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Jnmi's W.

Isz Amerikos
—- »

Turėjo savo paeziule pri
verstinai nupraust.

Detroit, Mich.
Hinchey, laike teismo ant per
siskyrimo nuo savo paežiu los 
Mares, kalbėjo sudžiui, jog yra 
priverstas atsiskirti nuo savo 
moteres, nes jeigu josios nenu- 
praustu, tai vaikszeziotu per 
dienas kaip kiaule, apie vaikus 
visai nesirūpindavo
davo ant ulyezios nuogus, pa
kol juju nepaėmė po savo glo
ba vaiku drauguve, ir vėlino 
gyventi su savo prielaidiniu m' 

. Mare 
paduszka 

progi >s 
o

ir paleis-

kaip su juom. 
t u re jo 
laukdama 
Jamesui gerkle, 
že puodą ant jo galvos.

Sudže porelia

po
nuolatos 

britva 
perpjaut i 

karta sūdau

perskyrė O 
vaikus atidavė po apgloba nu 
skriausto vvro.

Palicije rado juos kaip 
Adoma su Jeva.

Milu a u k ve, Wis 
nai pranesze palicijvi, buk na 
me Paulinos Krupskivnes, ■ 
Kogers nlyuzos, ne viskas ran 
i 
ras iszejna in darba. Ana diena 
kas tokis už>kamhino in < 
Paulinos, bet 
atsakymo, gana žinodamas, jog 
gaspadine ir Ini rd ingieris ran
dasi namie. Palicije nuėjo apie 
tai persitikrint ar teisybe ka 
žmonis kalba, o 
gyveno ant antro laipsnio, pa
licije pristatė prie 
peczius, dirstelėjo in įauga ir 
net paraudonavo nuo to, ka 
moterėlės kambarelije* pamate. 
Priesz sudže detektyvai ajsz- 

buk mate* kaip 
lova Jevutes 

paredia o burdingieris paskui, 
kurio pravarde yra 
Žorauekas.
czino buk teip buvo,

Rainis

Norėjo parduoti sieratelia už 
600 doleriu.

(’hieago. — Ket uriolikos me
tu patogi arnu'iiiszka mergaite 
Arpenek Karibidiau, norints 
nesenei pribuvo isz Armėnijos, 
bet ant tiek suprato, jog josios 
giminaite Mare Bredrasiau ne 
turi liesos josios parduoti sve
timam vyrui nž 600 doleriu, tas 
butu tinkama 'Turkijoj, bet m' 
laisvam sklypia Amcrikc.

Mergaite pranesze palieijai 
apie tai, kuri aresztavojo gimi
naite. Mergaite pribuvo in 
Amerika praėji a meta isz Ar
mėnijos po turkiszkai skerdy- 
nei, kurioje žuvo josios levas 
ir molina. Josios giminaitis 

pas kuri 
ketina par- 

atvažiavo in 
skunda 

moteria, už

Mergait v

mot ina.
gyvena Kiladelfijoi, 
parasze, jog jaja 
( 
( h ica 
prieszais

Įimti, giminaitis 
užvesdamas 
nedora 

toki pasielgimu.

Pusiau žuvis, pusiau kūdikis; 
daktarai nežino kokis 

sutvėrimas.
( amden, N. J. -

naitine motere, kurios pravar 
nenori 

nepaprasta 
pagimdymui

\ alandas ir dabar ji laiko 
Pennsvl 

universitetas

Tula ežio-P I v

i 1 de daktarai 
553 ! pagimdė

iszdimt i, 
k 11 d i k i, 
mire in; kuris po

‘S 
bonkoje alkolioliaus.

turis ' vanijos 
neaplaike jokio Igeidže nupirkti taji siit\’erinia 

ant moksliszku tyrinėjimu. 'Ta
sai kūdikis ne turi paprastu vi
duriu kaip tai kožnam kūdiky
je' randasi, paszonesia turi ko
kias tai plovęs, o vietoje kojų, 

‘ini panaszia in žu\ ies uo- 
Kada daktarai peržiūri

laši paredkia kada josios vy- ; kelt

dabar

kad Paulina

I ( 
I <
I

uod('g< 
dega.Įaugo ko- Į

Į nėjo ji su pagialba eksrei spiii-
jduliu, užtemino kad kūne nesi
randa jokiu kaulu.

Sunku pargabenti gerinta isz Kanados.
k JlV

t
*x>x*w

Szi t oje virtojo, kur kolos ojna isz Montreal in New York ejnantis skersai ant Kanadi-

. ■4

iiio ir Suv. \ aisti rubežiu, kožnas automobiIins yra sulaikytas 
ar nesiranda jame kanaiI i nes irnziites ar alaus.

per muitininkus ir perk ręsta s

KA MUSU REPORTERIS 
GIRDĖJO IR MATE.

Turėdamas reikalą Pottsvil
le, užėjau in suda paklausyti 
kaip mala teisingystos girnos. 
Inejas in suda, paregėjau ant

matai k a atne- 
ir trankymas

kino sudžiui, 
Paulina lipo in

Povylas
Kali iiiinkai iižgin- 

bet trys 
detektyvai prisiege jog ne bu
vo akli ir viską gana ajszkei 

Abudu Ii

lyg 90 c(‘iitu 
žmonis

Girtuoklyste priežaste persis
kyrimo ir netekimo namo.
Milwaukee, Wis.

nia sunkoj per penkiolika me 
tu idant nusipirkt
Barbora Zyvicki, 36 metu, 
vede s 
nuo savo

idant lokiu Inidii ižgialbet
nuo szeril’o. Sudže 

skyri' pora, l»e( Barbora turėjo 
a Itl ii

$750 nes jisa i t jok inde jo iii na
rna, bet

Isz Lietuvos.
I >i rlula

sa 11 narna, 
už 

kimda ant persiskyrimo 
girtuoklio \ yro

Gimimai, mirczei ir apsivedi- 
mai Lietuvoje.

siundo jauna patogia mergaite 
apie szesziolikos metu amžiiuus 
kaip vėliaus dagirdau isz Slie- 
nadorio Lietuvaite. Priesz ją
ją. stovėjo prokuratoris, advo
katai, žioplei klausė iszsižioje 
ir ryjo kožna 
fazejnanczius isz 
dinezios mergaites.

— Na i r ka daugiau ! 
klausė “jojo”

— Ka daugiau ? Kaip jau sa
kiau jums susipažinom Leik- 
woode jisai
po tam prasze idant galėtu ma
ne nuvožt namo. Kelionėje ap
sako man apie

žmogum, jaunikiu

isztarta žodeli
lupeliu re

— uz- 
advokatas.

mane užkabino,

save, jog yra

1922 užraszvta 53,815
Fra inu ir •)

• )

1)0, 

narna per
1920, 1921 ir

Any kszeziai. 
girininkijoje

11 uot i savo v\ rm i ant

procento 
per szeszis metus. Barbora už 

savo 
o ka

nvaplaikys

vyrui Imk jisai 
liena uno do 
mnnszaiues.

met ini'jo 
pragiardav 
lerio lyg t riju ant

Pavogė isz magazino arielkos 
už $1,008,288.

Saint Louis, Mo. — Isz val- 
diszko magazino kuriame ra
dosi 893 baezkos geros ariel
kos, nežinomi vagys pavogė 

viena 
pripildė

S (

--------------- -------------------- — —T.. *: '■ r . rzs

idant teisina iszmestu isz sūdo. 
Jiji tai suprato, atsikėlė nuo 
krėslo, apsiszluosczius aszaras 
iszcjo isz sūdo. Szis ir tas 
sznabždejo vienas kitam su mi
si szy pso j imu : “ 
sza flirtavimas
su bambileis po visas pakam
pes naktimis, argi tai ne geras 
pamokinimas idant kitos mer
gaites apsisaugotu panasziu 
slaistn? Well,
teip ir iszsimiegojo. Kita karta 
bus iszmint ingesne.’’

Neaplaike yargsze jokio pasi
gailėjimo.

Jus mergaites, kurios 
binate bambilistus dant jums 
duotu ‘‘ raida 
tosios nelaimingos mergaites, 
nes ir jums teip gali atsitikt.

—Reporteris.

kaip pasiklojo

užka-

?y

♦

atsiminkite ant

viską 
mate, o ir daugiau... 
kos nusiunsti in pataisos narna 
ant trijų menesiu ir užmokėji
mo szirnta doleriu bausmes. 
Paulinos vvras nieko sau isz to 
nedaro ir sakowell, boba bu 
vo paszelus, tai nors dabar Iru 
jmti atves ir gal Ims geresne.

Dede Samas turėjo didžiausia 
pelną.

Washington, I). (— No 
rints žandapiszkei Dempsey su 
Kirpo sudaužė sau žandus ir 
susikruvino kaip meitelei idant 
laimėti keliolika szimtu toks 
taneziu doleriu už taji kruvi
na darba, bet Dede Samas ant 
to geriause papelnijo, įjos be 
jokio darbo aplaike apie puse 
milijonu doleriu isz?tojo faito.

Nuo inejgos manažerei turė
jo užmokėti valdžei $108,054.80 
padotku, Kirpo kaipo svetim- 
žemis turės užmokėti 8 procen
to nuo savo inejgos pakol gales 
apleisti Suv. Valst., o Dempsey 
turės užmokėti ant pirmo tilks
ta nezio ketvirta 
nuo tolimesniu tukstaneziu 
asztunta procentą.

Prohibicije stūmė juos prie 
pasikorimo.

Marquette, Mich. — Palicije 
rado ant ulieziu Adoma Sa- 
daucka isz Chicago ir Izaoka 
Kivista isz Ironwood, už per- 

prohibicijos tiesu. 
Dažiuretojai kalėjimo in kėlės 
valandas po tam surado abu
du pasikorusius ant savo dir
želiu , kuriais buvo apsijuosia. 
Norints daktarai ant juju dir
bo sunkei idant atgaivyt, bet 
gyvastis jau buvo juos aploi- 
dia. . ..k-

szirnta

laužimą

» 1

Urs

procentą o 
po

Anglines kompanijos pakele 
anglis.

Pliiladedlphia. — Nuo 30 
už tona anglių

turės mokėti daugiau 
no kaip priesz straika, tai yra 
už anglis prie kasyklų o ne ant 
\ ietos kur atveža.

liauna kompanijų 
rios
liauna, aplinkinėje

prie kn- 
priguli kasyklos Susque- 

Wilkesba- 
riu jau pakele 60 centu ant to- 

Le 
27>

I)elaware užde-

no egg, st ove chest n ut, 
high Wille pakele už tona $9. 
viel i»je $8.35, <> 
jo 70 cent u ant tono.

Tai tau, su viena ranka dilo 
o su kita at ima, teip angli-

n'

da, 
m>s kompanijos kerszino priesz 
>traika ir teip padare.
Szeimyniszkas nesutikimas 

terp poros — žudinsta.
J uozas 
a t (>ja s

Wilkes Barre, Pa.
Kuszkanekas, 27 metu, 
namon isz sunkaus darbo ka- 

nerado namie savo

atėjo namo, 
jai iszmetiiiet, jo 
gai laksto po 

to

<rH

namiesyk losią
prisiegeles kaip tikėjosi. Kada 

Juozas pradėjo 
nereikalin-

rniesfa ir kūmu
tes ir isz to prasidėjo barnis 
terp poros. Nepoilgam kaimy- 

szu vi u s,
o 

Kuszkauckus

nubėgo 
ai ('jo atsitikt 

surasdami

c v JLigunbnt i,

na i iszgirdo 
pažiūrėti kas 
pas
abudu ant grindų — Juozas su 
trims kulkoms krutinėjo, o mo
tore su kulka szirdije, jiji buvo 
negyva, o Juozą nuvožė in Mer- 

o jeigu nepa-
sveiks, tai niekas nežinos prie
žasties .szaudimo, nes .palicije 
mano, buk motoro isz didelio 
piktumo pagriebė revolveri, 
paleisdama pirma szuvius in 
vyra, po tam pati nusiszove.

Pagal kaimynu apsakymu
tai porele susikivirezino už pi
nigus kokius aplaike nesenei 
už parduota narna. Motina per 
savo neiszmanyma paliko sie- 
ratukais penkis vaikus, nuo ke- 
turiu mėnesiu senumo ly 
szimts metu.

y

de-
(M

ger< >s 
vagys 

pa lil< o 
baczka o likusos buvę 
tos su vandeniu. \’ert(‘ pavog 
tos arielkos yra 1,(M)S,288 dole
riu. Kokiu budu jaja isz ten 
iszgavo tai valdžios agentai ne
gali uprasti, nes diena ir nakti 
radosi ant sargybos sargai ku
rie magazino niekad neapleis- 
da vo.

Kaip palicije mano, tai sar
gai turėjo prigialbet 

aplaike

viską ir tiktai

ir už tai 
dali.

vagims 
gana puikia

Spiresi permainymo pro- 
hibicijos tiesu.

Washington, I).
diena kongresmenas Dyer^isz

va 1st i ja ns
< ’oolidgini

d

( Ana

Missouri
prezident ui
nyma ant permainymo proliibi 
rijos t iesn, nes žmonis

spiresi permainos. 
\ aldže t uri 

ant dirbimo 
proven t u a I kolto - 

eziden-

pi'rstati' 
užma

to rei
k'alauje ir
Dvrris sako, Imk
duoti pavelinima
alaus su 2.75
liaus ir melde idant pr 
tas suszelptu jojo praszyma.

Prohibicijos szpiclei dagirde 
apie tai, dabar perstatys savo 
užmetinejimus ir kovos prie- 
szais ta ji Dyero bila kuri keti
na perstatyti kongresui aut ru
deninio susirinkimo.

Kiti kongresmonai 
Dyerui ir stengsis jam prrgial- 
bet idant tasai butu priimtas. 
Pažiūrėsimo.

pritarė

Pardavė kvorta kraujo idant 
galėtu apsivest.

Baltimore, Md. — Daktaras 
W. S. Campbell, jaunas dakta
ras kuris ka tik užbaigė moks
lus John Hopkins universite
te, ana diena pardavė kvorta 
savo kraujo turtingam ligo
niui už 50 doleriu, idant turėti 
pinigu užmokėti už szluba.

Jaunas daktaras iszujszki- 
no ligoniui, jog noringai butu 
jurų paaukavęs savo kraują dy
kai, bot pinigai jam. buvo la- 
bfli rAtkn.lino’i nn1‘ unaitm/l

Akyvi Trupinėliai.turtingu
turi puiku automobiliu ir mel
de idant su juom tankiau suej- 

Sutikau ant visko.
Buvo man genis, nieko nepri-
jaueziau------ O asz buvau ku-
dvkiu -------

— Na ir ka daugiau 1 — 
klauso vela advokatas.

— Daugiau? Well - - - - At
važiavo in namus subatos va
kare, nupiszkejom su automo- 

sustojom

tam - - Krancijoi randasi 4,369,- 
600,645 tonu geležines rudos.

Turkiszkoms 
yra uždrausta szokti ant pnb- 
licznu susirinkimu.

Kinuosia nestato jokiu 
stovylu ir kryžių del kariszku 
narsunu ir didvvriu.

Kalnas Katinai,
“gyvu

Ugnis padare daug bledes.
— Anykszcziu 

Panariu miszke 
netoli Szemeniszkeliu kaimo
prie Poehnio vienkiemio Lie
pos men. 17> d.
gaisras. Gaisras prasidėjo die
na. Žnioniu dauguma buvo 
iszeje in bažnyczia, nes tai bu
vo szventadienis, girininkas ir
gi buvo iszvažiaves. 
keliolika hektaru 
jauno apie 25
eglinio miszko. Taip pat iszde
ge ir Poelmio vienkiemio pats

Net buvo 
pavojus ir trobesiams. Padegi
mo kaltininkai iki sziol nesu
sekti.

buvo didelis
« moterimis

gnni-
1,710 mirimu. 1915, 

1922 m. daugiau 
mirė, 1915, 1917, 

mirusiųjų skai-
didesnis negu gi-

pine negu
19IS 1919 m.
ežius buvo
niusiuji), ir net neskaiteant tu 
kurie kare žuvo.

1922 m. pažynu'ta 15,195 ve- 
T u k s t a n c z i u i gyvento- 

apie 6 vedinius, iki 
gi tukstaneziui tekdavo 

tik apie 5 vedimus. Lietuviai 
žydes,

(»'

dimai.
ju tenka 
karui

Žmonių liz

Iszdege 
valstybinio 

) metu puszinio ir

gražusis miszkelis.

vede: 4 žydes, 55 ruses, 87 
lenkes, 32 vokietes, 46 kitatau- 

Iszviso 224 svetimtautes.tęs.
Senesniu kaip 60 metu amžiaus 
susijungė 41 vyras ir 56 mote
rys.

Lietuvoj atsirado netikru pi
nigu dirbėju.

Kauno laikraszcziai skelbia:
Sziomis dienomis pradėjo 

rastis apyvartoje' netikru Lie
tuvos Bano laikiniuju penkių 
litu )rusvos spalvos, pirmiau
sia paleistųjų apyvarton) bank 
uotu.

Žymes szi tu
banknotu szitokios:

Visiszkai nėra paraszu (ant 
tikruju yra po tris paraszus), 
numeris lik penkių skaitliniu 
(tikruose' szesziu arba septy
nių), s 
stambesnis ir rete'snis ir spal
va ju, taip pat ir serijos pažy
mėjimo szviesiai raudona; kai 
kuriuose1 padirbtoji! banknotu 
visiszkai nėra serijos pažymė
jimo. Visas pieszinys netikrų
jų banknotu ueaiszkus, spalva 
jo tamsiai rusva. L’žraszai pa
daryta juodesniais dažais, 

sziek liek

mes

szesziu 
izriftas

padirbtųjų

tu skaitliniu

juodesniais 
szriftas užraszu 
mažesnis.

Popierius netikrųjų bankno
tu taip pat 
ženklu, bet tujų ženklu pieszi- 
nys visiszkai riepanaszus iii ti
krųjų pieszini.

turi vandeniniu

Viesulą nunesze klona ir tvarta
Velnoke, Panevėžio apskr. — 

m. Lieppos 
kaimu isztiko

men. 28 d. szi. 
baisi vesula: 

ukin. B. Szimos nunesze kloji
ma ir tvarta, o 
troba perplesze pusiau. Žmo
nių nei gyvuliu tuo metu tro
bose nebuvo. Nuostoliu pada
ryta už 5,000 litu.

sz

gyvenamųjų

Vilkai drasko gyvulius.
Viliusziai, Jankų vi., Szakiu 

ap. — Czia, nežinia isz kur, at
sikraustė vilkai, kurie daro 
žmonėms daug žalos. Nesenai
sudrake vieno ūkininkė K. to
ly ežia, o kito 
turėtų

6 avis. Rodos,
in tai Ž kreipti domes

| * • B 1'' i ' * . • • - ■

Puikios vestuves Brundzaus.
Pilių kailiai, Paežerių valscz. 

SzVilkaviszkio apskr. — Sz. m. 
Liepas men. 31 d. Keturvalakių 
bažnyczioje sujungti amžinuo
ju moterystes rysziu Juozas 
Brundza isz Pilekalniu su Ade
le^ Kalinauskaite isz Stain i sz- 
kiu kaimo. Vestuvių rautas bu
vo Brundzuos. 
laukti suėjo, 
svecziu, ypacz giminiu ir kuo
ne dvi dieni tas svccziu skai- 
czius czia linksminosi. Vakare 
pradėjo rinktis neprašytieji 

kaip 
5 >

Jaunos poros 
suvažiavo daug

sveteliai,
kriukininkai,

czia sakoma 
bet buvo ra-4 C 

mus: triukszmo nekele, paszo- 
ko ir dienai ausztant vestuves, 
apleido. Antrąją vestuvių nak
ti ir jaunos marteles pietų me
tu pasakyta keletą kalbu, pa
linkėta jaunai porai ilgiausiu 
metu. Be to, be 
linksmino ir traukte trltMke il
giau pasilikti vestuvėse Girai- 
cziu įnamy te savo begalinėmis 
senobinėmis rautu, 
tuviu, dainelėmis.

galo svflėzins■ft

ypasz ves-

Nėra smukles, bet yra 
munszaine.

Daukszai (Mariampoles ap.) 
— Daukszrt krasztas tuomi lai
mingas, kad jau kelios deszim- 
tys metu, kai czia nėra smuk
les. Del to žmones neprasigero. 
Paskutiniais metais buvo pla- 
cziai paplitę namu bravūrai, 
bet kėliems piliecziams nude
gus ii 
nelaime.

ir tie isznyko. Tiek viena 
i i;. Žmones szneka, Žu

vinto paežerėj kokia tai dzūke 
dirbanti degtino ir apseziai jos 
visur pristatydama nuodijanti 
visus 
ypacz Daukszius.

aplinkiniu kampus, o

Padege kaimyno narna.
Miestelyje nakti 

pasigirdo
Szilale. — 

Rugpjuczio 14 d. 
riksmas. Buvo užsidegęs sta
tomas pil. Girulio namas. Prie
žastis užsidegimo — padegi
mas, nes buvo apipilta siena 
žibalu ir uždegta. Po lytaus 
namas :
padegtas stogas. Milicija kal-

neužsidege, (ai buvo
- - - - - t 4 . t

biium in Tamakve, 
vienam rodhatizi, pabueziavo 
mane, iszpažino jog mane myli 
ir atvožė namo.

— Ka daugiau?
— Daugiau? Po tam važinė

jome tankiau, bet kaipo jojo 
m i loma. Vis man kalbėjo jog 
mane myli, o asz ant galo jojo 
meile priėmiau.

— O kada ‘ ‘
— “Tas?”------- Tai atsiti

ko 15 Augusto laike Lietuvisz- 
kos Dienos praejta meta Leik- 
woode kada in tennis buvome 
nuvažiavo.

— Kaip tas atsitiko?
— Kaip? Ugi atvažiavo su 

automobilium, ir iszvažiavo- 
me kaip ir kiti žmonis ta ja die
na. Juk buvome susižiedoja, 
asz jojo nebijojau, sėdėjome 
prie ežerėlio, jisai pradėjo-----

— Ka pradėjo?
— Pradėjo kalbėt kaip ma

ne myli, po tam------
— Kas po ta m ?
— Po tam pradėjo praszyt, 

prižadėt, jog su 
ves kad tiktai - -

— Ka tokio?
— Gana to, jau gana, — su- 

nesutinku ant 
tolimesnio kvotine szios mer
gaites, žinom visi kas atsitiko 
be josios iszpažinimo. 
kas palingavo su g 
tinka, bet tuojaus vela užklau
so:

— Ar tai buvo paskutinis 
kartas kada ji matei ?

szuko sudže,

ta i J > a t si t i ko ?
m

manim apsi-

Advo- 
alva, jog su-

— Ne, suėjom da karta, bet 
jau tada ifnt manes ne norėjo 
žiūrėt, bet asz jam viską isz- 

nedalaikemetinejau ir jog 
duoto žodžio.

— 0 jisai ka ant to atsake ?
— Norėjo man duoti pinigu, 

bot asz nepriėmiau. Asz norė
jau idant 
cziuotu - - 
sarmatos, bet jisai mane tiktai 
iszjuoke.

— Kur dabar tavo udykis?
— Pas mano tėvus pas ku

rios ir asz bunu, sziadien es
mių pažeminta per visus, ne
galiu niekur pasirodyt ir visi 
mane pirsztais bado, todėl ap- 
skundžiau ji ir 
singystbs.

“Jojo” ne buvo sude, nes už 
ji stojo jojo, advokatas, kuris 
turėjo tiek davadu apie nu
puolusia mergaite, jog ne mis- 
lyt galima apie laimejima teis
mo. jiii tni nriinnin

su manim apsipa- 
- iszgialbetu nuo

spiruosiu tei-

nma

1
I I
Ylaskoi, 

vulka-yra didžiausiu 
nu ant svieto.

Soul h Australije yra ke
turis kartus didesne 
sklvpa Krancijos.

* Suv. Valst i josią randasi 
suvirszum 
dent ist u.

ivaiiiornijoi
duos 70 milijonu

už visa

2000 moteriszku

Kalifornijoi szi me t 
doleriu ant 

užvedimo elektrikiniu intaisu.
Japonijoi vyrai losze ro

les moteriszku aktorių persta- 
tymuosia.

Rusiszki ciesoriszki žem- 
cziugai yra verti daugiau kaip 
500 milijonai doleriu.

Bezdžionkos tiek drūtu
mo turi vienoje

iz-

*

žmogus abejosiu.
rankoje kiek

r

'<-4'

>!■ Ml

Vokiszkas apasztalas blaivybes
Wilhelm Salmanu kuris gei- 

dže investi prohibicije Vokiei- 
joi, bet ar jam tas užmanimas 
pasiseks tai duosis matyt atej- 
teje.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus,
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija /‘Saules.” U—-----J---- A__---

o bus apdaryta in

o darbas
!!__» _ _ ♦ %

t

ii.

r
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BATTLE

4 KAS GIRDĖT Atsimenu kad su jeis žaisdavo
me po pieva, paupeis. apsigin
davome nuo žyduku,

kol turi laiko, dirbkio del nau-

Moterėles susilaikykite
ir..p

f M1

■mĮI

.1

t

su 
pirkimu kailiniu szi %iema, nes 
isz
kailiniu už pusantro milijono 
doleriu isz kuriu bus pasiūti 
puikus “fer kotai,” nes ameri- 
koniszki kotai kuriuos parduo
da už kailinius, tai pasiūti isz 
kacziu, sszunu ir kitu ir ima po 
kelis szimtus doleriu.

imu iv Illi m oziA z<ivu 

Moskvos iszsiuflsta

fer kotai,

A.

gerur>

Da perejs kokia dvideszimts 
metu pakol senoje Europoje 
viskas apsimalszys ir vela už
stos malszus laikai. Teip ma
no lordas Birkenhead isz Ang
lijos, 
matas ima pažiūras 
mimo Rurho, 
kiszkos markes,

Tasai angliszkas diplo- 
nuo uže- 

nupuolima 
nesuprat imas 

terp Graiku-ltalu, pasikėlimas
Iszpanijoi ir kitu europiszku 
ergeliu.

vo-

nuo zyuuKu, vo
kietuku ir kitokiu netikusiu 
vaiku. Atsimenu kaip jusu tė
vukui trintos tabokos parnesz- 
davau isz krautuves, žirniu 
kad jusu mama buvo labai ge
ra, ir visi žmones aplinkiniai 
jos pasielgimu girdavo. Gailė
jau kai Baczkauskai iszvažia- 
vo in Amerika, su kureis ju 
vaikucziais draugavau o ju 
sziadien nepažycziau. Acziu ju
su a.a. tėveliui Dainininkui, 
atvažiavus man Amerikon, asz 
prie jo kreipiausi, jeszkodamas 
patarimo, jis man daug suteikė 
ir pamokino szios szalies aplin
kybių. l’aejnu isz Griszkabu 
džio. Gal turėsiu proga atlan- 
kvti Boczkausku szęimvna.”

Liūdna kad musu prietoliaus 
nesutikome 
y pat iszkai.

Lai silsimi a.a.

. . . . ' • ,]o atejnanczio gyvenimo, nes 
atejs mirtis kaip vagis nakties 
laike ir tada bus jau per vėlu 
imtis prie darbo. Jeigu tu už- 
mirszi apie kitus, kiti apie ta
ve, tu prakeiksi kitus o kiti 
keiks tave ir vietoje Dangaus 
— pekla Ims ant žemes. Juk 
mes geidženu' iszganymo—kū
no ir eluszios, nes tikime in pri
sikėlimą kūno ir amžina gyve-

f
Prirengiant tavo vaikus lankyti 

in mokykla.
— --- -------------- ’ į; .........- I ; -.r

Mokfdo dienos jau prasidėjo jo tinkamai save užsilaikyti.
Vienas isz rimeziausiu prie- 

nepasisekiino

Mb
Suvienytu Valstijų Anglies Žemes.

f'

S u v. Valstija anglies žemes

a.a.

n ima, ha tikimo in mokslus Sū
naus Dievo o.žodžei Jojo ne 
dings

1 )ievo
— norint s dangus ir že

me persimainyt u, hiorints vie
na dalis svieto dingtų in pra
garo o kita pakilt u.

Vietoje pesztis kaip ateteje 
bus, geriau ymtis prie darbo, 
okada terp saves

ir Washjngtone, mano, jog ne
savo vaikus lankyti mokykla žaszeziu vaiku 
ar dar juos rengia. Galime sa- mokykloje yra. netinkamas rū
kyti, 
svarbia atyda in gerove vaiku, 
kurie neužilgo pradės lankyti 

i«ta v »' 4 i 4 w r i . »

jog visi tėvai kreipia

mokyklas. Ir to(|cl Sųy. Valsti
jų Vieszos Svęikatdš Biuras 
proszali paduoti keliįi patari
mus tėvams apie kai k minos 
dalykus juos užintercsuoja..

Drapanos, knygos ir kili pa
rankamai, kuriuos tėvai

kuomet jau jis 
savo

Italijos naszle karaliene Rita 
kalba apie moteres sokaneziai: 
“Motere be tikėjimo, tai kaip 
žiedas be kvepsnio, tokios mo- 
teres reikė gailėtis. Tikėjimas 
su tebyriu apszvietimu yra ge- 
riauses smnaiszvmas. Vvras su 
moterių yra linksmiausi jeigu 
suejna in pora noringai. Moto
re su tikėjimu ir meile yra dau
giaaše sziadien pageidaujama 
per vyrus. Jeigu motere iszsi- 
žada tikėjimo, tai iszsižada do
rybes, meiles del savo vyro ir 
vaiku, o ant senatvės ne turės 

paguodones nuo savojokios
vaiku.

Teisingi
Ritos.

žodžei karalienes

2-Bukie

Kas nori sutikime gyventi 
lai iszpildo sekanezius prisa
kymus, o vargo szeimyniszkam 
gyvenime neturės:

L Lai tavo vvras buna vai- 
dytojum tavo namo,
gera gaspadine ir mokekie isz- 
virti gerai valgi. 3-Laikyk šlu
ba szvarei. 4-Mokykis suprast 
savo vyro būda ir pasielginek 
pagal ji. 5-Nekaltyk vyro už vi
sus nepasisekimus. 6-Tikekie 
savo vyrui visame. 7-Nejeszko- 
kie visokiu priekabiu ir neko- 
liokie ji už mažiausia prasižen
gimą. 8-Dalinkis su jojo var
gais ir prigialbek jojo užsiemi- 
muosia. 9-Laikykis szvarei, ne 
bukie kutvala, nes vyrai myli 
szvares moteres. 10-Mvlekie sa- 
vo vyra ir pasaldyk jojo gyve
nimą, nes jisai rūpinasi tavim 
ir del tavęs dirba.

dirbo Kazemeiko

Sau- 
e- 
s-

“Garse” skaitome buk 2 die
na Rugsėjo, 1923, deszimta va
landa naktyje szv. Francisz- 
kaus ligonbuti, Jersey City, N. 
J. mirė Juozas Kovas.

A. a. Juozas Kovas gyveno 
pavyzdingai, buvo gyvenias 
New Britaine, Conn., vargonin- 
kavo Waterbury per 16 metu, 
po tam pas kun. Urboną Du 
Bois, Pa.,
banke ir priesz mirti apėmė pa
rapijų szv. Mykolo, Bayonne, 
N. J., sirgęs kėlės sa n va i tos ap
leido szi svietą.

Laidotuves atsibuvo iszkil- 
mingai 12 Rugsėjo Waterbury- 
je kur prigulėjo prie daug 
drauguviu kur geide būti pa
laidotu.

Nuliudome iszgirde apie mir
ti musu prietelaus a.a. J. Kovo, 
nes raszydavo tankei in “
le” visokius straipsnelius. V 
lionis mums buvo gerai pažy 
tarnas, norints ne ypatiszkai 
bet isz laiszku. Nesenoj, priesz 
mirti aplaikeme laiszka nuo jo
jo kuriame rasze: “ 
pats. Kaip tik atvykau isz Lie
tuvos, tuo ir pradėjau raszine- 
ti pirmiausiai in 
“Linksma Valanda.

Ponu Baczkausku szeimyna 
pažinojau Lietuvoje, ir keletą 
valandų teko draugauti su ju 
vaikuczeis bet neatmenu su 
kuriais, butant buvo vaikinas 
ir mergina, jau senas laikas, j u 
vardai man pasimirszo, (tai 
yra tebyris redaktoris “Sau- 
les” FrAnciszkus ir mirusi se
suo Slavickiene) tik žinau, kad 
ląbai grąžini sutikdavome, isz

Esmių tas

i t Saule” ir

|u laiku turiu daug įpspudžįu.

I ru žemėms. Szita apiėlinke i n i- f x r 11 i • i • iYellowstone apielinke 
Montanoj, Utah, Wyoming, 
Coloradoj ir Naujoj Meksijoj 
Wyoming užima antra vieta 
!su savo anglies žeme. Sziauru 
Dakota užima pinna. Kad nors 
tos dvi valstijos turi daugiau
sia anglies žemiu bet Pennsyl
vania produktuoja daugiausia. 
Wyoming anglis yra fnvairiu 
rusziu nuo iszkasamojos me
dines anglies, 
rudos anglies medines ruszies, 
iki smalingos anglies. Kuomet 
Sziauru Dakota anglis yra isz- 
k a sąmojį medine anglis.

Kranto anglies že
mes yra Washingtone. Tos že
mes randasi netoli kranto. Ore
gon ir California turi mažas 
žemes. Mažai žinoma apie Ala- 
skos anglies depozitus.

Sziausu dideliu lygumu aps- 
Sziauru ir Pietų 

dalis Montanos ir

yra d i d ži aitrios visame pašau- ma 
lyje. Isz viso tos žemes turime 
apie 340,000 kvadratiszku my
liu, ir inima visokios ruszies 
angli nuo durpines iki antraci- 
tine.s. Daugelis anglies rasta 29 
valstijii-ie ir mažiaus rasta in 
septynias kitas valstijas.

Svarbiausios anglies žemes 
randasi in Appalachian kalnu 
apie linkę, kuri prasideda nuo 
sziaurines Pennsylvanijo's in 
pietus iki Alabamos per Ohio, 
Marvland, 
Virginia, Rytu Kentucky, Te
nnessee ir Georgia. Pennsylva- 
nija. produkuoja (langiaus an
glies negu bile kita viena vals
tija. Ji produkuoja 99 procen
tą akmenines (anthracite) an- 

, glies ir apie 40 procentą sma
lingos (bituminous) anglies. 
Vakaru Virginija užima antra 
vieta su O1/: 
prolukiiotos smalingos anglies.

Antracitu apielinke randasi 
Alaskoj, (’oloradoj ir Naujoj 
Meksikoj. Ta anglis geriausia 

suvartojimo nes 
ir dulkiu i

mažo laipsnio

I1 !.

If'

Virginia, Vakaru

gi'jimas. Medikaliszki peržiū
rėjimai parode, jog didelis pro
centas vaiku turi i n vairias 
akiu bedas. Guviausia nuvesti 
vaiku, pas akiu gydytoja ir, jei
gu reikalaing, pritaikyti tin
kamus akinius. Daugelis moti
nu tik žino, jog vaikas negali 
gerai matyti

vai- mokykloje negali atlikti
kams nuperka^ sudaro maža darba. Yra kiekvieno tėvo prie
deli pr i rengimu kuriuos toks derme sužinoti apie savo vai- 

sutaikoje, broliszkoje meileje,| vaikas reikalauja. --Svarbu nu- ku akis.
Ausvs vra kitas svarbus da

lykas. Netinkamas girdėjimas
i n va i r i as u žk reez i a ma s 

ligas paprastas tarp jaunu vai
ku, ir kartais yra pasekmes li- 
guotu liežuvėliu

galima sužinoti 
mokslo pradžia.

Tėvai turėtu atsargiai temy
li kaip vaikai kvėpuoja.
burna kvėpavimas rodo nesvei
ka nosies ar gerkles padėjimą. 
Adenoidal ir

netinkamo mokini-

gy vensime Pacific

J*

tada bus geras gyvenimas ant kreipti a.tydaJn vaiko sveikata 
ir nepažinojome svieto. | prižiūrėti ar jis prisirengęs

permainyti gyvenimą, tas yra, 
apie gerove lankyti mokykla ir ne liuesai 

tėvynėje, praleisti laiwa namie.
maimv, kartais 

knyga kus trukumus,

Kovas szioj 
svetinmje* szaleleje, o jojo at 
mintis pasiliks del mus ant vi 
saelets.

Va 1st i je X e vadoje kur ran
dasi kasyklos sidabro, likos su
naudota visokis materijolas 
dol pastatymo sau sziokios 1 
kios bakūžėles miešti’ '1'enepah. 
X c pa p ra s <• z i a u s i a 
sau pastate kokis tai kaina ka
sis William Peel, nes pasistoti' 
sau isz tuszcziu aliniu butelu
ku. Isz tuju bonkucziu sulipino 
sau kambarį 20 pėdu dydžio, o 
16 pėdu ploczio, po tam sienas 
aplipino su moliu. Dabar gyve 
na jame su say o szeimynelia ir 
yra užganadytas. Kada visi ki
ti namai pastatyti isz medžio 
buna drėgni ir szalti, tai Pi'clio 
bakūžėlė vra sausa ir szilta.

visokis
t >

bakuželia

Visur gerai, kur musiszkiu 
nėra ir todėl Lietuvoje giria 
Amerika, o Amerikoje Lietuva.

Lietuvoje*, sap-Sėdi žmogelis 
nuoje apie t a ja 
laisva Amerika — kaip žydas 
ant prižadėtos žemes. Uribuna 
in Amerika ir vėla liudiji' pas
kui savo tevynia, kaip žydai 
babeloniskoi nelaisvoje.

Juk vis tas pats ar z\merike 
ar Lietuvoje pauksztelei gieda, 
miszkelei uže, veja lis pueze, 
pieveles žaliuoji* ir ta pati sau
lele szvieczia.

Svietas sukasi ir mainosi, o 
mes su juorn. Gal visa Europa 
dings, gal ir Amerikas. Jeigu 
likos sugriauta japoniszka sos- 
tapyle, tai kodėl negali New 
Yorkas, Londonas, Rymas 
Kaunas,
idant kožna tauta sėdėtu savo 
lizde, kaip pauksztelis priesz 
viesulą ir po viesulai, juk ne 
tik paukszczei turi savo lizdus, 
lel ko žmonis juju neturėtu.

Nesirūpinkite už daug apie
ryto, mokina Christusas — nes 
kožna diena turi užtektinai sa
vo vargu ir bedu. Tas, kas 
priesz tave guli, tai yra tavo 
pajegosia, pagerink,
kur tik galima ir proga ant to 
yra. Juk ir (.’hristusas kentėjo 
ant Golgotos del žmonių, teip 
ir tu kentėsi ir kovoti turi. Pa:

Todėl geriause rūpintis pir- 
miause apie save, 
tavo namuosia tavo

se k a
I a per- 

pa rodo fizisz- 
kuriuos tėvai 

ir Namu I pirmiaus visai neinate. Net ir 
ir visiems isz- sziadien yra daugelis moterių

gavome
) y

Ana diena
‘‘ Valgiu Gaminimas 
Prižiure'jimas ’ ’
siuntom kurie mumis buvo pri
siuntė' užsakinius.

Vėl
ir adenoidu.

priesz
procentu visos

ir tėvu, kurie nesupranta, jog 
prastos sveikatos vaikas m 
užimti savo tinkama

Naujos Puikios Maldaknyges.| kitais vaikais. Prasta sveikata 
Ka tik aplaikeme labai puikiu sulaiko vaika 
Maldaknygių. Szaltiuiai po $3.| mokykloje.
Balsas Balandėlis po 
Aukso Altoriai po $1.50. 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. t..

Ka tik aplaikeme labai puikiu arba.
Jie

‘gali
vieta su

1 \»r

kriti inima
Dakota ir
Wyoming. Dakotos ir sziaur- 
rytu Montanos anglis yra ru
das, medinis, su 40 iki 45 pro
cento drėgnumo. Pietų Mon-

1 ¥

mergaite 
forai negali 

$2.50. | mokintis ir neužilgo pasilieka 
užpakali.
šiai nemėgsta eiti in mokykla.
Kartais net vaikas nežino ko- 

tf.| del jam nesiseka mokintis. Ir 
mo

vi si te-
Nužudytas kareivis.

O‘ n

Yra 1 r isz sarmatos bai-

todel nenorėdamas lanko 
kykla. Yra svarbu, jog 
vai pirmiausia apsipažintu su 
vaiku sveikata, ir duoti jiems 
kuogeriausia

liežuvėlis gali
prizas! y s 
ino.

Svarbu prižiurtai vaiku dan
tis. I 
maišia

priežiūra pirm egzaminuojaNaumiestis, Szakiu apskr. — 
Sz. m. Liepos men. 15 d. beuo
gaudami Kataueziznos miszke-

' I Nelauk pakol
kuinas vaika pasilikti užpaka- 

I Ii. Geriausia nusivesti vaikus
pas szeimynos

Iv žmones rado negvva žmogų.
, at- 

gydytojas. 
Pasirodė, 

buvęs kareivis 
Endriszkiu kaimo, 

valscziaus. Mirties

Praneszus vietos milicijai 
važiavo apskrities 

, revizija.
palaiminta ir| kad tai esąs

Szlekys isz
Žalii\dos 
priežastis nesužinota. Velionis 
ta diena, palaidotas Kataucziz- 
nos kapuose.

Padaryta
V

KUR BUNA.

Paieszkau

ar
Ar negeriau butu

.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 gausi t e nagrados $5.

Jonas Czerniauckas
13 Agnes St., 

Bayonne City, N. J.

Jeigu kasPara.
žino meldžiu pra-

(

pataisyk

(.80)
*9

SENIAUSES ISZTIRIMAS.
Ant sulaikinio dantų gėlimo kaipo 

ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis nepagelbetu tai pinigus sugra- 
žysim. Tcipgi prisiunsim informacijc 
kaip apsisiaugoti 
pleiskanų ir plikimo,
dėkavoja už dyka rodą, 
tuojaus ant adreso.
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS, 

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

slenkimo,nuo
Tukstancziai

Ra.szykite

tėvai nepadarytu ju pareiga ir mokytu juos
Geriau yra jiems vartuoti Colgate’s Rib

Colgate’s iszvalo danais visiszkai ir sau-

z Patarimas Tėvams 5
Dauguma vaiku nevalytu savo dantų jeigu

Dental Cream dabar negu vėliau kentėti 
nuo blogu dantų ir blogos svėikatos.

Patarimai apie tinkama 
ir valgi de! mokyklos 

vaiku nevii'ton jeigu vaikas tu
ri blogus dantis, ir dantų invai- 
riai trukumai neprižiureti. In 
daugeli musu didžiausiu mies
tu sziadien gydytojai atsargiai 

vicszu mokvklu
negu pradiniu, lankyli mokyk- vaikus pradžioje mokyklos me- Kansas i m • i __ i _ • 2 j m i i • i • i • • • r m

del naminio ............ ................
neturi suodžiu ir dulkiu irj^ulo,i > ia ‘‘^tos luszies sma- 
daug ilginus dega negu kitokiu 
rusziu anglis. Yra iszrokuota, 
jog tos anglies gyvenimas atei
tyje yra nuo 60 iki 100 metu 
su dabartines ratos produkcija 
(kasmet iszkasta apie S0 mili
jonu tonu).

Vidurine anglies 
susideda isz Illinois, 
ežia didžiausia, anglie 
Indiana, Michigan, 
Kent liek v, 

s. ’;
la. Taip darant, visas ateinan
tis metas bus daug lengvesnis, 

koks nors tru-

tu. Tas butu gerai ki(‘kvienoje' 
Jeigu ta 

siusi tavo

tl • ni ir lexas.

Michi
Iowa, 

Arkansas,

apielinke 
kuri tre- 

s va 1st ija 
Yakaru 

M issouri,
(Jklalmma 

Paparastai tu žemiu

linga anglis bet in pietvaka- 
rus, Wyominge, t m put i geres
ne ir tik su 25 procento drėg
numo. Tokiu budu szilmos ver
te yra 30rzž augsztesne negu 
North Dakotos anglis.

I žlapos (gulf) apskrities 
anglis yra 
medine ir iszkasta tik keliose 

Texas 
ruszies

30%

(Kulf)
beveik iszimtinai

valstijoj. Pa- 
anglis randasi 

Arkansas, Mississippi ir Ala
bama. Dideles lignito žemes 
vakaruose ir pietuose dar ne- 
iszdirbtos, tik del vietinio su
vartojimo, nes ta anglis sublos- - 
ta jeigu laikyta ir ant syk ga
li sudegti.

Anglies kasinio padėjimas, 
a pa H Pennsylvanijos antraci
to pielinkos, yra daug geresnis 
Su v. Valstijose negu Europooj. 
Kasyklos negilios, anglies eil- 

lygios, plonesnes, tai
mažiaus 2,/j pėdu, neisz- 

dirbtos. Randasi mažiaus užsi- 
deganeziu garu. Galima var
toti invairiu rusziu maszineri- 
jas 
niu

Isz visu kasvkludarbininku

vietose 
ežios

szalies mokykloje.
mokykla, in kuria.

taip nedaro tai kaipo
svarbiausia
vaika

priederme to. Dan 
gydytoja pirm i reikia nuvesti vaika pas gydy- 

negu mokykla prasideda ir te-1 loja.
gydytojas juos pilnai ir [pranta bet vistiek jie to reika

lauja.
jeigu vaikai negali užimti savo 
tinkama, vieta mokykloje.

Su naujais drabužiais, nau
joms knygoms ir visais kitais 
dalykais, pridekite ta svarbos- Rocky 
ne priederme — medikaliszka 
egzaminą. — F.L.I.S.

gul 
tinkamai peržiuro. Turime at
simint, jog mažiausi trukumai 
kartais pavirsta in didesni kuo
met. vaikai jau pradėjo lanky
ti mokykla, ir yra tokiu atsi
tikimu kur mažus trukumai 
pasiliko su vaikais per visa ju 
gyvenimą ir jie tuomet negale-

i

Kad nors vaikai to nešu

lį’ todėl yra tėvu kalte

i)kla-anglis, apart Arkansas, 
boma ir Texas, vra netokia ge- 

| ra. kaip 
<r

* •

Appalachian distlik
tos anglies 

suvartota, del 
duoti pajiegos 
Mississippi krantu ir Didžiųjų 
Ežeru. Tos anglies žemes pri
sidėjo prie iszaugimo didžiu 
(•entru Chicago, 
Kansas (’itv.

Daugelis isz anglies 
M ountain

kasta ir 
szilmos ir pri- 
miesfams ant

St. Louis ir
les yra 
yra,

žemiu 
apielinke j 

yra taip toli vidiija, jog negali 
konkuriotis su Kvtu ir Vaka-

iszkasti angli ir lektriki- 
prietaisus angli iszveszti.

- I f > f
■<*V

‘a* ’
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VISAS MIESTAS GYVENA SZITAM H OTELIJE
miestelis Pleko, Wiskonsine

^^4,*****
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gyventojai neture- 
in 90 dienas 

gyventoju, 
teatras, aptieka, sztoras, hotelis ir kiti, llotelije randasi 60 kambariu kuriuosia visas mies
telis gyvena ir yra užganady tas.

beveik 3-5 dalis yra svetur gi
mė. Nuo 1880-1890 kasvklose 

czion gimu- 
anglu, airiu, 
ir vokiecziu,

atvažiavimu

Kada vasario menesije iždege visas

daugiausia buvo 
siu amerikiecziu, 
szkotu valiecziu 
kurie buvo angliakasiais priesz 

in szita szali.
Nuo 1890 ju vietas užėmė sla- 
vokai, vengrai, lenkai, italai, 
kroatai, slovėnai, serbai, lietu
viai, rusai, bulgarai, rumanai, 
armėnai, rutenai ir syriecziai. 
Pirmoji angliakasiai, su atvy
kimu ateiviu isz pietines ir ry
tines Europos, apleido Penn
ey Ivanijos augliu kasyklas ir 
nuvyko in vakarus ar pietva- 
darbo padėjimą,
apleido anglies industrija del 
kitokio darbo. Tie kurie pasi
liko insigijo sau geresnes vie
tas kaipo inžinieriai arba pri
žiūrėtojai. —F.L.I.S.

arba visai<r 
pastatyti 

bloką, o kuriame radosi užtekt imli vietos del visu
jo kur pasidėt. Tada Charles Eish, prezidentas plityniczios sumanė 
viena narna kuris užėmė visa

DRAUGAI
Brangiausias 

yra numylėtas draugas.<Taip 
iszmintingi. sako, 
turėdamas! 
pasakys: 
yra geresnis uz broli, seserį, 
gimine. Jis neapleis tavęs ne
laimėje, sykiu su tavim ken
tės, o laimėjo vol syk iii su ta
vim džiaugsis. Pažiūrėkime in 
szi pavyzdi, kokias pareigas 
privalu neszti draugas.

Vienoj szaly buvo žiaurus 
valdonas. Ten pat gyveno vi
su gerbiamas ir mylimas valdi
ninkas Myras. Blogi žmones 
inskunde valdovui Myra, kuri 
liepo tuojau paszaukti.

atsiminimas

Ne vienas 
isztikima dranga 

draugas kai-kada 
už broli, seserį

szauktas Myras nuėjo pas vai-

Tu esi pasikesines ant įna
šu r i ko valdo-

dova.

no gyvybes! — 
vas.

yieszpątie. , sakiau tik,
' 7

upen. 
vo

tiltu per upe, 
M v ra s nukrito 
pagelbos nebu- 

Van-

ir

jog esi kietos szirdies.
— Už ta. viena žodi liepsiu 

tave pakarti!
— Vioszpatio, — tare Myras, 

— nopraszysiu dovanojimo. 
Duoki man tik tris dienas, kad 
galecziau atsisveikinti su na- 
miszkiais, o kol sugrLsziu, pa
lioku savo dranga.

— Leidžiu tau atsisveikinti 
su namiszkiais. Bet jeigu ne
grįžtum, žinok, tavo draugas 
bus pakartas.

Myras, papraszes savo drau
go pabūti už ji kol sugrisz, o 
pats iszejo namo.

Sužinojo tai namiszkiai: mo
tina, seserys omo raudoti, pra- 
szyti, ant galo kenkti, kad ne
grįžtu pas valdoną.

__________ 7iZ~.____ i—

Ir kuomet ėjo 
tiltas lūžo ir

Jokios
galima priszaukti.

dens neszamas jis atsidūrė ties 
valdovo dvaru. Mato ant kalno 
minia žmonių ir auksztai prie 
Tutempes visas

priesz valdovu, jis ture jiems:
— Atleidžiu bausme, 

matau, kad judu mylites, kaip
Tad, ‘jaunime 

tikru draugu,
būti gerais, szirdingais vieni 
kitiems draugais, tokiais, kaip 
ansai Myras ir jo draugas.

nes

stengkimes

Myras

» y i 1 1 r 1

Ale jo paskutine diena. My
ras, pildydamas duota žodi,
aįsisvoikino ir, iszejo. Jam be
einant įszkilo f didelę < audra.

jr

savo pajėgas
jis dasikase kranto ir be žado| Szalinkimes nuo tokiu draugu, 
bėga kalno link bijodamas pa
sivėlinti, kad neliktu pakartas 
jo draugas. Dnsigaves kalno 
jis, kiek tik turėjo vieko, su- 
szuko:

— Palauk! palauk!
Asz esu tas, 
pakartas!

Pribėgės prie kartuvių My
ras apkabino savo dranga ir 
abu pradėjo griaudžiai verk
ti.

Minia nustebo. Budelis, noži- 
podamas ka daryti, eina pas 
valdovą ir papasajioja nepa
prasta atsitikima. Suminksz- 
tojo valdovo szinlis ir tarė:

kurie nori mus tik isznaudoti, 
kuriu žodžiai yra prieszingi 
darbams.

I

budeli, 
kuris turi būti

— Atveskite abu pas mane.
Kada aj>u draugu stojo

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORĘITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivui 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 
specials patarnavime.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET C0MFAKI. .

; Mew Tert
arba ixui vietinius agentu*.

7 .. . t- . --n " -

M Broadway.
r į. “ F ... K.

M

MAIL STEAM
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Mylėk savo artima

Pulkinikas Dumourier buvo 
ciecoriaus Napoleono mokyk- 

'Puredamas vos 
dvideszimt metu amžiaus ir ka
riaudamas prie Austerlitz tai)) 
atsižymėjo,

1qs kareivis.

kad Napoleonas 
muszio lauke jam suteikė tu< 
jaus aficieriaus laipsni ir do
vanojo legijos garbes 
Pats cieeorius jam 
ženklą prie krutinės prikabino. 
Teisybe pasakius Dumourier 
ne tiek daug ir atsižymėjo, bet 
jam kožnam žingsnyj labai se
kėsi. Tukstancziai jo draugu 
negalėjo būti tokiais laimin
gais, norints tiek pat su prie
szais smarkiai muszesi. J u cie- 
corius nematė.

Jo laime neapleido ir tuo
kart, kuomet jis su keliais sa
vo draugais drąsini ėjo priesz 
rusu Patarėja, kur keturios ka- 
nuoles in prancūzu linija ugni
mi griauto griovį*. Ir pakol ru
sai apsižiūrėjo, staiga mitrus 
prancūzai nustumi* durtuvais 
nuo kanuoliu rusus kanonierus, 

ranku de- 
ir kanuoles 

jiasuko prieszai dragūnus, ku
rie skubinosi atmuszti prancu- 

Noriilts dragūnai ir susku 
spėjo juos

cieeorius

iszplesze jiems isz 
ganczius knatus

)-

ženklą, 
minėta

(

kaimo-

visu
Dragūnai ir
kai)) muses

žus.
bo, bet Dumourier 
neprisileisti.

— Ugnies! — suszuko jis.
Ir staiga sugriaudė

les, o kartciziu kulipkos ko tik 
dragūnu neisznaikino. 

arkliai sumisze, 
ant žemes krito.

Like-gi gyvais kaip beproeziai 
nuo prancūzu neszinosi.

Na|>oleonas mate kai)) jo ka- 
priesza 
s atsi- 
jiemslieja* :

ja buvo apspitę 
rusus vėl pradeji )o

tas dovanas akv-

reiviai 
plake, todėl užganėdinta

‘ ‘ M it rus vaikai! 
reik duoti pagialba.”

Ir kolaik rusai susimislijo 
atakuoti kata rėja isznaujo, jau 

prancūzai ir 
> szluot i. I 

tokiam atsitikimui Dumourier
jau buvo aficieriumi ir nesziojo 
legijos garbes orderi. Cieco- 
rius tuojaus ji liepe paszaūkti 
pas save ir 
veizdoj visu jam suteikė.

Nuo to laiko jauno žmogaus 
laime jau buvo užtikrinta; nes 
kuriam cieeorius ka nors do
vanodavo, tuokart ta ir mylė
davo. Musztynej prie Jenos ap
laike laipsni kapitono, prie Ey- 
lau majoro, o prie W agram pa
liko pulkiniku. Jo. kaipo karei
vio, karjera 
szviesesne, kad 
metams vėliau nebūt Prancūzu 
ciecoriui atsitikus nelaimi*. Ko
voj prie Belle-Allianci* krito 
prancūzu jireliai, o su szi la is ir 
visa prancūzu ciecoryste.

Dumourier tikintis savo cie- 
nenore jo 

Tat- 
gi n k lūs

but u buvus da 
1 jeigu keliems

tuokart gyveno

J

ji sulaiky- 
savo nar-

jo sūnūs, tuo- 
szesziolika mo

JIS

Afrikos kli-

SAU£E
~ ■ t / I'-'"

iszaisz-

r

pamirszti negalėjo. Pulkinikas 
savo ciecoriu garbino kaipo 
kokia virszprigimta galybe ar
ba inkvepima. Jautėsi da galis 
valdyti ginklais ir pasiszvcsti 
savo tėvynės apgynimui. Min
tis tik apie savo vienturti sunu, 
kuri labai mylėjo, 
davo nuo aukojimo
sybes generolui Bourmont, ku
riam buvo pavesta sureguliuo
ti korpusą ir su juom pradėti 
Afrikoj kompanija.

Pranciszkus, 
met jau turėjo
tu. Iszaukletas politechnikos 
mokykloj, kur buvo pirmutiniu 
mokiniu ir isz prigimimo ap
dovanotas geležine sveikata ir 
puikia iszvaizda buvo gana tin
kamas eiti sykiu su tėvu kario
nėm Suprantamas daiktas, kad 

galėjo daug daugiau už ki
tus europioezius 
mala pakelti. Tula karta parė
jės isz mokyklos pamate tęva, 
apžiūrinti savo senus ginklus, 
tarė:

— Matau, mielas te\ e, jog tu 
su savo mintimis priesz mane 
slapstaisi, matomai, nori eiti 
ton nelaimingon karionei! Afri
koje. Nutemijau ta viską nuo 
to laiko, kuomet tapo ajtgar- 
sintas manifestas apie kare. Ko 
del ta viską laikai ))asla))tyj, o 
ypacz priesz sao sunu ? Juk esu 
kareix io sūnūs ir tokiu paežiu
galiu Imt i kaip ir tėvas! 

Sacrebleu/vaike!

pulkinikas

teve, savo pasi- 
parodai ir

. kui ir gausimo kokia nors rodą
— prabilo jisai. — Ba ir kodel- 
gi taip negalėtu būti, klausiu ? 
Ar ne esu paaugės ir neturiu 
gana pajėgu neszioti ginklus? 
Galite pasiklaust i pas mano 
mokytoja, o jis geriau 
kis mano padėjimą.

— Sacrebleu! — atsake pul
kinikas. — Ir koki tas turi ry- 
szi su tuom, ar asz kariumenen 
instosiu a r ne ?

— Žinoma, kad turi — atsa
ke Pranciszkus, — kadangi ir 
asz turiu žinoti apie ta: ar tu
rėsiu eiti sykiu ar liktis namie.

Czia paszoko pulkinikas, ta
rytum, aplinkui ji isz kanuoliu 
pradėjo szaudyti. Paskui gar
siai nusijuoki* ir su galva pa-

— Kokius 
niekniekius kalbi, szesziolikos 
metu vaiki*?

— O juk Napoleonas turėjo 
szesziolikos melu kareivius, 
kurie taip kaip ir suaugę su 
])rieszais grūmosi 
greitai Pranciszkus.

— 'l ai)), ba stokavo senu ka
reiviu, o tuokart Ievyne buvo 
pavojuje — prabilo pulkinikas.
— Dabar jau kitokie laikai ir 
kitoksai czia atsitikimas. Ve
lyk jau man to nekalbėk, 
niekniekis!

Szitu kartu Pranciszkus pra 
losze visa dalvka. Tecziaus tu- 
rojo vilti, kad tėvas kitus kar
tus gali perkeisti savo nuomo
ne, ba jis gerai žinojo, jog tė
vas toj kompanijoj 
pnlkinikaut i.

Pranciszkus ir j»ats to karsz- 
tai troszko. Jis buvo kareivio 
sūnumi ir turėjo savo krūtinėj 
kareiviszka szirdi. Pagalios ir 
ka jis paisė, in save menkai da
bojo. Jam labiausia rūpėjo da 
tas dalykas, kad kitus kartus 
del jo priežasties ir tėvas gali 
liktis namie ir nedalvvauti 
komĮianijoi. 
vui užmydavo, 
jam

i

kraipęs atsiliepi*:

ai sake

laiT

pasiryžo

ui

1 i

Skundže ant milijono doleriu, 
kad josios vyras ir 

apjuodino priesz 
geisdami aplaikyti

Už tai, 
sūnūs baisei 
visa svietu, g 
nuo josios |)(*rsiskyrima, Mrs. 
Helen Hlwood Stokes isz New 
Vorko, užvedė prieszais juos 
teismu unt milijono doleriu.

- įsi, 
sida re 
Jis pagal

kalba. Man tai)) rodosi. 
Kaip vadiniesi, mano bieziuo
li ?

— Karolius Marija Prancisz- 
kus Dumourier, mano genero
le!

— Gerai! ■

pulkinike, kas tau pa- 
atsiliepe
sa vo

ra i

greitai. — 
met us labai ge- 

Man

na i, jaunas ir numylėtas pui
kini ko arklys, jam jojant neži
nia ko persigando, metėsi szo- 
nan, jis pats sugriuvo ir po 
savimi pulkinika prislėgė. Ar
klys vienok tuojaus paszoko 
ant kojų, bet jo poną, labai su
kulta kareiviai privalėjo nuga
benti butan ir paszaukti dak
taro. Daktaras apžiurej<\s rado 
siimuszta kojos kaula ir paša
lei*, kad gydymas prasitęs ga
na ilgokai.

— Na kaip yra mano bieziuo-
— atsiliepe in daktaru pul-Ii ? 

kinikas. — Juk už poros dienu 
ved galėsiu sesti ant arklio.’

. 14i bai
daktaras. -

nau, kad pulkinikas
ai sa k e

negalimas daiktas!
-- nega-

su tuo abejoju — 
Asz ma- 
turi ma

žiausia dvi savaiti lovoje isz
but i ir tai būti ramvbeį.

— Tas
■— atsiliepi* nekantriai -
Urnas daiktas daktare. — 'rik
iai klausyk:: -5 Gegužes musu 
laivynas isz ežia turi iszplauk- 
ti. Sziadien turime 1!), tat 
valai in szeszias dienas
koja iszgydyti, idant pats savo 
pulką galeeziau ant 
imti.

pri
mali

laivo pri-
i H

— Matysime, kaip tas viskas 
nesiduos — atsake daktaras.— 
Pirmiausia man apeina tas 
idant tamsia ramiai visada už
silaikytum, o 
jau pampinsiu.

'Tai gi pulkinikui nieko dau- 
kaip tik pasi- 

Gendrolas isz
girdes apie ta atsitikima, ypa- 
tiszkai serganti pulkinika a))- 11* * •

t (‘ii kits kas, asz

T 
gi.au nebliko, 
duoti likimui.

f
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6STOVYLAS DEL ŽUVUSIU KANKYTOJU UŽ TEVYNIA.
m

<‘ii gime stovylo kuri )>a-Tukstanczei žmonių dalibavo at id 
stati* ant atminties žuvusiu tau tiecziu kurie kovojo už iszliuo- 
savima Irlandijos isz po angliszko jungo, 
ujriszines republikos (Jasgrovc

Naujas prezidentas 
at idenge stovvla.

J

g

I

Jei e

Prie M

Iziabo iszvare.

<1

pavarė
Najr. teip padare, 
I sz (

n 1<Tp daugelio vyru, 
'lai jau ne kas,

</ ir niekas.
mojaus peczeje vie

noje,
Nesakysiu kokioje, 

Kiaulele musze, 
Ir kvaraba kelis atnesze. 

Na, ir Imtu kvhis musztvne
B-t -

lanke ir sajausmingai ji sura
mino.

— Nusiramink, bieziuoli — 
kalbėjo jis pulkinikui. — No
rints turėtum, ko labai negeis- 
cziau, ir be tavęs Užplaukti, tai 
tik juk kožna diena iszeidines 
transport iniai

g
o ar tavo tėvas 

nori su manimi s\ kiu ton ka- *
ren nusiduot i!

— Tai)), pous generole! ir asz 
jauseziausi labai ne

ką d tėvas eidamas

R TARADAIKA

Kinkiniu diena namo nespėjau, 
'rodei vienam mieste Skul- 

kino sustojau,
Prisižurejau kai)) ant kandi

datu balsavo, 
Savo balsus mesdavo. 
Man tas mažai rūpėjo, 

‘‘nomination ” 
ym i nėjo. 

Kaip musu brolei votavos, 
Už visokius kandidatus bal

suos, 
Vieni in perskyras i ne jo. 

Kiti su paša miliny kais priėjo, 
galėjo, 

Užsitraukė munszaine, tai 
matyt negalėjo.

Kazokai ka norėjo tai su su 
musiszkeis dare, 

A’isokiu szunybiu pridaia*, 
Traukinėjo už palu, 

Stumdinejo prie stalu, 
Kai)) avinus ant skerdimo 

vėdinėjo, 
Aplinkui juos szokinejo.

‘‘Vaczmonai” lietuvei ir sto
vėjo, 

Vestis su savim norėjo, 
Kai)) tai buvo isz laik nutarta, 

Ir visiems už uosiu trauktis 
uždrausta, 

Ydant su nieknom nesuejti, 
Tiktai su saviszkeis turi ejti. 
Bet kur tau, nieko neklause,
Norints vėlino jiems kanoge- 

i riause.
0 po nomineiszion ka gavo? 
Visus kandidatus prigavo, 
() ka musiszkei už tai gavo 

Neprisidėjo priesz iszriūkimo 
ne vieno, 
ne vieno.

m

ir
Tankiai jis ta te- 

b(*t pulkinikas 
atsak vdavo 

nebusiant ir gana.
likosi apimtas, 

o pagialbon

isz to n i (*ko 
.Jau ir pat-pasakoji, 

man kalba, 
mast usiam

pertikrinant is 
kad tiktai apii* ta mastai, 
tau m* syki,

ink liis i. j. &.. o , << i j r ni<<iiix<ti, 

tarytum, norėdamas pultis tuo
jaus ant savo prieszo. 
svajodamas pats sau 
kalbi: Kas isz to Ims? Kibą bu
eziau neregiu, kad 
cziau, jog karauninkas nuolat 
masto apie savo amata, savo 
palinkima, prie kurio esąs pa
pratęs ir isz kurio turi didi pa- 
sididžiavima.

— Ana! o 
Pranciszkau — atsake pulkini
kas. — Bet ka tai gelbės? Nei 
kalbėti nepridera apie ta. Tas 
negalimas daiktas! Ta reik sau 
isz galvos praszalinti ir viską 
pamirszt i.

— Ir kodel-gi, teve? Juk ge* 
nerolas Bourmont yra tavo bi- 
cziuolis ir senas ginklais drau-

Be abejones jis 
džiaugtai, jeigu jam savo kar- 
žygiszka peti paaukotum. Su
prantu, kad (uosi* žingsniuose tamsta mums negelbsti? Pasi- 
pulkinikas Dumourier yra ga
na reikalingas, 
ežia a bejot i ?

žodis,

g

gas.

ir kas 
tau apie lai sake? — atsiliepe 

glostydamas sau 
juodus ūsus ir spareziai žiūrė
damas in sunu.

— 1 u )>a t s, 
elgimu man viską

'Tavo akys apie ta
Ne syki tau užsi- 
iszlekia netikėtai

mane, 
. Mu

kai)) vartai savo 
ir juos taip mankai

lC arta is 
vienas

nesupras-

gal ir inspejai

sai nobvilties 
kad tuotarpu atej 
atstikimas.

Viena karta generolas Bour
mont peržiūrinėjo savo kariau
na, su kuria jis turėjo vykti in 
Algiera. Pranciszkus stoveda- 

tevo su didžiu 
iu kariau-

maniebrus.

mas szalep 
d ž i a ugsm u žiurėjo 
nos invairus 
žiūrėjimas jau užsibaigė, 
su tėvu vis dar toj paezioj vie
toj pasiliko.

Per- 
o jis

'raine laike ant 
puikiai papuoszto auksu ark
lio prijojo prie ju dvieju afi- 
cierius ir pasilenkęs pulkinika 

jn; pasveikino.
— Pulkinike Dumourier! — 

atsiliepe nuo arklio afieierius 
esu linksmas 

senas bieziuoli!
— kai)) didžiai 
sutikės tave, 
Žiūrėk, kokius asz (liktus ka
reivius t uriu ! Ar ne teisvbe? €

— Teisybe, mano generole 
puiki kariauna!
kinikas. — pavydžiu tamistai! 

misi- Kadangi yra garbe būti tokios 
armijos vadu!

— Eli bien! pulkinike, o kodėl

atsake pul-

Tai ko-gi da

Iszgirdus isz lupu sūnaus 
tuos žodžius pulkinikui net 
linksmiau pasidarė. Jam labai 
)>atiko iszdidi sūnaus kalba. 
Tecziaus paskui apėmė ji abe
jingumas, kuris, tarytum, su jo

coriaus atmineziai 
naujai valdžiai tarnauti, 
gi nusimetė nuo saxes 
ir ramiai su savo szeimyna ap
sigyveno. Jo žmona, verta mei
les ir godones,
su savo vieneriu metu šuneliu. 
Kadangi jo buvo kuklus turtas, 
szeip taip laimingai užsilaiky
davo, džiaugdamasis, kad nors 
karta esąs toli nuo tu nelaimin
gu žmonijai karionių.

Tai)) Dumourier laimingai jausmais pradėjo kovot i. 
keliolika metu iszgyveno ir to
kio padėjimo lauke 
mirties, kad tuomtarpu neti
kėtai staiga ji užgavo smūgis. 
Žmona sunkiai apsirgo ir tuo
jaus pasimirė.

iki savo

Tas didis nuo
stolis jam szirdi labai suspau
dė, bet ka turėjo daryt ! Szeip 
tai)> su savo auganeziu šune
liu raminosi ir lauke geresnes 
ateities.

Žinios apie pradžia kares 
Prancūzijos su Algiero valdo
vu karžygiui pulkinikui liūd
numą praszalino. Po ilgai ra
mybei, kuomet nebuvo progos 
valdyti ginklus, dabar vėl jo 
energija iszbudo ir sugryžo tas 
pats mitrumas, koki teturėjo 
karioiiese «po Vadovyste gar-karionėse «po Vadovyste gar
bus Napoleono, kurįo niekad

— Tu nesupranti to 
sunau!— 
Kožnu kartu 
priimtu, bet paskui su tavimi 
kas atsitiktu? Ir v(*l-gi tavęs 
vieno negaliu palikti. O, kad 
butu gyva motina! Bet taip... 
tai negalimas daiktas.

— 'rikiai, teve, tas daigias 
negalimas. Asz vienas namie 
negalecziau liktis.

— Kam da apie ta ir minėti! 
Gana to!

Paskutinius žodžius pulkini- 
kas isztare su didžiu atsiduk- 
sejimu ir tuojaus nuo sūnaus 
nusigryžo, kad pastarasis ne
matytu jo byraneziu veidais 
aszaru. Tecziaus Prifnciszkus 
pamate ir pųeme ji ųž rąnkos.

— Kla.usyk, leve! P. gal pas-

r p visko 
atsake greitai. — 

generolas tave

J

pažystame gerai ir bueziau lai
mingas, kad tamsta bile pulką 
savo globon paimtum.

Pulkinikas iszgirdes tuos žo-

tuokart
laimingu,
mane paliktu, ypacz da viena.

— Labai gerai! Tas man pa
tinka! tat nematau lame jokios

transportiniai laivai, kuriais 
pasveikęs galėtum atkeliauti; 
atvyktum dar kolaik mes Afri- 
<oje pradėtum kompanija. Tat- 
gi buk kantrus, bieziuoli, spėsi

priežasties, jokiu kliucziu! — (bi in laika, norint s ezionai ir

imu 
dien iszleisiu 
judu abudu

Nes maž už

iszbut imi.

Acs s
Namie

eri vyrai perskyrė.• e •
< > jus vyrai ne bukite toki 

žioplei, 
.Jeigu iii kur iszvažiuojete ne

tikite* parziulei, 
zlektas tai pripratimas, 

pavojingas padėjimas.
V ienas tokis paeze paliko, 

pats iszvažiavo.
Ir badai kur mainosia dabar 

gavo.
Pati viena, vyru pilna per 

nokti k a žinioje, 
Visokius žodžius kaip szunis 

loję.
Isz Hi visu, viena prieteli turi, 

Ba labai meilei ant gaspadi- 
neles žiuri, 

Tai vis ne tinka, 
Del geru žmonių nepatinka

keturiolika dienu
Trys ar keturios ’savaites pe
reis, kol in tenai mes nuplauk
sime.

Tie generolo žodžiai jmlkini- 
ka suramino. Tecziaus jam la
bai liūdna buvo, kad negales 
pamatyti priej)laukoj laivyno, 
kad negales atsisveikinti su sa
vo kareiviais, plaukiancziais 
kovoti po karsztu Afrikos dan
gumi. Prisiartinus keliones die
nai, liepe jisai save su lova pri
traukti prie lango, per kuri bu
vo aiszkiai matoma visa prie
plauka su jos apielinkemis. 75 

ir be kariszki laivai ir 274 trans)ior- 
tiniai garlaiviai iszskleide savo 
vėliavas ir iszsitiese eilėmis 
ant mėlynųjų juriu. Muzika 
grieže, nuo nekuriu laivu szau- 
de. Kareiviai vieno laivo karei
vius kito laivo sveikino; neku- 
rie atsiliepdavo in minia žmo
nių ant

kad

prabilo vėl generolas Bour
mont. - - Juk asz toje kelionėje 

virszinink\\sta. Da szia- 
i n sakymo,
priskait yt n prie 

mano armijos eilių. Isz to esu 
linksmas, 

greit sau du draugu 
Pranciszkus kaipo 
kareivis tau

didžiai kad tai|> 
suradau, 

paprastas
Taipd ra ilgaus, 

tur būti! Tat gi lyg pasimaty
mui, mano mielas pulkinike!

Generolas meilingai su pul- 
kinikn ir Pranciszkum atsi
sveikino ir tuojaus atsitolino.

♦m * lt

Pranciszkus nudžiugo isz to
kio laimingų atsitikimo 
mažko eidamas namo ant gat
ves savo levo neapsikabino. 
Pulkinikas, 
mo sunui neiszreiszke, tecziaus 
szirdyje linksminosi, kad gau
sės savo valdžion ciela pulką 
k ariau uos.

— Sztai mano sunau — atsi
liepe jis — prietikis pagelbėjo, susirinkusiu, 
kad tavo norams užgana pada
ryti. Matoma ežia Dievo noras. 
Tat-gi turiu tvirta vilti, kad ji 
tave apsaugos nuo prieszu ku- 
lipku ir kalaviju!

Nuo to-gi laiko pulkinikas 
visiszkai atsidavė

levo
, nors savo džiaugs-

savo liki-

kraszto prieplaukos 
kurie mosavo 

sk(*])etaitemis, velydami tėvy
nės karžygiams karėj laimingo 
pasisekimo. Tuom tarpu laivy
nas iszpalengvo tolinosi ir su
sirinkusieji tik tuokart iszsi- 
skirste, kolaik anas 
visiszk a i nei szn y ko.

Tuokart pulkinikas atsiduk- 
sejes isz szirdies gilumos atsi
suko nuo lango ir priegalviuo- 

ir stropiai se užslėpė savo aszaras, kurios 
rengėsi kelionėn. Pranciszkus jam kaip žirniai isz akiu byre-

isz akiu

Norints skaitvti

Vaczmonai * 1

džius iszbalo ir jo szirdyje už- Nekuriam laikui praslin-
sidege noras gauti nors dalele 
tos garbes.

— Tai-gi, generole, kas do 
laime man tuokart butu! — 
atsilieja* pulkinikas. — Bet 
mano senus! — žiūrėk in ta 
vaikina — jis pasaulyj tik ma
ne viena teturi...

— Na, tas tai jau kitoks da
lykas! Szito labai apgailcstau- 
ju-

— Tas menkas daiktas, pons 
generole — atsiliepe Prancisz- 
kus. — Meldžiu apie mane ne
sirūpinti! Man butu didi geda, 
kad savo tėvui, pulkinikui, 
tuomi turecziau užkenkti. Juk 
jo yra karsztas noras su gene
rolu keliauti. Asz galėsiu jam 
draugauti.

— Tylėk vaike! negalima 
kalbėti su generolu, jeįgų jis 
nieko neklausia — atsiliope 
asztriai pulkinikas in sunu.

džjus pradėjo juoktis*
, > | ■ l!

O i

pe^e^olas isžglrdes (uos žo-

J

O jeigu iii toliau važiuojete, 
Tai bobų vienu po prižiūra 

kitu nepalikite.

Nereikia 
turintiems

kus aplaike armijos paszaūki
mą. Tenai nukakęs apėmė tūlo 
pulko vadovyste

kiek galėdamas jam padėdavo 
viską kelionėn surengti ir, kuo
met prisiartino laikas vykti in 
'ruloną, kur kariauna in laivus 
turėjo sesti, nei vienas pulkas 
nebuvo taip puikiai sutvarky
tas, kaip seno karžygio pulki- 
niko pulkas. Jis buvo mitrus 
komandorius. Generolas Bour- 
mont visados savo nauju pulki- 
niku buvo užganėdintas. O pul
kinikas da labiau nuo to būda
mas iszdidu,
lauke tos dienos, kuomet gales 
sutikti jiriesza, 
savo stebėtina mitrumą.

su nekantrybe

kad parodyti 
Te

cziaus isz niekur neląuk.tfls at-
d u k. •' I ■ S ’ ’ < 1 * ’ ’ ’

sitikimas nuo jo paglemžė ant

ir tuos didžius troszkimus.
Kelioms dienoms priesz isz^

1 - - 1 X D.,* f 11« » 1 **% z-'k 1 i ni *

neapribuoto laiko visa jo vilti
. t ■ • W • i 1 *

plaukiant isz Tulono kariau-

Ir nepažysta
Dabar gyrėsi po pakampes 

szis ir kits, 
fulisz lits,

jo-
Pranciszkus stovėjo szalep 

tėvo lovos ir mate jo didi nu
liūdima; bet kadangi ir pats bu 
damas liūdnas ir su aszaru pil
nom akim, negalėjo tėvo sura
minti. Ta tėvas matydamas, 
|)irmutinis prabilo:

— Neliūdėk perdaug, mano 
sunau! Pats girdėjai generolo 
kalba, kuomet su manim atsi
sveikino. Po keliu dienu grei
tu garlaivių iszplauksime ir
jurese laivynu pavysime. Nu

' ' * L *■ u I i ' ■ *

vyksime in laika: galėsime da
lyvauti tuose svarbiuose mus 
tėvynės darbuose. Savaites nu
slinks, kolaik musu armija ga-
les tvirtai atsistoti abtį Ąfri-
kos žemos. Tat-gi tik reikia
daugiau Icaiitrybes! Mums pa
siliko da viltis. —Tolinus bus.

I i

Jog prigavo “fulisz lits,”
Jog galema juosius už nieką 

nupirkti,
Isz visu |>akampiu ant suszvil- 

pimo surinkt i.
Jeįgu tik suriks munszain! 

.Mi hir mister dets fain! 
Brolycziai, jau laikas susi

prasti
Ir nuo tokiu rinkimu atprasti, 
Korijits karta vvrais bukite, »■ iu • t j n •. y

J

Parsiduot atejnancziosia rin- 
kimuosiu nesiduokit.

Vienas i’aj/mas supyko labai
aut savo szkalnyko,

Jo“g tasai jojo Sores suvis 
. klauso,

Kaip tai t Aj yai! Sores reike 
kilau syti.

li e-

Jeigu nuo rabino loska nori 
*** ingyti.

p Nežino szkalninkas, jog Sore
* tai padaro,M * tai padaro, 

Kad szkalninka nuo tarnystes

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuos in ežia 
szi meta.

Leisk musu rasztinei Kaune pa
gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono.
laukti del vietos,
Cunard Linijos laivakortes, nes 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu
ropos kas kelinta diena. Cunard 
laivakortes yra gerps kelionei 
ant laivu Aquitania, Berengaria 
ir Mauretania, greieziausia juru 

R kelione tarp Lietuvos ir Ame- 
5 rikos. Del daugiaus informacios 
g kreipkitės pas musu vietinius 
(j agentus arba musu rasztiinejc.
Ž CUNARD LINE,

5 25 Broadway*
5 New Tort.

VIRSZ 12 MILIJONU DEKAVONIU 
UŽ GERADEJISTE.

Prisiuntė Už sudrutinima plauku 
ir kad nežiltu ir nupliktu 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. 8th Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusiu daktaras kąriumeneje.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 Iki 2 popiet 6 iki 9 vakaru

Tuom-lalkinis ofisas .randasi 
KAXUN0 APTIEKOJM.

d8 8. Jardin St. Shenandoak, Pa.
< t

I
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ŽINIOS VIETINES.

'K 
JT 

rI Ruduo.
Lietaus užtektinai.
Ateinanti Banedeli

)

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

SAULE
—...■M.tw —    , , , .—U,.  ..i*

TIKRAS KVAILYS Kas tai yra Masonai? Kokios juju 
tiesos ir in ka tiki?

'X

jau 
(h’tober.

Alekso Stra- 
szevieziaus kuris \ <>s sugryžo
isz Pottsvilles 
sveikimo savo 
kumszczia ir 
namu.

pirma diena Spalii
—• Pacziule

Tamaqua, Pa. f Po ilgai li
gai vandeninei ant kurios sir- 

Jaknbinione mi- 
ligonbut i ji*. Ve

st aiga i už-
nmsztas in'laimcje su automo- 
bilium keli metai adgal. Pali- 

nuliudimin tris 
sunns, kaipo

Szukaiti Maha- 
si’seria.

go. M a ri joną 
re I lazletono

czyseziaus, pa lamos \ \ ras likos 
prisiegeli 

vela iszvare isz
Matyt nebuvo užgaliu

dyta, jog ji už greitai paleido.
— Zcnvbu laisnns iszeine

Kazimieras Ranlinaitis su

sil

Raidina it is
Anele Litvin isz N.J’hila., \’la- 
das Urbonas su Marvele Czer 
kevicz isz (Jilbertono, Bovylas 
Luczkarin su 
Prim rose.

Mare Paruošk i.

Penkių mot u Adele, duk 
Kaz. Lazaucko,

Mahanoy avė., likos permii>z.1a 
pi*r automobiliu 
Hess isz llazletono. Ant u 
ko automobilius ėjo paimi 
ir tik perkirto 
va.

rele

kuri

127

ko dydeliani 
dukteres ir tris 
patėvi Juozą 
nojui, kelis brolius ir 
Velione po ti*\u buvo Dubaue- 
kinte, a pavesdama, su Jonu 

Shenandoah po tam 
su Jakubinu. Turėjo 47 metus 
amžiaus. /

Vienas bhiropietis keleivis, 
keliaudamas Chinijoje, apsir
go viduriais. Taip jam pradt*- 
jo gelti viduriuose kad jis ap
sidžiaugi* pamatęs g 
iszkaba. Ineiua. vidun, -- 
dvtojas (!hinietis. Paeziupine- 
jo gydytojas ligonio pulsą, pa 
žiurėjo liežuvi ir ome klausinė
ti:

ęy d v t .o j o 
gv-

a |*d vesdama 
Ražu isz

Du Bois, Pa. j" Po trumpai
W. ligai, Rugsėjo mirė Szimanas

\ I >ra in.i \ iczi u met u a m

-— Ar rukai cigarus?
— ' 1 a i p,

J žiaim kiirm likos palaidotas su 
i>nzii\i inmii" apeigomis, Dubo- I

\ a 1 m i perif \ \ eno 2<> met u. Velon i s

\ are 
ibi

< r

mergaitei irai

Mikola l’ajmiji'', 
ninkas, g\do>i 
gonbųli ant 
kos.

saliu
Ashland 

ūžt ručini i*"
<> Ii
ra n

< x ka n-/1111. ■ i / 
.11 11111. ■ m u z i 

j’’
1 oi i mr-i i ia m m< >k -

Koiixcr\ at 
lel I i i< >i.

\ |..|. t;i M 
\ aziavo m I ,t i | 
kaliszka k"i;»vr\ ai <>) i 
lis t oi i mc-o i ia m 
skripk • 
dasi l'"ik

< 1 \«leliam
1 ris

pa I i k o 
broli Antanu.

nuliudimia 
dukteres 

Morta Sinke\i<‘zienia, Petronė
je Lanstauekienia ir Ona kuri 
yra nevedus ir seseria Lietuvo- 

Paejo isz Simnaus, Suval- 
red.,

| Rumboniu parapijos ir gmino, 
' jojo pat i mirus Liet u\ oi. Ve- 

A nl a-

Taip, — atsako ligonis.
Ir eiga retus?

— Tai}).
— Ir pypke?
— Kartais.

Ar geri kiek
szalto lemonade, karszt 

ka\os, karsztos arbatos,
< 
tonos ?

— Žinoma, — atsako ligonis.
— Ar greitai valgai ?
— Turiu daktare visados pa

skubomis valgyt, 
darb,o, turiu skubintis..

— Ar valgai karsztu 
ga i ežiu s ?

— Kur ne!

szalto geri
ns 

dedi 
laug cukraus ir pili in ja sme-

— Ar valgai koptu Iliuziniu 
kopto kumpio, keptu kiauszi- 
nin?

— Taip. '
— Ir daug riebalu, daug tau

ku ? 1 r keptu ir virtu ir žaliu 
dalyku vis vienu kartu, mai- 
Hzvdamas?

— Tai}), viskas kartu, dak
tare!

— Ar valgai pajų?
— 1 jaba i!
— Valgai agurku, sūrio, rie- 

szntu, aiskrimo, viską, maiszy- 
damas, be jokios atydos !

— Taip, daktare viską, tai}) 
kol dar jau-

kartu 5

9

talik<* — na 
apie t uos 
apie*

tai kokis slap- 
Bet velnias

11)0,

daug mat

s pyra-

.te. 
k u Jusi mirko kaimo

Guodokie atminti 
draugo.

Privalai kanuodaugiause 
szalintis nuo piktu draugu ir 
prietoliu.

8 Bukie iszmintingu ant klai
du savo artimu,
vestis in pagunda kiti(*ms.

9 Kamšyk daug, kalbėk ma-

gu.

t

nesiduok

.savo

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

IR UALSAJHTJOTOJAS

J

mane iszmokino 
mis buvau.

— Ar geri kartais vandens 
su ledais? v

— Žinoma.
— Ir antgali) kramtai meili

ni dantims karpsztyti szakalu- 
ka ?

— Tai}),
kramtau degtuką.... 

kak sau namon.

kartais, o kartais

rpTok io 
jnakeikto vailo kai}) tu asz ne
apsiimu gydyti...

Nebuvau asz niekados maso
nu, na, ha mano levas buvo ge
ru katalikui!, o motina gera ka- 

taigi, bet girdėjau
masonus tiek, kiek 

velnius.
Argi niaeziau .kada niaspua ? 

\'elnio negailima matyti nes 
slapstosi žmoguje, o,apie iuaso- 
nus kalba, jog 
tingus dalykas.
kaip kada iszejna in virszu — 
žmoguje, ypatingai kada pasi
geri*. l’cip tai sako vienas prii*- 
žodis, nes antras skamba loty- 

‘‘ In vino veritas 
Lietnviszkai 

todėl ‘‘
valkai kalba teisybe, 
‘ ‘ net o k is 
ji malavoja.

Gal ir tuos masonus truputi 
už daug apjuodino nekurie 

juos

žai, daryk gerai. Atleisk tiems, 
laro piktai, daryk 

tau daro

niszkai: 
ri'iszke 
svbe i r

“ ka 
vine tei

gi rtuoklei ir 
! 9

kurie tau < 
gerai tiems, 
skriauda.

10 Lavinkis moksle, nes per 
mokslą žmogų 
teisingu ir 
I es.

Bet

k urie

pažyst a. Busi
saugokis tinginys-

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite PO M NINKA Ui kreip
kitės pas mane, nes asz galiu Jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

H01 E. Pine RU Mahanoy City. Pa.

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

Gcrlausia stambi trajanka 60c
Puplaiszkai

Truk-

su pamokinimu

m o.

velnias
? y

na, ir 
juodas kaip

apjuodino
kurie juos isz 

bet masonu drangine

9 y

“Saules”

prisa k ymu 
Nauja prisaky-

tas ka kalba, 
o neapken-

eze
9 
pasiliko tam

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

Daktaras Namuose”Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Ijlementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto nbdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloido $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 galunku. tuzinas už 65c. 

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

Aukso 
senovės

didžiausiu 
Masono yra: “ 
ma duodu tau. Idant mylėtum 
art ima savo, ba 
jog pažino szviesa 

brolio savo,
s y beje. ’ ’

Tok ie I a i y ra mora 1 iszk i pri 
sakymai Masono. Bet yra pri 
sakymu visu masonu, kaipo ir 
praplatinima draiigiszkmno ir 
t eis v bes. <

I ’riek tam patalpinam nok n 
riuos t riipinelius 
nus kaip:

Ant viso svieto remiasi 
mason iszk u

f 11

Lai s zk am s

v? t4'

r’" -
Į 
i

■‘f4;T
talpinami* 
reiszkima kuom 
in k a tiki

R

\ ra a p I r Maso JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insnrence Agent

pati mirus
gy\eno pas žentą

Sinke\ ieziu pas kuri ir mi- 
ir isz jojo namu likos palai

dot as. \

ir koki

‘‘szvent ieji, 
keiki*, o 
pradėjo tūlas zokoninkas.

'IVgiil skaitytoje!
palys apsodina, o masonai pa 
tys apsigins. 'Todėl czionais pa 

del skaitytoju isz
masona i,

yra juju iii 
st at a i. M asona i tiki jog :

I 1 )ie\as yra Visogalis, 
baigtos iszminl ies 
šia iszminl is ir 
mei les.

į I Ii o 11 i s
i na 

re

;:g, 
ložu kuriuo 
sąnariu.

masona i
Dranei joi 1x7, 

i I I, V o
< 1

m<• k \
a nl 

ra n• H I |r

I ’raejta
11 k o > 

to už $(irJ,'J2x.7.')2.
New \<>rke 
už $!IS,24S,222

si įjosią

mieste . 
sviesto i

met <1 
p. id i rl»t a

Vai
>\ le-

I ’aeziam 
s m i a u < ’ < • t ■ i

TEMYKITE1 I

Matykite szitus 
priesz pirkimą

;-4

Isz priežasties štoko van
dens, nevale 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.

Uždrausta

Keeley Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Codield Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu

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

Vokiszkos plytos pigiausios.

NEPAPRASTI KALNAI UTAH STEITE.
Priesz mirti prezidentas llardingas paskyrė dvileka ke- 

turkampiniu miliu žemes kur randasi szitie kalnai idant užlai
kyti atejteje del amerikoniszkos kent kartės.
si pakalne vadinasi Bryce Canyon, Utah.

jnToji suakmeniju-

Ponas ir Kaimietis.

liepa 
a ugszezia u 
iieiszseml os

Paguodos! Ji, ; 
i r m\ lesi. A ugszt i nsi J i 
l<ima Jojo mokslu.

Ta\ o I ikejiinii 
gerai, ne del to, 
tavo privalumas, 
jog darymas 
niui duoda tau ramuma. Tav

ne 
idant jaj’a

gi i odosi 
i į>er se

o

H j a 
>< • priguli l,K2O,()72

\ v m >|r

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namas, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

KIS IV. Mahanoy Ivr, Mahanoy City? 
wmflrvvffif mrnninw M i a c tti• • • • ■ i •• ««•««•« •• m • •« i ttv

A ugi i joi 
į >er GD9 met us, 
Italijoi ir Iszpanijoi 
kini ijoi 19D, A list rijoi 7.’>, 11
la nd i joi 1 *7, 1 j(*nk i j<»i I x I, I .ir 
t u vojr 32.

M i riisis | .rezident;
' i la ba rt i uis

< < »o I i < I g< •

Ims daryt i 
jog to k i s via 

del' t 
la\ o art i

< >

bet o,

gerai

dusze yra nemirtina, lodei 
daryk nieko blogo 
nužemvt.

.» Ko\'osi 
mu, niekam 
pats sau novel i nl mn.

4 (iiiodosi savo tėvus, senus, 
mokysi jaunesnius ir apii* juos 
rūpinsies!, ginsi m*kaltus.

o (iuodosi savo paezia ir vai
kus mylėsi savo tevynia ir pil
dysi josios prisakymus.

(5 Nelaime
priežaste aph*idimo tav

sui nemoraliszku- 
nedarvfd to, ko

,2’as,

\ ra :

l> I I ;i rd 111 
jirezideiita

ir pirmai ini> Wash 
ingtonas buvo masonais.

()ba įsi u masonu
sybe, Lygybe ir Broliszkurnas, 

randasi 7)1 
23,17)4 ma

in kurias

k i t o k i 11 
juodieji.

(’zion
Didžinjii ložu ir 
žesniii ložu (szaku) 
priguli 2,200,172 
tuju priguli

Ameri k e

I a no

Tvircziausia Lictuviszka
Banka

kaucija sudėta 
Bank.. I

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje nedali 
pražūt i.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes 'kompanijų nu- 
statytains kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Didele
Departamento.

Valstijos

Priimu pinigtls saugiam

Lietuva.
sanarei, 

sza k os
veislių sąnariu kaip 
geltonieji ir kiti kuriu yra 68, 
121 sąnariu.

Dabar matote kokie yra tie- 
jei masonai, iii ka tiki ir ko
kios yra juju t iesos A r gali 
juos kas paniekyt ?

m
.B'.)"ii(*privalo Imti

o dran
v ra

taip nei nepasijudinsi!
Bijodamas, kad nenuszautu 

ponas bimt ant grindų ir 
somis keturiomis eme kasties.

I — Dabai', kvaily

Pas tūla poną atėjo kaimie
tis atsimti mokesezio. 
norėdamas pagazdinti kaimie
ti paėmė szautuva ir 
iii kaimieti suszuko:

— Gulkis
grindų ir plauk, Ii 
butum! Kitai}) nuszausiu neati- 
davo^niokesczio. .

atsigulė ir viso
mis keteromis pradi'jo kasties.

— Kelkis, gana jau, — po

I ’onas

atstatęs
ant

i

VI-

Lletivlsskas Graberles

K. RĖKLAITIS
La-Idoja Numirėliai pagal 

naujausia mada Ir mokslą.
Tari pngelblnlnke moters.

Prieinamos prekes.
►—ie—

tl* JVeat Sprnee Street
MAHAK0Y CITY. FA.

■oil Telephones No. 149

pasmerk!■*»**» X

j

I

i?*I 

£

os pargabent a \ i>as
Į H ge> 

ežio na is
del pargabenta i>z \'okictiį
geresnes ne kaip

A na diena Ii k 
kurios yra dau 
dirbti. () kad

< r

laivas
A meri ke

vokiszku plyt 
no ne kaip czion Amerike galema pa- 

v ic>zpa 1 a u |e straikas pi it \ n icziosi;i to- 
os ir kaip kont raktorei 

amci ikoiii"/ kos.

H,

sako, v ra

kni upszczias
vandenv

ant — suszuko kaimietis.

Kaimietis

(r

I
— Kai}) asz galiu pasinerti?
— Tai szausiu!

man,

ga na jau, — 
valandėlės atsiliepi* ponas.

Al >i k e les kaimiel is 
pono parodyti szaiitu\a, ar tik 
rai jis buvo užtaisytas, 
nesiprieszino.

kaimiet is 
kad tikrai 
in poną i r suszuko:

— Gulkis dabar ponas ir da
ryk taip, kaip asz dariau. Ki-

paprasze
< - 

Ponas 
szautu-

va.
I hiemes
ir insit i krines, 

užtaisytas, atstatė

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas 
Marijos Panos.
Puiki knygele.

apie
Gyvenimą Szv. 
95 puslapiai. 
Preke su prisiuntiinu tiktai 25c.

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

—■ Dovanbk man, dovanok! 
Dvigubai atiduosiu tiek, kiek 
(*su kaltas.

Kaimietis nuleido szautii\a. 
ponas iszsieiin* pini

gine ir duodamas kaimiecziui 
kiek buvo kal-

A t si kolos
I < .................

(L'igubai tiek 
tas, tarė.

»

kaimiecziai, esate 
mus, ponus. 

Kita karta 
žinosiu, kad su kaimiecziais ne
galima tokiu juoku krėsti.

— Jus, 
prot ingesni u z
Aržiu už pamoka.

PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda didele 377 akru
I ’ennsy Ivani.jos steite. 

Yra gražus deszimts kambariu 
namas, ir 
n vežia,
(baru) visi geri Imdinkai. Teip 
gi yra didele upe ant karinos, 
dirbamos žemes yra 80 akru, ir 
(
t )<)

1‘arma

garudžius, ir viszti- 
ir <lel 1(5 arkliu tvartas

$**>.50 
ten ir 

ndkalioA

o

o (ji 
dm?

SAPNORIUS BUS UŽBAIG- 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,“ 
nes negalėsime ji užbaigti grei-1 ”,

• i • v • • I

< ( Dideli Sapnoriu

i Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes

| kada perkate Levit’o sztore.

g

Siutai, MarsZkinei, Skribeles, 
| Kepures, Apatinei Drapanos 
i -
a

8

Levit o Sztoras I

8 io ir- ur r*' -.... o. n< i n*.13 -15 W. Centre St. Mahanoy City į

CAPITAL STOCK
BvrplM ir Fronts IIM.UC.U

Mokame antra procentą ant ladBto 
pinigą. Procentą prldedam prie ju« 
pinigą x Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataessat parodyt knygute 
ar ns. Men norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su mueu banka, ne
paisant ar snataa ar didelis.

Bankas adarss nuo 9 ryte iki S 
popiet Subatomic 9 ryto iki 11 vai.

H. BALL, Prezidentai,.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Proz. 
Joh. E. FERGUSON, Kaalerlus.

I

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

ganyklos ir mszkas ir 
garsiai

Iįdėlios gi
0 l'riikt u medžiu, yra 

žnoma gera vieta del žuvavimo 
• medžiąvimo. Isz priežasties 
vyro mirimo parsiduoda labai 
pigiai: kaina $11,500 isinesz- 
tie reikia tiktai $3,000. Szita 

nori atsa- 
kanezios 1‘armos. Raszvkit szia-

Geo. J.Bartasziu 
498 Washington St.

New York, N. Y.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartuinet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagolba.
Ji žino kaip suteikti pagolba savo prietoliams.
Musu dopozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prietoliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigolbos jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jusu geriausis prie telis.
Dėkite savo pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
V-... . .... —1

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT. VlcgrProz.
J, H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

W, TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.cziau kaip už kokiu dvieju me

nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta nūnksztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY,

Nedelioj 30 Septemberio
Ekskursija in Philadelphia

SPECIALLS TRLINAS SUBATOS NAKTĮ:
. Isz Shenandoah -....................... 2:00 ryte

F

prisiuntiinu tiktai $1.50.

yra gera proga kas

dien pas

(IHO)

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

D. F. GUINAN, Sek. KMljeriui

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insuYincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

N


