
Kuril1 vyrai yra ant burdo, 
Xeiszgirsi linksmo vardo.

Broliuk Vincuk,
Kad burda. bloga, turiu 

Žiema, jau ežia dvase 
Vasarų, blakes kurni gelia 
Valgis no tnr gero smoko 

Norints brangei asz užmoku
Kartais buna led suszilias,

O kita syk vėl prisvilins.
Kas dien broliuk sirguliioju, 
Dirbdams darba tai dejuoju, 

Broluk Vincuk daug nekalbėk, 
Gerinus veluk jau tylėk, 

Ba, tu mane sugraudinai, 
Szirdies skausmu padydinai.
Kol tu žodžui negirdėjau, 

'auti norėjau, 
norą,

vra.

Dabar, 'Tomas, t u gali in 
iti. Dabar viskas pabaigta!

paskui ja
in m i eg

matosi galva isz- 
terp kar-

.Ji eina pirma, 
'Tomas, abudu inejo 
st ube. Ten 
b I \ ■ s z k u s i o s Berios 
batku, kariams paduszkos pa- 
puosztos.

Ji su meile žiuri ant savo vy
ro ir džiaugsmingas szypsoji- 
mas bėgioja ant jos iszblysz- 

'Turmer at- 
nesze mažuti rvszeli, isz kurio 
rodosi raudonas kūdikio veide
lis.

f f 1

< >

ant
kušiu lupu. Senole

I Jaleisk tau parodyt i poną 
Tomasa 'Turmer jaunesniji, sa
ko sūnui su džiaugsmu laimin
ga naszle. — 
isznyks firma 
mis!“

Laimingas tėvas ima rvszeli 
in abi rankas.

Xe iszmesk jo: ji ne pigu 
t uret i! persergst i mot ina.

visiszka i neszva rus!

Dabar negreitai
‘Turmer ir Su-

tJis
ginasi 'Tomas.

— Xeszvarus! pyksta senole.
Asz galiu pasakyti, jog asz 

m* maeziau dar
vaiko. Ryt ji desim ant

teip sunkaus 
svars- 

tykliu, ir asz galva statau, jog 
terp lengvųjų pa-nebus 

skait vtas.
— Sztai

Jis

kaip 
senai ves paszoko, 
nūs.

motinėlė ant
juokėsi su-

— Teip, teip, atsake
Asz isz džiaugsmo g 

proto gangreit iszciti... 'Tegul 
norint pasakys ant

naszle. 
aliu isz

dabar kas
Bertos, kad ji ne tvirta, ji, ku
ri tau toki sunu padovanojo. O, 
berniuks, pažiūrėk tiktai, tas 
tai jau t ikrai bus tvirtas.

— :GALAS:—
VIRSZ 12 MILIJONU DEKAVONIU 

UŽ GERADEJISTE.
Prisiuntė už sudrutinima plauku 

ir kad nežiltu ir nepliktu plaukai, 
kurie tik naudojo Brundzos Nektar. 
Del visu bus dykai prisiųstas būdas 
gydimo ant persitikrinimo per paczta. 
Tik dabar galite pasinaudoti isz tos 
progos raszydami ant adreso:

DR. BRUNDZA CO.
Broadway, S. 8tli Street, 

BROOKLYN, N. Y.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
MANIOLAS SARGAS” 

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minksztais

skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su

ir t.t.

prisiuntimu tiktai $1.50.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.
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Japonu joMld aainb kuria lUoe apnaikinUa drebejime

Asz burda g
Asz mislinau niekur

Kaip pas mumis sunku
Diena visa ir vakaru, 

Sveczei renkasi munszaine gere 
Gaspadine kaip inprato, 
Tolei gere kol nemato, 

Kada, laikas sudėt stala, 
Misis ranku jau nevalo, 

Kaij) atgiję pyksta, dūksta, 
O po ruimus meszlai rūgsta.

jiai kalbėtu,

y

Tai kas drąsos tiek turi1!u 
Apie neszvaruma

Su dantimi baisei griežtu 
Su pokeriu per snuki rėžtu.

Karta, rože savo vyra,
Ba baisei pikta yra, 

Tokiam name esu buvęs, 
Žinau piktos bobos liežuvio. 
Buvom penki ant kvatieros, 

Maeziau juoku ir satyros, 
Viena isz mus teip mylėjo, 

Pa.ti saves negailėjo.
Stuboi darbai jiai nerupi, 
Dievo maldos duoti skupi. 
Tik liežuvi vis miklina
Savo vyra vis apgauna, 

Xorints vargszas to nežino
Kai)) paeziule
Vakar darbo man nebuvo,
Tai namieje vieta buvo, 

Kaip septines szvilpuks reke, 
Kaip prie duriu girdžiu szauke

Atejna kurna gerai žino, 
Beg laukan isz kiezino. 

“Geras rytas, kas girdėt? 
Gerai kurna ejk ezion sesti. 

Kvorta munszaines jau turėjo, 
Gere juodvi ir kalbėjo: 

Kaip asztunta ant džiegoriaus, 
Girdžiu atejna da dvi storos, 
Tos dvi linksmai prakalbėjo, 
Kad butelka. jau stovėjo, 
Sėdo drauge ir trytavo, 
Apie vyrus vis melavo.
Viena buvo mandriause,

1

ji niekina.

Už anas kitas storiause 
Burna placzei atydare, 

Ir kitas moteres vis bare 
Toji storule ka kalbėjo, 

ji neturėjo, 
Tiktai kitoms to pavydėjo, 
Kad pas ja nieks neatėjo. 

Žiuri dziegoriaus jau dvilika 
Ant vaiko suriko, 

Beg’ parnešk nors deszros, 
Ba. nėr laiko virti mėsos, 
Asz nuo virszaus atėjau

Ir prie stalo priėjau: 
Pietų laikas misis dnokie, 

Dar Vincuti kiek palaukie, 
Iszsiuncziau in sztora vaika 

Ba man labai nesveika, 
Galva skauda, szaltis kreczia 
Slobna darosi vemti verezia.
Matot brolei, nėr teisybes, 
Kad mes būvi pageritume, 

“Saule“ kaip kas ra- 
szome, 

Baltruvienės užtart praszome, 
Kur sveikesne tai pataiso,
Ir jos rodos vis klauso, 

Ligos kroniszkos jau neižgydis 
Kad ir yięu koęzela sudildis, 
, Gal kaip vargo teip nebus, 
Ganą dusaut sziadien bus.

r?1* ■ . • 4 1 j.' 't .
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Burdi ngieriu

Ir in

J

J

džius. Buvo tiktai viena lova 
tad ūkininkas
ežiams, o pats su žmona miego
jo ant szieno. ir stebėtina, jie 
visam savo gyvenime tai)) ge
rai ni’iniegojo, kaip ta mikli.

Ant rytojaus ūkininkai pra- 
sze sveeziu pasilikti su jais ir 
džiaugtis Kalėdų szvente. Sve- 

Parejus visiemsežiai sutiko.
isz bažnyczios, visi pavalgė pie 
tus, kuriuos padaryti ūkinin
kas turėjo nžmuszti paskutini 
oži.

Kada svecziai rengus keliau
ti, vienas isz 
klausė: 
ožvs?”

t kini n kas atsake:
“Tad

4 4 K i (*k
ju ūkininko pa
rūgti turėjo tas

Ir 
ezion; 
nes

Du“, 
svecziai, 

ir tavo žmona galite turėti po 
viena troszkimu“.

Ūkininkas ir žmona pasižiu
rėjo in vienas kita, labai susi- 
maisze, paskui nusijuokė. Bu
vo labai patenkinti. Ir jie pa
sakė sveeziams, kad jie jokiu 
troszkimu neturi apart, kad 
turėjus užtektinai duonos ir 
jiems mirus, patekti in dangų.

Svecziai pasakė jiems, kad 
ju troszkimai tikrai iszsipildys 

prižadėjo, kita 
paežiu laiku vėl 

pas juos ateiti.
Xuo tos dienos gerai žinojo 

kodėl jie turėjo tokia laime ir 
labai lauke kada tie svecziai 
pas juos vėl atsilankys, kad 
galėtu jiems tinkamai padėkot.

Dtibar, tie ūkininkai, kurie 
tuodu žmones iszvijo, iszgirde 
kokia laime patiko biedfms u- 
kininkus, ?
nors buvo labai turtingi, bet 
tuomi nepasitenkino.

Viena diena turtingasis nu- 
ejas pas biednaji jam'sako:

“Zinai, tavo namelis yra 
permažas, kad tinkamai priė
mus tuos sveczius. Kaip jie vėl 
ateis, atsiusk juos pas mane, ir 
mes parengsiu! jiems didžiausi 
balių, duosim minksztas lovas 
ir gražia karieta nuveszim in 
bažnyczia.

Biednasis ūkininkas 
džiaugė, kad svecziai gales but 
priimti taip gerai ir prižadėjo 
nusiusti juos pas turtingąjį.

Atėjus Kalėdoms, turtinga-

”, snke

svecziams, 
neturi

ir iszeidami, 
meta ir tuo

4 k

t ! tu

lninu pavydėjo ir
--------------- ------------------ fjl, MVV

tavo namelis vra
l

misi-

ga-

visi bažny- 
labai greitai, 

ūkininkas norėjo kuogrei-
cziausiai sugrįžti namon, kad 
troszkimus iszpildžius.

Arkliai kelionėn namon bu
vo labai i n varge, ir nebėga Įėjo 
greit bėgti ir ūkininkas juos 
plake tai)), kad vienas neatlai
kė ir suklupo. Paskui ir antras 
suklupo ir abudu gulėjo.

labai supyko. 
“Kad jus galas kur mmesztu!“ 
jis suszuko. Xespejo tai pasa
kyti, kaip arkliai paszoke, kad 
pasileido 
pranyko.

.Jau dabar jis tikrai piktas 
buvo. Piktas, kad neteko ark
liu ir kad tiktai beliko jam vie
nas troszkimas; pasiėmęs ka
manas pradėjo
namon, o vežimą paliko.

Namuose žmona, labai nekan 
norėjo kuogrei- 

ji matyt, kad galėtu per- 
geresn i (rpszki-

J

I k i ninkns

bėgt, ir bematant

pasiėmęs 
eiti pekszczias

Kad jis (ik 
ji sau kal-

žodžiai isz burnos

trini jo lanke 
ežia u 
kalbėti kokie 
mai sugalvoti, 
gre i ežia u pareitu 
bojo.

Xesj)(‘jo
iszsiveržti ūkininkas kaip isz 
sza 111 u vo i szsza litas,,
atsirado savo namuose, 
jaus pradėjo bartis ant žmonos 
kam ji be re i kai o 
eikvoja.

Kad tau tuojaus du 
“ jis per

greitai
Tuo-

troszkimus

nejautos, o 
ka tas reiszkia,

da r be
ju szaltiniu:
su paežiu atminties 
atminties).
niu mintis apsireiszkia
))er sapna. ()• treczias ir svar- 
biausis, tai yra, 
ba gamtiszkos

progos atskirai paai
vra

isz gamtos nu
mint ios

< 4

ant galvos iszdygtu! 
pykęs suszuko,

Kaip tik pasakė, žmona tuo- 
jaus griebėsi už galvos ir
cziupe du ragu, kurie bematant 
užaugo dideli.

ragu<*->

u z-

Ūkininkas 
buvo paskutinis jo troszkimas: _ K ’ i.. « ; t •
“I

turn milijoną doleriu,' 
pe žmonai.

“Daug ka 
milijonu doleriu nuveikti 

turėdama tokius ra-

pajuto, kad tai

Grciczian, trokszk, kad ture- 
“ jis Bė

atrėžė
O*

asz galecziau su
ji

dėtum nusipirkti
kepuraitei,

us ant galvos.
“Bet tu g<- 

gražias szilkines 
kurios uždengtu tuos ragus, 
sznekejo ūkininkas, kuris mate
paskutini turtu vilti nykstant, 
ir kur pranyko nes tuojaus jo 
žmona. suszuko: “ 
kad ragai tuojaus pranyktu!

ragai p ra nyko,
pranyko ir paskutinis 

sis užmusze didžiausi jauti ir troszkimas, bet nei turtu ir nei 
dvieju gra.žiu arkliu neteko.

Ir t uojau s 
kartu

Xorecziau

su-

Imt buvęs 
persergėjimo nesupratęs, arba 

kad butu supratęs 
butu visai nė

jęs in darba ta diena, arba ir
butu buvę galima

p ran tani, ta persergejima, isz- 
sisaugot nelaimes.

Kita karta jiaraszysiu, kas 
yra žmogaus magnetizmas ar
ba pritraukimas kitu prie sa
ves, ir kaip tai padarvt.

—’“A. L.“

(szita

garnį iszka
prie
kinsiu kas tai 
mintis).

Dabar paimsime pirmąjį
musu abelna atmintis.

Atmintis nėra medega ir 
jos negali užtikt žmogaus ku
ne, 
k y si m, 
szijima, 
panasziu 
mes

GYVENIMAS
MARUOS PANOS.

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

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

SZVENCZIAUSIOS

Puiki knygele.

rast.taip kaip negali rast, sa- 
piktuma, meile, atker- 

neapykauta ir tam 
apsireiszkimu, bet 

žinom,
juos praszalint su medega yra 
negalima. Tai yra tie visi ap- 
sireiszkimai dvasiszki. Yra ir 
augsztesnes formos medega. 
Tas pats yra. ir musu atmintis.

Visas musu gyvenimas yra 
užrekorduotas musu paežiu at- 

taip panasziai lyg 
szepoj su daug atskiru kama- 
raieziu. Skirtingi musu gyve
nime atsitikimai yra laikomi 
skyrium; linksmumai yra lai
komi viename, nuliūdimai kita
me, pasisekimai ir kitame ir lt. 
Isz to bus aiszku, kad szios die
nos atsitikimus yra galima 
lengva atsimint, nes jie yra ant 
virszaus o pirmesnių laiku reik

kad tie vra, ir I-M8
C

mintyje,

J

--

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars
kurie juoksis iš tavo sielvarto!

atsitikimus vra

naudoti

Raffles
pleiskanų mirtinąjį priešą.

a JI

ilgai ir ramiai mislyt, kol gali 
atsimint. Bet galimas daiktas 
ir pasirodo, kad atmintis už
laiko viską. Todėl sapnai, pa
einanti isz 
reikszmeš. Jei sapnuoji 
men is, girias,

, bažnyczias, Dieva,

Sųvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 

tuo budu užlaikykite savo gal-
■ H 1 '' • •

Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir
savo plaukus gražiais ir žvil-

atminties, neturi 
szer- 

arklius, vestu
ves, baznyczias, Dieva, augin
ius, pragaru, kalina, szuni, gy
vate ar tam panaszius daiktus, 
tie visi paeina isz minties.

Antras. Kitu mintys prisiųs
tos (tas yra. retas asitikimas). 
Sapnuoji, kad tavęs kas reika- 
kalauja in pagelba, kaimynai 
liko apvogti, suriszti arba už
rakinti kambaryje, nori kad tu 
juos paleistum; sapnuosi apie 
tai beveik taip kai)) ten yra 
arba jie nori, kad tu pas juos 
atvyktum, arba žinia apie sa
ve duotum, sapnuosi, kad jie 
tavo kvicczia 
tam panaszioj formoj (mirusi 
ežia ne priklauso). Tai yra 
sapnas kitu mineziu 'prisius- 
j . « > ' p m 1'

4

pas save arba

gariniais.
Kaina 63c. aptiekoso, arba prisiųa-
kite 75c. tiesiai į iabaratoriję.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y*
------- . - -- — - — --- ----------- -----

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

ežiu ne priklauso).
•» ’ II ««*> ii

prirengė pietus. Ir svecziai ate-
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tas.
rreczias,

Į43I • f4
Garsingas S hi jo tiltas Japonijoikuris likos apnaikintas per 

?/ J drebejima žemes.
ti h 3

— Treczias, paeinantis isz 
gamtos, arba gamtiszkos min
ties (Cosmic angliszkai vadi
nama). Toki sapnai visada vi*a

Yra 
kurie prisi- 

namas (lėta, 
busit isz miego pabudintas, 
nieko blogo nejausdamas ir vol

svarbus, visada reiszkia.
daug atsitikimu
saimavo. llpdosi

miego pabudintas,

užmigsi, netikėsi. in sapnu arba
L • _.___ • 1 _ 11 • • n 4 a y * •tingėsi keltis, ir sudegsi. Vagis

• i ■ a *pori tave .apvogt ir pajusi, pa- 
kad ir butum 
kaip tik akis 

gyvas. Gamtisz-

nusi isz miego, l^ad ir butum 
nuvargęs, bet 
sudėsi, ir vėl
ka mintis nbvėiina miegot, jei
iiOapsižiuresi, rjrtmciyj jjai'lo- 
siesi. Yifri daug atsitikimu.Yra daug atsitikimu,

Pigiau negu fabrikos preke G pulkus 
daiktai preke dar tiktai yramai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip $12.00.‘ Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus be
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika Ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvdrantyti balberio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti, tiražus ‘IbntJu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai y/a 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertis kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiusklte 25c stempo- 
mis o $5.65 užmokėsite kaip gattsite 
tavora in justi "namus. Adresaroklte;

^RĄCITCAL BALIUS COMPANY
12Įd N. Irylng Ave. Depl. 602. C^lca«o.

; < L, M f ? L,
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
Nedelioj 

rudens.
— Seredoje visos 

pradėjo dirbt i.
— ’Tai ir

st raikai; žmonelei lengviau at 
sidus.

pirma diena

kasvklos

ant t ikriiju po

Kontraktas likos užtvir 
tintas pasekminga i ir neturėsi 
me jokiu ergeliu per du metus.

Lietuviu Darbininku l’a- 
szelpine Draugine aplaike 
czarteri ir gales vesti bizni.

'l'ai ir po iszranku. repu 
blikonai ir demokratai pastate 
savo kandidat us po s 
vai nes part ijos bu v 
ne ant keliolika szaku : Snyder, 
Houck ir l>rnm<>. Sn\ deri<> par 
t ije laimėjo, nes kovojo už su 
mažinimu taksu žmonim, o 
anglines kompanijoj 
daugiau kaip priguli. 1 Jotuvei 
net moji• jokio ’‘ s/io 
\ ietavn urėdu, nes ne 
iszfinko. Milianckas ir l’enku 
nas pasiliko

I )raugnve

l'ai ir |

unkiai k<> 
o pasidali

kad 
mokei u

Graiku

SAULE
f iw —iiiwma iq» .M iv«*ww^iiiitiin!ni|l4^iiii»l. ii*..mli .nni it jirtm—MniIRm

PARSIDUODA FARMA. KRE1PKITES PRIE DR HODGENS,
Ant. J. Sakalauskas

LIETUTISZKA8 GRABORIUS 
IR BAL3AMU0T0JAS

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATRAKINTAS IR GREITASDabar asz rrjatau

Di<?va
ATSAK INTAS 

gydimas per naujausi 
ISZRADIMA IR SPASABA.bažnycziojo li

kos suriszti mazgu moterystes 
Vincas Saraka su p. Mare 
Grinkol.

•f Andrius Dereszkoviczius 
l’anedelio ryta, nuo parali 

24 S. Emerick idi- 
Velinois prigulėjo prie 

parapijos paliko 
viena, dukteria M ilauckiene

1 ^aidot uves

I mire 
žaus, name 
ežios.
I Jetuviszkos

I

i

su

i r
sunu l,1ranciszkn. 
atsibuvo Ketverge ryta.

— General (’igar ( o. dirb
tuvėje cigaru ant N. \\ bite uli
ezios \ įsos i 
ka v o 
27) cent ns ant 
Mergi no> 

dili

• / •mvrgiii’H susinu
kada joms nutrauki’ po 

szimto cigaru, 
nes ir

trip x >
gerai padare 
kaip nelaisvos.

asztuniu metu

I ’eimsy 1 vauijos stoite. 
dcszimts kambariu 
aradžius, ir viszti-

Parsiduoda didele 377 akru 
farma 
Yra gražus 
namas, ir g
nyczia, ir del 10 arkliu tvartas 
( baru ) visi geri bud i n kai. Teip 
gi yra didele upe ant fanuos, 
dirbamos žemes yra 80 akru, ir 
didelius ganyklos ir mszkas ir 
“JO friiktu medžiu, yra garsiai 
žnoma gera \ ieta del žuvavimo 
r medžiavimo. 
vyro mirime
pigiai: kaina $11,300 isinesz- 
t ie reikia tiktai $4300.0Q. Szita 
yra gera proga kas

Ikanczios 1‘armos. Itaszykit szia 
pas

Isz priežastįi’s 
parsiduoda labai

nore ai su-

r n

< I i <' 11

(t N<))

(hm). J.Bartaszili
19S W ash ingi mi St.

Nv\v York, N. Y.

Tolymoj szaly gyveno kara
lius ir 
atėjo in

Sztai, 
vo gyvenimo nemaezian, nebu
vo tokio 
akvs nebūtu • 9
tiktai asz 
gojau — 
matvt.“ 
nams ir iszmineziams: 
neparodysite Dievo 
iszžudysiu! 
i
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gyvenimo pabaigė,ji’ 
galva tokia mintis: 

“ko

irvvonnno

sako jis, asz sa-

daikto, kurio mano 
regėjusios. Vieno 

savo gyvenime nere- 
- Dievo. Noriu Ji pa
ir paliept’ savo tar-

“ Jeigu
- visus

Dave jiems tris

<r
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MAHANOY CITY bus kožna Utiu'nlnkn 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso vnliindos: 9 ryte ijd 9 viiknre. 
RODĄ BURTI KM DYKAI,

DAKTARAS HODGENS 
riilladellphla Specialistai 

UŽHlscDcjusla ir Chronlszku Lira 
Eikite ten kur enate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
llszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

ne,“
ne taip. Tn pradek pir

miau vieno!’’
Kaip tai ? Juk pirmiau vie- 

nera.’ ’
sakai, karaliau, ir 

pirmiau Dievo nieko nebuvo.
Dar labiau tai intiko kara

liui ir sako jis piemeniui:
Apdovanosiu asz 

brangiomis dovanomis, 
atsakyk man in treczia klausi 
ma,: “

M a t o
karaliaus szi rd i s.

“Gerai,“ atsako jis, “asz .in 
(a. atsakysiu. Tik iszpildyk nia- 

pasikeiski va 1 J
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no nieko 
“Teisybe

4 4

pertrauke ji pie-

j >

tave 
Piktaim

Laidoja kunue Numirėliu pagal Naš
iausia mada. Pigi prekė.' Telpgl prt- 
atato automobiliui vlaoklema reika
lams. « ’ -j J

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
801 E. Pine SU Mahanoy City, Fa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka*

Geriausia stambi trajanka 60c
Puplaiszkai 

Truk-

su pamokinimu> J 
lienas laiko.

Nulindo visi rumu tarnai ir 
lauke galo. In treczia. diena, 
atėjus paskirtam laikui, szau- 
kia juos karalius. Tyli gudruo
liu ir tarnu lupos ir grūmojanti 
paliepimo žodi jau pasirengęs 
karalius (arti. Tik sztai prisi
artina prie jo grižes isz lauko 
piemo ir taria:

Leisk man,
norą.

Gerai

Ka daro I lievas !’’ 
piemuo, suminksztejo me.

arba G pakelei už $3.30.
35c arba G pakelei už $1.75.
žolių 30c ar£a 6 pakelei už $1.40.
Knyga "Daktaras Namuose" $1.00.

I’erta, 
Inkrele Vinco Lekeviczians, 9 

South l»rid
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i<»” ant pa1 permiiszla i\ lepo ] | (>

uliezios, likos 
sužibsią per

atsako jis,

iižpakalije kaip ir 
\ isados Lietuvei buna apleis 

pi dili 
urėdu i-z
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tomobiliu prigulinti prie 
('arev.

an - 
Ed.

Matykite szitus 
priesz pirkimą

no

tais ir yra paMurgaleis 
kierin. Ant miesto 
rinkt i daktai ka Eilerant andi 
torkos, daktaras
ant komnerio. Dulsks ir l ama 

ant re 
Vizgirda 

11 k i e i
ka.-i je

M ikdonaldas

louis ant koiisiilmonu 
publikonii tikinto 

denude rat iszko
I lakiam I len>\ I ant
ant ■
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l iaus, Jann-s ant kamisoriam.
L111 z

je ket\ irt;i
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k’ogistoiio, l’nlmor 
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I ki l»,i i No 
a 111 tik

( > “ezvbat laižei ”

randa M S0 
iszrhi ko 
(lenką)

ni 11
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lidnnui kalbu.
veniberio menrsije lm
riiju kova terp republikmm ir 
demokrat u 
aplaike szpiga.

Szenadorije kur
procentas atejvin vos 
Miernirki ant skvajom

o Tabara ga\ <» 7>.U) 
sarmata.

197.3 balsais, 
balsll —

"Daktaras Namuose"
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 $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru G5c. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros .30 gatunku. tuzinas už G5c.

M. J. ŽŪKAITIS.
451 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

pra.szynia: 
mudu savo rubais.

Nusivilko karalius 
bus ir apvilko jais piemeni, 
pats apsivilko jo rubais ir pa
ėmė [liemens grepszeli.

Atsjso’do piemuo ant sosto 
pasiėmė rankon 
lazda ir, rodydamas in stovin
ti karalin su [liemens krejisze- 
liu tarė:

nzt a i
Vienus sodinti 
pa va ro. ’ ’

Ir vol 
rubais.

Susimastė

Aukso 
senovėsJ algų esate allpng nervlizki ar li

tuoti, nedarykite tos klaldo* ka kiti 
esą padare, atejklte pa* mane ir pas
laptingai paslkalbenime. įraukti yra

savo ra
li

K

Keeley Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Cofiield Skalbynes 
Linoleumns arba

k 1 i j on kės.
Ant lengvu 
mokeseziu

1 J<>| nviszk<»j<‘ bažnyezio- 
valanda l’larnikr 

siiriszias mazi >o i 
gu moterystes 
deszka 
Kell\ t 
\'i»džei 
joi.

piel

su
4 1

4 4
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Vitoldas J no-1 
r lorent ma I

karaliau tavo
7 >

pana
gal Keliate).

Eiladelfia|)si<<\ veus

TEMYKITE’

Jauna

iszpild vt i.
atsake karalius, 

“bet, žinai, ir tu savo galva at- 
sakvsi.“

iszvedo piemo karalin in kie
mą, parode 
ir tari’:

Žiurok!
Pakele

galva

i b

4 *

j ?

4 4

in žibanczia sank*

karaliszkaja

ka. daro Vieszpats. 
in sostu, kitus

papuczk OH,

Lafszkams

Isz priežasties štoko van
dens, nevalė naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius 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.

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

SK ATTYKITE SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

“SAULE"SKAITYKITE

< t

>, i
karalius ankszlvn I 

pažiūrėt i, bet 
neleido jam

apsivilko savaisiais

pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberimal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą. >

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar atokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Ageat

, norėjo 
saules spinduliai 
to pada.ryti ir .jis, nuleidęs gal
va. tarė;

4 4 ! ?

karalius giliai, 
jam insmego tie žodžiai iii szir- 
di, ir staiga, suszuko:

asz matau Dieva.I )aba r 1 1

Ka, t u manai ! 
neregiu tapezian ?

Karaliau, 
ta i 

t variniu.

Nori, kad

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijosene.

Rutnatlzinas visokiuose padėjimuo
se, telppgl Isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be g’yvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, lazbllazkusls ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
luose, skausmas gerkleje, stoka* en 
ergljos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre.) krau
jo, odos Ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano apa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojcrlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garsinglauslun Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Ilpdgcns buna 
kožna Sereda ir jo ofisas lenais yra po 
No. 44 BROAD ST.

816 YT. Mahanoy Mahan o; City j

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
Pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms, 
portu

atminties.Paveikslas isz drebejimo žemes 
Japonijoi.
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tarė piemo, 
vienas \’ieszpat ies 

Tai tik i 
kurinio spindulėlis, 
liepsnojanczio Dievo laužo mi
glelis. Kaip gi tu nori prieiti 
prie Jo ir pamatyti savo silp
nomis akimis; Stengkis Dieva 
pamatyti sielos akimis.“

Patiko tai karaliui ir jis ta
re piemeniui:

“Matau ir 
iszminti. Atsakyk tat man dar 

‘ ‘ Kals buvo

4 4

4 4

j11 k 7*5 kati-

mažutis Jo 
, silpnutis

Priimu pinigus saugiam

š
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Pampinu Pasz- 
keliaujantiems in Lietuva. 

Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
G01 W. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.

PAVEIKSLAS ISZ DREBĖJIMO ŽEMES JAPONIJOJE.
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Garsusis ciesoriszkas hotelis mieste Tokyo kuris visiszkai sudege ir sugriuvo
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J in viena klausymą:
'pirmiau Dievo?’’
I
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branginu tavo k

1‘agah'ojo kiek piemuo ir sa-

ITaszyeziau tavęs karaliau 
j 9

KA MUSU REPORTERIS 
GIRDĖJO IR MATE.

kur pasidėti isz
' 7 r::::“’ vedia, ar singe- 

vela užklausi’ sudže.
atsake stovinti, 
visiems,

— Ar esate 
lei

— \'ede, -
—Sarmata

sarmatos.

Kasgi tai galėjo tikėtis -
Buvo tai vyrukai jau pusiau ! 

amžijp, apie 40 metu si 
vyrai su paeziomis, tėvai duk- dolerius bausmes ir kasztus, 
toriu.

Likos pastatyti prii 
jera po pusiaunakti, 
vėjo su nuleistom akimi, 
inatindamiesi žiūrėt i 
žiopliams kurie atėjo in

apie 40 midų ‘iinmo,j te visi po trisdeszimts
mokesi-
pvnkis

S z 
visi

sk va

iti
sa r- 

a k i s

atsiliept) sudže.
dcszimts

rius. Mano Dieve -
alenia už tuos

Tri

I 
c
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skva- 
jero ofisą, bijodami ten susi
tikt su paežio, dukteria ar su-

Leiksaid —

num.
Su jois radosi kibos aptersz- 

tos balandėles, su kurioms mu
su kaltininkai praloidinejo gud 
taims artimoje
Esate apkaltinti už praleidimą 
laiko paleistuviu namuosia, — 
prakalbėjo skvajeris. 
prisipažinstato prie kaltes, 
ne! Ka turite sakyti ant savo 
apsigynimo ?

Bet kaltininkai nemislina vi
sai apie savo apgynima, tiktai 
idant kogreieziauso iszsmugt 
isz ofiso, bėgti ant galo svieto, 
užsikąsi in žeme, nes ne turi

— Ar
ar

4 4

neužsirustink, tiktai skaityk.
Karalius pradėjo;

Vienas, du...

penkis
- - J\a tai 

galema uz tuos pinigus nusi
pirkt ant žiemos. Žiema arti
nasi, reike augliu, vaikams 

ui drabuži 
sa ves.

< I < > įe

juju paleistuvyste, paniekini
mą josios, apvogimas savo loc- 
nii vaiku.

Kožnas isz kaltininku Su
prato tai, mato, jaueze, bet — 
jau per vėlai. Atsitiko.

Sztai dur\s
atsidaro 
antra, trecze.

isz

ni’ iso
pirma, pati,

reike 
czovervkus ir szilt< 
del paezios ir 
szimts penkis dolerius! 
sudžiaus žodžius 
kur yms tuos pinigus? Juk tu
ri dirbti kaip mulai idant juos 
uždirbti. O gal pati ? ------- .

Teip, nėra kitokios pagial- 
bos. Pati turi apie tai dažino- 
ti -------

Argi pati turi apie tai daži- 
noti ? ------- Teip toji tavo ne-
vahiinke atejs ir užmokės baus 
rne už tavo pasileidimą. Gal 
bus priversta 
pažystamu tuosius 
gal turtas pameluot

rpIrisde-
Girdi 

Sarmata! Isz

skvajero 
mejna.

Dirstelėjo ant 
savo isztvirkeliu ir------ akyse

sužybejo aszaros. Po tam moka 
bausme, o kožna sznabžda. sar
mata! nužeminimas! ir iszejna. 
Dave joms žino 
idant užmokėtu
leidimą ir apgavima juju.

Teip, rnii’li skaitytoja, tas 
neseni’i Malianojui

per telefoną 
už juju pasi

Teip, 
atsit iko 
bet laikysimo tai dydelojo slap 
lybėje, paguodonojo del tuju 

moteriu,nelaimingu 
diikteriu.

Atejteje daugiau jums pa
sakysiu
atsitikimu apie kurios no visi 
žino,
nepakliūtu isz kelio.

—Reporteris.

sunu ir

panasziu ir kitokiu

o perserget kitus idant

paskolyt nuo 
pinigus, 

idant su
rinkt tink niniini užmnkoti 11Z

«------- •— " - -Į - ------

SKAITYKITE SAULE

Ofisus valandos 
nuo 9 ryto iki S vakare.J

Pagoda Osakoje ir kitos tam 
panaszios sugriuvo po visa 
aplinkine drebejime žemes.
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Skaitykite “Saule 
❖ •> •>
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Lictaviiikaa Graborlvs

K. RĖKLAITIS
4 i ) 1

"ii.

bato,

44

Šitas ženklas
ant užpakalio ir pado llimmer ar Lopae.

Laidoja
■aojauela mada Ir mokslą.

Turi pagelbtulnke moters. 
Prieinamos prekes.

114 ITeet Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephone* No. 149

visad randasi ant kelio

BALL®BAND”
r'A 

Ball-Band” Guminiai čebatai ir čcverykai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti 
musu ypatinga

4 4 p "

iš geriausių niaterjaJų, ir suleisti j vieną tvirtą šmotą per musu ypatinga veikmę.
Balti čcverykai parodyti čionai yra padirbti ypatingai del kasyklų darbo. Jie' yra na- 

z 1 K 4 4 Z. ’ . v 4^ . . ’ A ‘ • ._1 J. .. • 1 I “ . 1 \ 1 • * K 1 . * - 1
negali supjaustyt ar nu-

: par-

Balti čcverykai parodyti čionai yra
dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens ar anglies 

> Galima gaut “Ball-Band”plėšt juos, 
davinį tojo.

> (t—— • r

Baltos, Raudonos, ir Juodos spalvos. Paklausk

L Mishawaka Woolen Manufacturing Co., 4G0 Water St., Mishawaka, Ind.
’’Namai kurie atlygina milijonais del rūšies.”

©

©

» »
Numirėliu* pa**I

Mokama aatrt. irocanta ant auditu 
pinigu. Procentą >ridedam prla jua 
pinigu i Batuto Ir 1 Liepoa, napal- 
aant ar ataaaaat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir jua turė
tumėt reikalą au muau banka, Be
vaisant ar matas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki S 
popiet Bubėtomis 9 ryto Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 
•nmlna ir Profits 953IA4I.H

H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vlce-Preg.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

■    ...... . ■- 1 ■ ■ ■■ r  1
W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS UEfUVlSZKĄS 
GRABORIUS MAHANOY ętTY.

’’Namai kurie atlygina milijonais del rūšies.”
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L O PA C

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Notary Public.Real Estate Agent.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaua.

Kampai Catawissa ir Market St.
______ O-

Randavojame
«


