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1SZ AMERIKOS
Motere nužudė rusiszka popa, 

— yra pati kito popo.
(’liicago. — Kunigas Basilus 

Stecziuk, prabaszczius czionai- 
tines rusiszkes bažnyczios, Ii 
kės nužudytas per Mrs. Kindi

Strut inskienia
o. Pa.

isz Bamev, 
Motere 

spaviedni pas 
Nedėlios 

(cerkveje)

JV
Clierfield paviet 
atėjo novos in 
kunigą laike imsziu 
ryta. Bažnyczioje i 
tame laike radosi apie 300 žmo 
niu, staigai iszgirdo 
kunigas iszbego isz spa\ iednv- 
ezios, puldamas prie altmiars. 
Motere likos areszlavola.

St rut inskiene pribuvo isz Ra 
mey, atsimoket Stecziidini 
apkaltinima josios vyro 
sai būdamas t 'hieage 
parapije ir už tai likos 
tas in Ramey ir už tai ji nužii

<

SZUV1US,

ISZ VISU SZALIU
Maiszatis prieszais brange- 

nybia; 19 užmuszti.
Berlinas. Devyniolika 

žmonių likos iizmuszta 
geli sužeido, 
kilo su
prieszais brangenybia maist

Žmonis negalėdami ilginus 
nukensti baisios brangenybes 

už k a
ant kromu ir

VISUR PRIGLAUDA MIEI JEIGU NETURI PASTOGES

jaust gana
s, ku-

o dail
ina iszat i jo kokis 

palicije Szležingeji' 
o.

nz Į ant 
buk j i 

apvogė
peikei

le.
S| rul inskieiie yra mot imi k 

liu vaiku, o 
yra popu. .Josios

adgal Imdamas
Pragos 
lenkiszka 
likos paleista

t U

... . _ _ _ _ _ ________ A V -

josios vyras teipgi 
brolis. 17 me 

st udent u 
nužudėuniversitete

Paloeki, bet
I i uošvi H-.s

g rota
ant

per mirusi ciesorių Juozupa ir
dabar mokinasi univcrsiteti*mokinasi
Rochestcri. N. V.

Parapijonai 
mot eres mz 
kunigo, jog norėjo moterių už 
muszt, bet palicije jaja ižgial 
beje ir nugabeno in kalėjimą.

teip inirszo ant 
nilžudinima juju

Daugiau Herdingo pacztiniu
markiu.

Washington, D. (’. — Norints 
valdže jau iszspaude 000 mili
jonu juodu pacztiniu markiu 
ant atminties įnirusio prezi
dento Hardingo, bet neužteko. 
Dabar atspaudys bilijoną dau
giau.

Paszelusi prohibicije smaugė 
žmonis po visa Amerika.

In laika devy- 
visa Amerika

New ork.
niu menesiu po
mirė suvirszum du tukstanezei
žmonių nuo gervino

kuria but legert i
munszai 
pardav i 
daugiau 

kaip 000, Pittsburve 278, But 
talo Detroite 90 ir teip ko 
nia visuosia < 1 idesniuosia 
micist uosia.

nes 
lu'je. Pila<klfijoi mile

3H, | )e| roite PG ir teip k 
vizuosią <

Karukas trenke in automobi
liu, 5 užmuszti.

Detroit, Mich.
uis, kurie važiavo

Penki žino 
autoinobi-

ir neturėdami 
maisto, užklupo 
duonkepi u v i u. Palicije isz pra
džia negalėjo iszvaikyt maisz- 
t įninku gerumu, todėl t iirejo 
panaudot i ginklus.

3,318,000,000 buszeliu jevu.
()| I a wa, Kanada.

svieto bus s
(100,000 buszeliu 
turės didžiausi* 
surinks 290 milijonus buizelių. 
Suv. \ alstijei 180 milijonu, Ar
gent imi 120 m., 
Balkanai 10 m.

surinks 
kruopu

pirkt i

Szimet 
n rinkt a 3.318,- 

įevif. Kanada 
rugepjute, ha

Bosiję 20 m., o

4 48, 65! >,000 
(>7,545,000 

27,819,000 bu

Avižų 
buszeliu, 
buszeliu. rugiu 
szeliu. Kaip rodos, tai isz bado 
nemi rsiin.
Asztuoni anglekasei užgriauti 

9 dienas — visi gyvi.
La irk irk'. Szkot ijc.

k ašy k loji*
likos užgriautais.

likos tuoj atkasti. Penkių 
o, be!

Czio- 
aszt noni

nesu rad liepa I iove

nu pasiseki*
Draugai už- 
mažia ilsios

I
I

I nail Illi* e I *
anglekasei 
bet 
1 no
jeszkoti ir tik po devynių die- 

i’j'laiiningus su
rasti visus gyvus, 
griuvusiu neturojo
vilties juju V^ihntimo gyvais. 
Užgriautieji labai nusistebėjo 
kada jiems apreikszta, jog ra
dosi po žemo devynes dienas.
Juodi žmogedžiai nusigando 
baltos moteres,— nenorėjo 

josios suvalgyt.
Po

ant salti Polinezijos, 
namo poni (’harlotta t 'handler, 
kuri dabar apraszincja inspu- 
(
sos 
Apraszineja jiji, Imk karta ka
da atsitolino 
likos pagriebta per zmogedžius

net(*ko gyvasties per 
valgymą, b<*t viskas užsibaigė 
tiktai didelia baime. Vadas to
jo laukinio sztamo imbnvo ma

ry ven i me
niu. Būdamas akyvas dažinoti 
ar motere yra balta aut viso 
kimo kaip ant veido, parode 
jai ant pirsztu ka nuo josios 

labai už.Msar- 
t lire io dar\ t i ?

f • 9

g nuogumo.

London. ■ ll gai kelionei 
sugrvžo

Ižius isz savo keliones po tai- 
salas lerp laukiniu žmonių.

nuo savo abazo,

Drebėjimai žemes, nepaliauna 
Japonijoi.

Tokio. Czionai praėji a Kot- 
verga vela davėsi
smarkus drebėjimas žeim 
ris priverto gyventojus jeszko
ti saugesniu vietų. Visi elektri- 
kinei ir telegrafo drūtai sutru
ko. Bledes daug 
Taja diena 
ket uriolike 
mm

Nubausta moezeka kuri geide 
mirties dviėju sierateliu.
\\ arszawa. — Terp \\ yszko- 

\vo o Makovo, guli kaimas Swe 
tlica. d’ame kaime 
nas Matusiakas, gana turtin

turi'jo pa

l’njn
nepadaryta. 

davėsi jaust net 
mažesniu dreb(*ji-

Perp Wyszko-

gyveno Jo
gas< 1

gaspadorius, kuris 
ežia, ir du vaikus: 5 metu Ka 
zimiereli ir 3 metu Mariutia.

Jauna pori'le gyvi'iio laimiu 
ai i r pa veizdi nga i. Po kokiam 

tai laikui pati pagavo szalti ir 
in kėlės dienas mirė. Jaunas 
naszlys baisei 
moteria ir buvo užvmtas auk 
įėjimu mažu sierateliu, ant ga
lo likos prikalbytas per kumu- 

apsivede antru kartu. 
Isz pradžių viskas buvo gerai.

iK'poilgam nubodo 
svetimi vaikai kurie per dienas 
apverkinejo mirusia motinelia. 
Moezeka nutarė nuo nokenezia 
muju nuobrodu -atsikratyt. 11 
gai prikalbinėjo vyra prie te 
ant galo paszauke:

Arba asz, arba jieje. Jeigu 
mane myli ir nori su manim 
gyventi — (ai iszveskie juos iii

g;

tęs ir

Moezeka i

4 *

i mirė.
lindėjo paskui

nori

už.smaug kaip szngyrria ir 
niūkūs.

Vvras kiek 
kalbinėjo nuo to, norints buvę 

na u jei

galėdamas iszsi

f:, 
i

i

i
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KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

Kitados buvome gerais drau
gais kada lankėmės in moks
lą inia. Nemacziau jojo per dau
geli metu. Atsimenu kad tai 
buvo jaunikaitis darbszus, pa- 
czedus, tykus o ypatingai sąva
rus ir nuolatos laikydavosi pa
doriai. Žinodami apie jojo ge
rus budus, pranaszavome jam 
laiminga atejte jojo gyvenime. 
Buvo tai penkiolika metu ad
gal.

Kaip tai 
žmonis - - ■

laikas permaino

Susitikau ji važiuojenbklini
kų isz Pottsvilles: persimainė 
daug, vos ji pažinau: sudžiūvo 
pageltonavo, susilenkęs, o isz 
jojo genimo niekas nepasiliko.

Cžprasze mane pas save. Jo
jo pati priėmė 
gai. Buvo 
vaiku, isz

mane szirdin- 
jisai tėvu szesziu 
kuriu jauniauses 

nesenei buvo nžgymes.
— Na, kaip tau pasiveda ma

no senas drauge? — užklau
siau.

!<0li I- .. .
lietau-, ir kito- 

nm.nui gurnu.
< > va i V i m.. '! -

liet

V<) i 

tokiu

;; i i *
i 
i\. i

I *a vei k<i;is 
zimmis >cnu

i n11: o kasė
ni i

Zenu*.

' ) elez: ii kel i ll vagonnosiu, vandenimiosia paipuosia. o ir

Kaip prasidėjo vardas 
Sam?”

< * Uncle Žmogaus kvapas. Kinu siena (mūras) 2123 
metai senumo. Nustebėjo tai mane

S/.unes žmones isz kvapo pa- 1
Policijos szimes

ki laika <‘jna jo |
ij 11, ir isz jos 

neturi. I statoma

“I nde Sam 
mas, 
mas 
(

arba Dėde sa 
taip popu) kiru s pa\ ėdi n i- prasikaltėli

I pėdomis iki ji
tokios

žmogus atskiria
rau-

zmla.

i > K < >

pauosta ! Garsi pasauly Kinu siena pa- 
pradeta ardy- 

plytu ir akmenų 
namu. Bet kol szia 

milžiniszka siena iszardvs, tai
laiko praslinks. Astrono-

s k ui iii i n laiku
pati suranda 
uosles

Suvienytu Vnlstijii prasi- 
lejo ls|2 metais isz szitokios 

priežaM ies. 
valdžios 
Anderson, supil i 
to užsakymą 
I’rekes bn vo 
broliu: Ebeiiczera 
\\ i Ison us. Pastarasis visur bu 1 žmo 

darbininku ' nuo ūpo 
Sam

■ Žmogus
J Bet
' l tani u kvapu
1 i kosi inejes iii europiecziu su-

r s '

Tais metais tulasĮ 

kont ra ktorius, 
<o dideli 
hz Troy, 

pa t i k ri 111 
i r

apjakes savo miiijei moterį*!, 
bet szirdis jam atsiliepinėjo už 
vaikus, 
kart daugiau prispirinejo prii 
muro, sutiko iszvesti vaikus in 
girna ir nužudyti.

Atėjo in girria.
damas turėti daugiau narsume 
iszsigere arielkos, iszkase duo
bia ir norėjo pradėt darba ža
dinimo savo vaiku.
nioje valandėlėje
me savžine, Mostelėjo su ranka 
tardamas in vaikus: 
kur norite. ’ ’

Vaikai prade*,jo melsti tėvo 
idant juos pasivmtu namo 

na k t ies.

bet kada boba ji kas

Tėvas geisr-*

I ’askut i 
atsiliepė ja-

4 4 Hjkito

ve žinomas tarpt* 
kaipo “
uiai buvo sužy met i 

Kada. Imv 
darbininku, ka
žymes, vienas darbininku .įtiek 
damas atsake, 
nežiną, jei

I liek'

) >

visgi ir

Elberl ■ • •
I 

. I

mais ■ sirmkima.
N. Y.; >i;i

s. K it ajiet is

lietuvis nepuikiau- esąs 
juiieziusi žydu sinauogoji*.j kurinys 

perdu Minimi kvapas netinka baltii*-
Pasirode, k:»<l atskiro i žinreti. 

priklauso ir
\ ienok jis esti links

iszaugom k on i a 
Buvo tai geras vaiki-

l >s
Samuel i siems.

uis k vapas

daug
mai tvirtinę, kad Kiniu siena 

vienintelis žmonių ranku 
, daiktas, kuris isz me

nulio galima gryna akimi in- 
Kinu sienos ilgumas 

su visais jos iszsisukimais sie
ksiąs ligi 3000 kilometru; sie
nos apaezia siekia ligi 30 pėdu 
platumo, o virszum — ligi 15 
pėdu. Sienos auksztis invairus 

isz kvapo, Į nuo 15 ligi 30 pėdu. Pradžioje
1 1 V ’ 1 1 • • v z \ \ \ / \ 11

. Siunti 1 įname upe, kitoks iszgasty, rus-
“E. A. - ; 1 y beje, 
užklausta 1 vo 

szi tos I

— E - — pasiveda, ot, visai 
man nepasiveda, — atsiliepe 
susiraukęs.

Nutirpau. Kas jam atsitiko? 
Kas ji teip permaino? Užtemi
mui kad st ūboje vargas viesz- 
pata.vo, o žinojau kad yra ge
ru mekaniku ir privalo uždirb
ti gerai, 
labai.

Iszejo in miestą su kokiu tai 
reikalu. Jojo pati sėdo szale 
manės užklailbdama:

—Jonas man kalbėjo, buk 
tamista buvai jojo geriausiu 
draugu ?
- Teip, 

drauge, 
nas:

— Tamista sakai — buvo isz 
jo geras vaikinas - - - -

— Teip, žinoma — vis buvo 
pirmutinis visame.

— Stebėtina, — atsiliepe nu
liūdus ir nutylo. Po tam apsa
kė man istorije savo gyvenimo. 
Nuo kada isztekejo už jo, netu
rėjo ne vienos dienos laimes. 
Jisai tankei bumauje, neužlai
ko darbo, neuždirba ne ant už
laikimo savo szeimynos, uo- 
rints yra tėvu szesziu vaiku. 
Ydant praszalyt vargo, jiji dir
ba nuo ryto lyg vakaro, 
niause duktė
brike, o tėvas visai nesirūpina 
apie darba.

Tas josios apsakimas apėmė 
dydeliu nubudimu. 0 

kada sugryžo isz miesto, isze-
jome ant lauko ir užklausiau 
jojo del ko teip pasielgineja.

— Ne esmu sveikas, — tarė 
mostelėdamas su ranka.

— Bet Jonai, kodėl turi tiek 
szeimynos, kaipgi juos gali isz- 
maityty?

— Kas man apejna? Asz tu
riu pirma apie save rūpintis, — 
atsiliepe szaltai.

Atsisveikinau, 
tai laikui vela
paezia kada ėjo in darba.

— Na, kaip Jonas! 
klausiau.

— Pasiliko
sziadien in darba.

— Kas jam atsitiko?
— Atsitiko? — Nusijuokė. 

Juk jisai visados tokiu buvo 
nuo kada apsivedėm.

— Ir ka tamista ant to sa
kai?

— Lyg sziolei kentėjau kiek

turi sa-
- džiovi n i akus kiti 
atskiria i
taipogi duoda daž- i buvę ligi 20,000 apsaugos bok-

1 \ t • l . ■ r • • • 1

kvapu 
y d y t < >.;a i 

■ d l a ne t i ka i
y pat inga

žmogelis Marjampoies apskri- 
Elbert Anderson ir I nde Sam.[ t v

su-ir \’<>s

tos savo balt u žino

y ra
> ant 

pi rsztu 
geidže. Motere 
malino, bet ka

liuje su laidotuvėm^, likos pa- turėjo nusiredyt ly
Dabar atsitiko netikėtinas da- 

vi>i už Į Iv kas, jog iszalkusiam žmo 
ėdžiui atsinorejo balta mesute 

paliepima josios 
1 ’oni < 'bandleriene 

baltas kūnas 
gyvaste, bet 

vra tosios 
jog tai kitokia buvo 

vadas žmog- 
sa-

taikinti per ekspresini karuka 
ant Gratiot kelio
muszti ant vietos. Laidotuves 
Hiisidedhnczios isz keliolikos 
automobiliu jau pra<*jo per ge
ležinkeli, bet szis buvo užsili- 
kias užpakalije ir nematė greit 
prisiartinanezio karuko kuris 
palaike tiesiog in vidurį auto- 
mobiliaus.

i r jo<X

kad jie 
bent tai butu

juos 
nors ant vienos imki ies. Pri 
žadėdami jog pergulės ant pas- 

moezeka ne-togos idant juju 
matytu. Tėvas pasienio vaikus 
o kada sutemo paslėpė po pas
legia.

Kokiu tai būdu moezeka (la
žinėje apie paslėptus
su pasiutimu pagriebė peili 
bego papjaut sieratelius.

Jau buvo užlipus konia ant 
virszunes kopecziu, kad sztai 

vaiku
milemiausia

vaikus.
ir

nieko;
(?Sil |

na i k vapa. Vienas esą akmenų
kaip visuose Didžio-

nuspėdavo ligų

ir at.sznūke 
papjovimo.
sako, Imk josios 
iszgialhejo josios 
josios pažystami 
nuomones, j 
priežastis del ko 
(*<

Užmokėjo paezei $4000, kad 
būti liuosu.

Chicago. — John Bankliurst 
isz <'levelando, insimylejo in 
patogia mergaite be kurios ne
galėjo gyent, nuėjo abudu pas 
paezia apsakė apie viską ir su
tiko jai užmokėti 4,000 doleriu 
idant duoti laisvia kad galėtu 
gyventi su antra moteria. Pir
mutine motere sutiko ir priža
dėjo pasirūpint persiskyrimą. 
Kada Jonas su savo jauna pa- 
cziule atvažiavo in Chicaga, ir 
gyveno keliolika menesiu, da- 
žinojo, buk pirmutine pati ne- 
aplaike persiskyrimą, tiktai 
apskundė Joną už apleidima. 
— Taigi norints savo vyra par
davė kitai, bot nebuvo isz to 
užttanadvta.

Ižiu teip staigai permaim* 
vo norą. Motere to neiszajszki- 
no...
Valdže iždalys žmoniem 3,000,- 

000 margu žemes.
Alenai, Graikiji*.

kiszka valdže nutarė
tris milijonus margu žemes del 
300 tukstaneziu žmonių. Verte 
tosios žemes yra 
doleriu.
no dvarininkai ir kliosztoriai, 
kurie buvo užemia daug žemes, 
bet josios neiždirbinejo, tvir
tindami, buk žmonis nepajėgs 
tiek žemes iszdirbti, bet val
dže kitaip apie tai mano, nes 
jeigu dvarai ir kliosztoręi ne-

iszgirdo 
szauksma:
motinėle, gialbek mus!

Ir kas darosi ? Sztai moezeka 
Katre Matusiak staigai likos 
trenkta paraližu, neteko pajė
gu, puolė nuo kopecziu kaip 
n (‘gyva.

Vyras iszgirdes trenksmą at- 
“suakmeniju-

moezeka teip persigando, 
, o gymi

4 4
ve rksnia ii 

must!

begiąs pamate

D •

— (irai- 
iszdalvt

33 milijonai 
I\iesz tai pasiprieszi-

neiždirbinejo, tvir-

galėjo josios apdirbti tai žmo
nis greiczia.ii ja ja apdirbs ir 
ainesz dydesno nauda valdžei 
ne kaip turėjo isz kliosztoriu.

šia”
jog iszbego isz kpimo
nes nedoros moezekos iszveže 
jaja in Warszawa, o vaikus pa
siėmė gymines mirusios moti
nos. — Teip tai Dievas nubau
dė nedora moezeka kuri geide 
papjaut nekaltas siera teles. —- 
Ne yra tai jokia pasaka tiktai 
tikra teisybe.

Turkije pasiliks republika.
- Konstantinopolius. — Po ap
leidimui czionaitinio miesto 
visos talkininku kariumenes, 
naujas turkišzkas kongresas 
pradėjo tverti konstitucije ir 
neužilgio Turkije apszauks re
publika, iszrinkdami preziden
tą kas keturis ar penkis metus, svaru.

sztu. Kinu sienoje 
daugiau,
sios Britanijos mūruose drau
ge. Padavimuos!' minima, kad 
szi paminklu siena, einanti per 
isztisas kalnu virtines, buvusi 
pastatyta per 15 metu. Krani
ninkai pasakoja, kad 200 metu 
priesz metu priesz Kristų Ki- 

g-Ti pastatęs 
apsiginti nuo sziau- 

giminin. Neskai
tant visu valstybes prasikaltė
liu dirbusiu statant siena, dir
bt* dar ir 300,000 kariautoju. 
Kiek tais laikais jos pastaty
mas kainavęs — nežinoma, bet 
sziu dienu inžinierių 
Uavimu 
siena reiketu

pa vuostes 
atiiesztus jam ligonio dėvėtus 

; marszkinius.
Kvapas atsiranda isz garuo-

laip szis už vad i n linas ir pasi-j
liko tarpi*
viu ir žmonių. Taigi ir Suvie-|
nytosios Valstijos, jautriu pa-l janeziu isz kūno duju, kurios

darbininku, karei

triotu ir lapo pavadintos l’ne-i<laro>i komplikuotoj
le Sam, ii(*s labai g

\ ardu inicialai i
I

ir sziu dvieju

orvan iz 
erai atatiko' mo labaratorijoj, kurios veiki

mas priklauso
I nited States ir t tu'le SainJ l’aktoriu.

EKSPLOZIJE SVARS

nuo daugelio j nn karalius lluan 
j szia siena 

j>(>s Puikiniu

|

I
I

CZIU BJURE.
,V !> !*■ ft

;įA

$

z?’

I

i
t

Paveikslas parodo ka padare* eksplozi.je bjure svarseziu
V ashingtoiK* ir prieg tam užmusze kelis darbininkus ir kelio
lika baisei apdegino kada gazolino kubilas truko... _

Dydžiauses žiedas (kviet- 
ka) ant svieto yra,rnfllesia” 
kuria, atrado daktaras Arnold 
ant salos Sumatros 1818 mote.

I

Tasai žiedas yra visa mąstą 
penkiolika

’A

Pasai žiedas
o sverodidumo

Kas metas Suv. Valstijo-
šia ant kožno szimto tukstan- 
czio žmonių, 
niusztas per perkūną.

Amerike daugiausia 
mimu paejna nuo liętuviszku 
lenkiszku ir slavokiszkn moty-

I nu.

vienas buna už-

* gv-r>:

Se-
teipgi dirba fa

mane

Po kokiam 
sutikau jojo

užvedi'

Jonas Kra- 
llanvood 

teismą 
idant jam

v — uz-

namie, ne ėjo

apskait- 
statant dabar tokia 

5,000 milijonu 
svaru sterlingu pinigu (apie 25
bilionus doleriu.)

■....ui. .■■ ■ i*■■■ -.Jt ................................

Mulas suede surdota 
ir ziegoreli.

Hazleton, Pa. - 
kauckas dirbantis 
kas vk losią t
priesz kompanije 
atlygintu už netekimą surduto 
ir žiegoreliaus, kuriuos mulas 
suede. Krakauckas paliko sur
dota kubojent aut propo, o ka
da sugryžo pasiimt, mulas bai
gė esti surdota ir ziegoreli bu
vo nurijąs.

rra.s pats mulas praejta san- 
vaitia suetįe pora guminiu cze- 

prie kito
Kompanije sako

batu prigulineziu 
anglel\asio.
buk ne yra atsakanti ka mulas 
suėda, nes Krakauckas nepri
valo buvęs palikti surdota ka
syk losią.

galėjau, bet szi vakara ejsiu 
pas lojeri užvest skunda ant 
persiskyrimo, nes da tokio dy
ka don io ne maeziau kokiu yra 
Jonas, tegul sau ojna po vęl-

toliau dirbtiniu, nes nenoriu
ant jojo užlaikimo.

^geRo^ftrię



SAULE

KAS GIRDĖT Isz Lietuvos KOLUMBO DIENA.

t y , r

I

Daugiau žmonių buna už- 
musztais per automobilius pa 
viete Cook, valstije IRinojaus, 
ne kaip kur kitur Ame rike ar
ba kokiosia didesnesia učiai 
mesia. Suras/.as parodo buk iii 
laika praėjusiu deszimts motu 
automobilei tonais 
4,194 ypatus, arba 
ne kaip sekaneziosia
šia: Per trūkimą prūdo Johns 
town žuvo 113 žmoniu; Iro 
quois teatre Chicago 
575; nuskendo 
land 812; ant Lusitanijos 11T8; 
ant Titaniko 1517 
nelaimėsią

užmusze
24 mažiau 

m ‘laime |

■

I »
113

sudegė
su laivu East-

I

— viso losiu 
4*216 ypatų 

arba 24 mažiau ne kaip užrnii- 
sze automobilei <’ook paviete.

žuvo

Prezidentas Ukrajiniszkos 
republikęs.

I f.

l Klaipėdoje lietuvei pasiren 
ginvje ir ginkluojesi prieszais 
lenkus užimti Vilnių. Ant t uju 
ginkluotu pulku vadovauje bu- 

gonerolas votį Laiming.VUSIS

Kareivei apsiredia in lietuvisz- 
kas maudimas norints visi yra 
vokiecziai. Aficieriai visi v ra «
isz buvusios vokiszkos armijos 
kuriu dvase \ ra tikra nionar- 
kistiszka.

Pulkuosią
dalvbas žinomas baronas Silvio 
von Broederick, kuris parga
bena in juos aficieriuH isz aris- 
tokracijos pakiltikines.

A f icieriai

vra

Klaipėdoje yma

žiaunaiSvietiszki 
szauje, 
kare bus už apvaldymu pr 
dukcijos aliejaus ant svieto. 
Aliejus bus prii’žaste tosios ka
res, o gales ja ja 

sU

p ra na- 
buk atejnanti avietine

; u z
aliejaus ant

o-

užbėgt i tiktai 
augiikni mi amerikonais, nes 
tiejei du sklypai sziadien valdo 
keturiom penktom dalim viso 
aliejaus ant svieto. Prie tosios 
kares daugiaaše paid renginį* ja 

Prancūzai, nes 
vokieczei vis kerszina at si mo
kėjimu Prancūzams už skriau
da. Kares teipgi labai t rokszta 
Bosiję, kuri geidže iszkepti sau 
puiku komunistiszka piragaiti. 
Japonije vėla geidže valdyti 
Kinai, viltije, jog fenais suras 
daug aliejaus ir kitokius gam- 
tiszkus turtus. Europiszkas su
tikimas vela randasi dideliam 
pavojuje.

Matvt e 
bus užganadyti ir 
ant szmotelio žemes ir turto.

Vokiecziai ir

geidže

žmonis niekados ne 
vis godus

1

* <

Edita HiK’kefeller-Mct ’orm- 
ick, duktė “karaliaus” alie
jaus ir persiskyrus pati milijo
nieriaus ukiszku padaru fab
rikanto, pasiaukavo 
szimta tukstaneziu doleriu kad 
tik konkretini plentą valdže 
perkeltu myle kelio tolinus uuo 
josios namo, nes naujės kėlės 
kuri valdže dirKi ejua tuojaus 
szale josios puikaus paloeelio. 
Mat toji boba ne nori idant 
žmonis važiuodami pro josios 
palovi žiopsotusi ant puikaus 
sodo ir daržu.

Mc( onnickiene retai sėdi 
name, kuris randasi prie Sher
man kelio, arti Michigan ežero, 
kur gyvena tik patys milijo- 

vadinamoje

karaliaus

užmokėt

retai

nioriai vadinamoje vietoje 
I^ake Forest. Kaip rodos vnldže 
plentą prrmainis ir ves tolinus 
— ba teip nori milijonieriai!

Ka už tuos pinigus galėtu to- 
gero. Bet jai 

prasezioke-
ji boba padaryt 
nepatinka idant
lei važinėtu fordukais szale jo
sios palooiaus. Ant tokiu užsi- 
manymu ne visi žmonis galėtu 
sau pavėlini, nes tik milijonie
riams turi valdže kloniotis ir 

o “mažiubdiai
turi tylėt ir padotkus mokėt.
juju klausyti, J F

IT

Praejta Petnyczia ant laivo 
Muretania” atplaukė in New 

Yorko porta 1688 pasažieriai 
terp kuriu radosi 88 isz Lietu
vos. Latviu atplaukė vienuoli
ka.

i A

hi «    ui. —i.—

Ip laika vieno meto Suvieny- 
tosia Valatijosia ugnis padaro 
bledea ant tukstanezio doleriu 
kas tniuuta, 40 ypatų pražūna 
kas diena pęr ugni, kas ketinęs 
miŲiitas sudega vienas namas,
fatma, kas septynis minutas, 
kas diena 15 hotejiu, penktos

Szlai na uja uses 
Szcziubero. naujas
I krajiniszkos i (‘publikos.

paveikslas 
prezidentą H 

Ji
sai u*ž<?me vieta buvusio prezi
dento Kristiano h’akovskio, ku
ris dabar via rusiszku am basa- 
dorium Anglijoi.

mokslą i nes kas diena, penkios 
bažnyuzios. viena ligonbute — 
ir tai kožna di< na! Ugnis pada
ro
bledcs.
kyla per neaj 
žiopl v>ta.

per meta .">2 l,000,000 doleriu 
Daug isz t uju ugniu 

įsižiurejima arba

Agentas laivakorczip perszau- 
tas per žy^a.

Kaunas, — Kas.t. 
laivakoreziu Agentūroj, Lais
ves Alėja 9, szi ryta, 10 v. 
(Itugsejo I 1 d.) buvo perszau- 
tas per galva 
uautojas, 
Vytautas Aleksa, 18 i 
žinus, gimęs Amerikoj, 
žes piesz karu in 
tarua.ujas ,2 men.
Buvo kilęs nuo Mariampoles. 
Nuszove uuksztas jaunas žy
das, kuris inejes in Agentūra, 
paklausė Ah'ksos ir gavės at
sakymu nuo 
tai jis Aleksa, tuoj szove isz 
brauningo, 
laike rankoj 
Szovusiojo t 

pure. Eina tardymas. Spėjama, 
kad mirs, nes 
didžiuosius smegenis. Perszau- 
tasis tuoj nugabentas Bagdo
no jo Kryžiaus 
ligonine.
szaiszkintos, bet spėjama, kad 
už szito nuszovimo slepiasi la- 
baijjainus dalykai.

Paczeines mergos ruko pa- 
perosus.

Nuėjau in Kauno 
paczto ženklu.

Priėjo

Norkaus

t), hz i

Agent liros tar- 
keleiviu priėmėjas.

m. am
, sjigri- 

Lietuva ii 
Agentūroj.

nuszautojq, kad

kuri priruoszlai 
ir tuoj pabėgo. 

Agentūroj liko bo

kulka permusze

automobiliu ip 
Priežastvs dar nei-

kitokio iszejimo 
kyt su Francije 
kariszkas bledi 
mas Anglijos 
ežius 
niek,

užsi- 
vokiecziams. 
nupuola be

Kaunas. — 
paczta pirkti 
Stovi eile interesantu, 
man eile, paprasziau už 3 litus
paezto ženklu. Ziuriu — pane
le ruko papirosą; delikatniai 
pirszcziuku paptelėjo, nubyrė
jo papiroso pelencliai, priėmė 
mano pinigus, iszlcto pleszia 
markutes, duniuku kaspinėlis 
kyla nuksztyn, apie burna vėl 
padorus baltas

Gal kai kam 
gražu, simpatinga iszrodo, bet 
asz daugiau negu 
g‘ 
szais ta lan 

f * >

lis...
Jumu debese-

vvriszka.

Su kožna diena Vokietija 
raudasi dydesniam pavojuje ir 
kaip rodos del josios nesiranda 

kaip sušilai- 
ir užmokėti 

Visus stengi-
sutaikyt vokie- 

su franeuzais nuėjo ant 
nt's angliji* negali nieko 

nuveikti jeigu traneuzai 
spyrė apdovanot 
Vokiszk i pinigai
paliovos ir nežilu* kaip taN vis
kas užsibaigs. Užsispyrimas 
vokiecziu laiko bluropa bėdojo 
ir bpreikalo vokiecziai gyvena 
viltije, jog jiems pasiseks isz- 
sikivinkliot nuo užmokėjimo 
kariszku bledžiu. Szeip ar tei|). 
Vokiecziai turės užmokėti, 
franeuzai nuo 
neatstos, ba prieszingam laike1 
užyms szmota Vokietijos ir lai- 

lyg suduos dienos, pakol 
vokiecziai nesusipras ii

užsibaigs.

nes
savo užmanimo

k vs suduos
ar grei 

czia.u ar vėliau turės sutikti ant 
fra ne užu pareikalavimo.

Daktaras 11. 
universiteto

b’insterer isz 
Viedniaus, (Jare 

nepaprasta operaeije ant vieno 
žmogaus, iszpjaudamas jam 
pilvą po 
žaiduli susiuvo.
gus tai operacijai prisižiurine
jo be jokio skausmo ir kalbėjo
si linksmai su daktaru, kuris 
numarino taja dali kimo kuria 
pjovė su 
tais. Operacijų 
valandas, kuriai daugelis dak-

i szp jaudamas 
vėl indejo ir 
Sergantis žino-

tam

special iszka is va iš
tesėsi per dvi

tarų prisižiurinejo su dydžiau- 
siu akyvumu.

F

''W!

'.vz.w "Mm.
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Norėjo nusižudyt.
Mafalda 

ir josios sesute 
Giovanna (žemiau) pavojingai 
serga, nes abidvi paėmė trueiz- 
nos tyksle nusižudrnime už tai, 
kad juju tėvas ItalijoiXkaralius 
norėjo Mafalda sužiedoti sūnu
mi Belgyjos kandiaus. Mergai
tes tuom labai nulindo ir vėli
no mirti ne kaip persiškirtjo. rai,

Kunigaikszcziute 
(augszcziau)

stebėjausi, 
ai kad prozaikas esu. 1) prie- 

geli btambiomi> rai
dėmis* paraszas 
džiama.”

Kukvti d ra u 
kryptelejes. 

truputi szyptelojes iszejau.
Perkūnas užmusze žmogų ir 

du arklius.
Kaunas. — Peikimas užmu- 

musze Kugpjuczio 28 d. 6 vai. 
ryto, prie
Naujamicsczio valse/,., 
mis užmusze

4 4

Galva

Baltadvaria dvaro 
perk li

tovažiuojant i 
dvaro darbininku pil. Czepaiti 
Juozą ir du arkliu.
Kunigas prisisavino sau pi

nigus.
Kaunas. — Pranas Petryla, 

kuris gyveno Chicagoje, 1921 
Lietuvon savo

Petrvlintei
$3,600

metais misi ule 
seserei Liudvikai 

nudegusiom triobom 
atstatyt. Tuos pinigus pasiėmė
Szakkynos klebonas ir pade
gėlei neatiduoda.

Kad nuskriaustoji 
tu pinigu nejieszkotu, kunigas 
jai pasakęs, kad jos brolis Pra
nas Petryla Chicagoje jau mi
ręs ir negalįs nieko paliudyt, 

teeziaus kreipėsi in
advokatu K. Zubauski Kaune, 
ir advokatas dabar užvedė bv- 
la.

Advokatas Zubauskis dabar 
teiraujasi Amerikoje, ar isz- 
tikruju Pranas Petryla yra mi

gy vas, tai jis

Mergina

mergina

res, ar ne. Jei jis 
turėtu atsiliepti.

i owfj ■»*,! -.............

Naujos Puikios .Maldaknyges,

. K<i tik aplaįke.me labai pui
kiu Maldaknygių.,Szaltiniai po 
$3.iBnls4U5 Baįaudcles po $2,50. 
Aukso,Altoriui po $1.50. Yra 
labai puikiai ir jruczitii apda
rytoms ^ui'ijuei^.apdarais, auk- 
su(>ti kjaszhu lapu. ti?. 
Duoimi APDABYT SAVO 

SENAS KNYGAS.

4 v f

Gal.(turitio da jsz Lietuvos 
brangu parniūkia .savo t, sėju* 
maldaknyge ant kurios mold- 
notes poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiįnskit 
pas mus, o bus *• apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome tpipgi 
vįsokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcijo “Saules?* p darbas 
bps padarytas puikei ir ge-

(tfi

(COLUMBUS DAY)

o 
puolu Kolumbo Diena. Dauge
lyje Valstijų ji yra szvenezia- 
ma. f 
mbas surado Amerika. 1492

Petnyczioje, Spali 12 d. pri- ( in sect i imis 
Ii karalius 
mas, sutiko

kiasztus. I’ortuga-
K o] umbo praszo-

I imiiisuot i jo ke-
Till dienu, kurioje Kolų- lionr per n.-žim<niuis juros. Bot 
- -------  ----- ......... 2 m.j su iszlyga, kad Kolumbo snma- 

Spalio 11 diena vakare po ilgosl iivnmi pritariu 
ir neramios keliones vienas! misijii. Toji komisija Kolumbo 
jurininkas suriko': “Žeme!”! iszklau.misi pasuke, 
n1..: :: i....» i----. .5...,,,. :........* Į

savo; joties.

neramios keliones 
suriko':

Tai isztikro buvo žeme ir ant!
rytojaus Kolumbas su 
sakelei via i s
Vidurinėj Amerikoj ir pavadi-i 

y. Lz i J I 
1 La 

uprasl.i1 nuol\ na t ie 
tas, kas kilu susekta. Tad kaip.

ka nors n i u io gas J na n Perez, ir

Kolumbas 
iszlipo ant sa

I

mokytųjų ko-

AR MANAI PIRKTI NAMA?
Geriausia proga yra insigyti 

goru num u didmiestyje New 
Yorke kur yra proga 
šok is darbas.

SENIAUSES ISZTIRIMAS.

Ant sulaikimo dantų gėlimo kaipo 
ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis ncpagelbėtu tai pinigus »pgra- 

iiai’davi- Žy.-um. Teipgi prisiunsim informacije 
gerinusioje

dalyje, kur jau dau.ge-
I ’emi.sy I vanijos liet u vili 

pirkime namu, ir,

gauti y i
Turiu 

mni i\’airiu namu 
miesto 
I i u i
patarnavau

yra pilnai užgaiiedinliL
Del platesniu žinių raszykit:

I

kurie

V. Szttbumis, Keal l'Lstate 
(Vieny bes mim<‘) 

193 Grand SI.
Brooklyn, N.(1.82)

t

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS

Vi n 03 re i krding o* maldos, 1 
ir 1.1. Puikiai apdaryta m iukszta is 
skurinaio apdarais, auksuoti krasztat. 
Proko su i

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

f»

< 4

i A

apsiaiuugoti 
pleiskanų ir plikimo, 
dčkavoja už dyka rodą, 
tuojaus aut adreso. 
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS, 

23G Eroadway, Box 9 W. 
BROOKLN, N. Y.

kaip
i

denkime),nuo
Tuktctancziai

' Raszykitc

I

Ta riL CUNARD
’ i *5 5;l«z A O MANOTf ATSIIMTI -Vs\

Litanijoj, I 2

AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai alvaiuoii in ežia 
szi meta.

Leisk rnu.su rasztinei Kaune pa- 9priaiuntimu tiktai $1.50. gelti justi giminėms iszgauti pati- $
poetus ir vizas ir tinkamai juos fi

>»
»»

ROYAL MAIL 
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA

Tie laivai yra nauji ir nuxlvr- 
niszki visame. GeriauHi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 

>zei -
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

20 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

ant baltai uždengtu stalu.

prirengti in kelione. Noreikja Z 
' ’*i del vietos, -----
Cunard Linijos laivakortes, nes S

Z Cunard laivas iszplaukia isz Eu-

i
i laukti del vietų: turintiems /

ropos kuK kelinta diena. Cunard .8 
laivakortes yra geros kelionei X

Aquitania, Bcrengaria Uant laivu
[Z ir Mauretania, grcicziausia juru ę 
įZ kelione tarp Lietuvos ir Ame- 
/ rikos. Del (langiaus iiiformacios 

musu vietinius 
agentus arba musu rasztiinejc.

!?■
,<■ ....... ; • ■ ‘ "

kreipkitės pas
5

Z
1

ZICNARD LINE,
>>

A
25 Jlroaduny,

5 e it York tM.
Hkad jo su

manymas, p)i pamiszelio kle-
i ii: vienas isz komis!

pilnijos karalius ir
i aIsisake Kolumbą romti.

I>c'<ibastydamas po in\;iirius 
kra<zt us

h’ a b 111

losi I epri t;ire. Is

no ja San Salvador, t. 
ganymo sala.

Daugeliui sunku (‘iii pramiu
tais lakais. Sunku s

simku turi Imt 
suseki i.

Prof, 
kad nuo
460 metu

< F*

r 2

_ 11

I r

Sunku

II I U IO

buvo Kol u m Ho

Kolumbas at vyko iii 
i TaiH’iszkonii \ ii»- 
uostu Palos. Ten 

draugas kimi 
garsiis tu lai 
kunigas Am

flflTr

3

(i iddings
Perikl Ii i k u 
priesz K’ ri"t u ) iki 

1S70 m. gvveno ir mile t >.IIHII, 
T,n

11

000,()()() žmonių, 
profesorius toliau 
kad isz tu žmonių 
isz 450,000 žmonių 
ant tiek, kad 
užraszyta is
bas užima viena

kn kosmografas
<■ i į • i o'< a v< >.1 toiiio d<’ M a rrliena. Abu juodu 

i Hilo

m 111 e t a s
<* i j H T )! < i 1 \ ‘ < L

\ ii‘Ii:I -

labai pritarė
mu i. (Ii k n u. .1 na n Peri'Z. bu vo 

nuo 
lom k la ilsi n. 'I’odi'l t u re jo su ja

to kunigo 
karaliene Iznbe

Kolumbo sumali''

buvęs Ispanijon karalienes 
i
art ima pažint i. Per 
t a rpi n i n kyšt e

To pasi'kme buvo 
m. isz 

trys laiveliai isz 
nežinomus juros

is/.plau kia nt

11 k
tr])a>i/'.ymi la pritarė.

užsipuliio Imli la, kad Kugpj. .”> d. 1492 
istori j.) j. Kohim-

garbiiigiaiisiu
Uosio I ’n Ios 
plauke 
I Ties/,

m
vietų tarpi* garbingųjų pašau
lio žmoniu. Dabar, kuomet iii't; drangas kuiiięas 
su .Marsu bandoma susineszt i., palaimii 
tūlam gali nesirodyti Kolumb 
nuopelnai tai} 
šiulenant,

< >
al
iai | su juo 

1 ploksz. • kr-’..

dideli. Bet
Kolumbo 
žeme 

nedaugelio spėta,
i >

nei't'ikia perdaug

) 
kad 

kais tikėta, kad 
ežia, o tik
kad ji apskrita.
nebuvo, tai 

kad Kolumbo suma

io laivelius.
Kolumbas daro

Kimi i > 
ni ga

minėtasis
Juan l’erez.

ant salos

k

e

2-5^

Padek Savo Vaikui Mokykloj 
avo mokiniu dantis ir 

>zvai us i>zbara už. tai.

1 ’agelbekit mokytojom 
ku< valyti dantis po 
ėjimą gult, su Colgate*.- Ribbon Dental Cream.
Colgates yra >augus idealiszkas daiitu valvtojas 
vaikams.
duoja (Mlgate’s.

Geri Dantis — Gera Sveikata.

Mokytojos peržiui iueja ■ 
kuriu dantis ncia

s mokindamas savo vai- 
kožnam valgiu ir priesz

Daktarai ir Dantistai vi>ur rrkomen-
4

Ii

Kolumbo 
Juan Perez 

Kuomet 
antra keliom1

iii rasta žeme, tai kartu vvko 
jo drangas 

Tasai ku- 
I laiti Gruodžio

priiodvmu i T I 193 metais atlaike pirmuti
nes mi-zias Nau jame Sviete.

Kolumbo nei ^/pasakyta t vir- 
, kantrybe gali 

Kas 
netenka

d v v v t is,
‘ ...... inymai buvo iszjuokiami ir kaditybe, i<ztverm<‘,

jis negalėjo rasti pritarimo nei. Imti iukvepimu visiems, 
į .->iit i kės nepasisek ima Iisz tu laiku mok\ t uju. 'ITe\\no

pritarimo sav ()

4<

į 11
K '4,A

F

X

ję, Italijoje, Kolumbas nerudos j drąsos toliau varytis, teatsime- 
plenams vyko* na Kolumbo iszterme.
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KITAS POKARINIS TELEGRAFAS ISZ AMERIKO
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IN ANGLIJĘ.
Isz Bookaway, N. Y. pradėta traukti viena 

res nauja pamariui teli'grafn (cable), o isz Super Mare, 
lijps kita gabi ir abudu galus sudurs vidurmarije. Ant padir
bimo tojo ilgo drato sunaudota konia penkis milijonus s\Faru 
vario ir arti du milijonas svaru gurno.

gabi per ma- 
Ang-

* Amžis žmogaus kuris už
sidirba ant duonos su plunks
na yra trumpesnis už papras
ta 4Uirbhiinka. Ilgis amžiaus 
pirmutinio paprastai yra 35 
inetąi, o darbininko 45 metai.

Kymionai pradėjo skųst 
barzdas 290 metu priesz užgy
nimui Christaus. .Anglijoi po
nai ir kunigai pradėjo skųst 
barzdas už karaliaus Ludviko 
X11 f.

«*

*

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

į 
i kada perkate Lcvit’o sztorc.

I Siutai, Marszkinei, Skribeles 
Kepures, Apatinei Drapanos

I\ Levit’o Sztoras
13-15 W.CentreSt. Mahanoy City į

L

r

Merchants Banking Trust Co.
'' MAH ANO Y CITY, PA.

------------------------’------------------------

Nori kad taupytuinet savo pinigus sziam banke.
Noty kad atydartumet taupinimo gr Czekiu 

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

banka joszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera bunka yra jusu geriausis prietelis.
DSkite savo pinigus in

’J.

D. F. GUINAN, Set Kaaljeriwi

JUEfcCHANTS BANKING TRUST CO.
—I— 

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

.LEON ECKERT, Vlce^Prez. * ,
U. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA,,P. C. KENTON,

T« PORNSBY, A. AJANISZEVICPIĄ. M. GAVULA.
11 II IW.II .. ...................................................... w I IBI !.■■■ ■■„» R II ■ IHII.I.RI.
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Mylėk savo artima I

atsi-N u va rges Pra 11 e i szk u s 
guĮes tuojaus užmigo. Miegojo 
ir kiti jo draugai.

.Ąrabu tas atsilsis tęsęsi lyg 
saulėleidžiui.

.Ant vado halso visi nuo ve
jos pasikėlė ir susigaudę savo 
arklius ant ju susėdo. Paskui, 
paėmė visus belaisvius in savo 
viiįuri, leidosi per tyrus tolyn.

Tik trims valandoms praėjus 
arabai vėl prie szaltini<> van
dens sustojo. Szaltinio vanduo
ritosi isz aukszto kalno, kuris vėjo, o prie jo kojų raieziojosi 

jo prieszas, liūtas. Net ir jau
nas vadas dabar nuo žemes pa- 

o iszbales ir vos- 
alejo dusuot i. J is buvo

Jisai prisiartino

tęs savo auka, puolėsi prie 
Pranciszkaus, bet ežia tuojaus 
iszsigirdo szuvio balsas, kuris 
susimaisze su liūto rėksmu ir 
iszsigirdo kokios tai sunkeny
bes pargriuvima ant žemes.

Bet kas isztikruju krito.’ 
Liūtas ar žmogus d’ame laike 
parako durnai buvo aptemdinę 
visu grabu akis.

Bet netrukus iszsigirdo visu 
linksmi kliksmai. Praneiszkus 
pasirėmęs ant muszkietos sto-

tn

ruoszesi jszoko. .lis bu v
I

isz balos ir vos-

SAULE'

8
— (levas

tojo l.udo inst rumeiita kuris 
peri irszina savo halsu bosą ar-' 
ha bassoiia. Daugiau tokni .in
strument u nesiranda niekur.

Naujas instrumentas.
Marine kapelije Suv. Valsti

jų Wash ingi one turi vienatini 
inst rumeiita

f

4

K

-

pru

nakties laike, tarytum, su dan
gumi buvo sulipęs.

Ala t omą i, arabai 
ežia apsinakvot i.

Jie savo arklius
priraišžiojo ir kožnas szale 
vo arklio atsigulė, 
tapo pastatytu 
Tiedu susikūrė ugni ir prie jos 
paliko nakti budėti. Budėjimas 
buvo reikalingas jiems ne nuo 
kokio tai prieszo, bet nuo lau 
kiniu žvėrių, kuriu 
buvo pripildęs visa

nc-vos g 
ie krumu nesužeistas. <

prie Pranciszkaus ir jam pada
vė savo ranka.

— Doku tau
man

sa-
Du arabu 

ant sargybos, j

Didis liūdnu-

gos.
no va d

riksmas 
apielink e.

Nuo ju labiausia reikėjo apsi
saugoti.

Praneiszkus teuzians to ne
bijojo ir apie apsigynima jam 
menkai rūpėjo.
mas atsiminus tęva, jo szirdin 
nedaleido jokiai baimei priej-

Tat gi ramiai szalep jau- 
o atsigulė ir užsimąstė. 

Vadas teuziaus jo nuo saves
neatstume, bet dar padavė jam 
sauja daktiliu ir maloniu bal- ■ 
su in ji atsiliepe:

— Valgyk ir užmigk, svetim- 
žemi! Miegant isznyksta viso
kie vargai ir nepalaimos. Tai
gi miegok ramiai. Lai Allaehas 
tave savo globoj laiko.

— Praneiszkus to patarimo 
paklauso ir, suvalgęs daktilius, 
sunkiai užmigo.
tant ji isz miego pažadino bai
sus, artus laukiniu žvėrių riks
mas. Riksmas iszsisklaistė po 

didžiausias

Priesz ausz-

tuojau s

apielinkes kaip 
griausmas, kuris mieganuzius 
arabus taip inbaugino, kad tie 

paszoko ant kojų ir 
kožnas pasigriebė ginklus.
Rankose ginklus laikydami su 
didžia nuosteba dairosi aplin
kui.

Sukurta ugnis pradėjo vesti, 
o aplinkui padangėse apsireisz- 
ke auszrine.

Ir Praneiszkus paszoko ant 
kojų ir pradėjo dairytis. Neto
li arabu tamsumoje jis pamate 
didi liula, kuris stovėjo ir di
delėm žeraneziom akim žiūrė
josi in nusigandusius arabus. 
Sritie del baimes bijojosi ir at- 
siclukseti. Niekas ju neilryso in 
liūtą atkreipti muszkietos ir ji 
szauti, nes jo ant syk nepagul
džius, butu visiems labai blo 
ga. Liūtas intužes juos visus 
sudraskytu. Arabai buvo per
sitikrinę, kad liūto menka žaiz
dą .neinbaugys, bet da labiau ji 
suerzis.

/Tat-gi visi kaipo ptisvyviai 
stovėjo, žiūrėdami be pertrū
kio in Kuto pasijudinimus. Liu- 
tas-gi aplinkui dairėsi ir vtjo- 
(|ęga klibino. Staiga
žingsnius paszoko artyn ir vi
su savo smarkumu puolėsi ant 
jauno arabo, kuri tuojaus ant 
žemes po savimi paguldė. Ara
bui griūnant jo muszkieta isz- 
szove, bet liūto nei neindreske. 
Jisai savo didele koja araba 
prie žemes prispaudė ir atsi- 
gryžo in kitus arabus toliau 
stovinezius, tarytum, norėda
mas juos iszszaukti kovon. Nei 
viepiąs arabu neturėjo drąsos 
Huto szaukti. 
žvėrių karalius.
užrūstinti.

-Tuokart prisiartino 
cj^zkus, kuriam pagailo savo 
gąro globėjo. Pasilenkus pa
griebė muszkieta 5 F?, •> , •__

kelis

Juk tai buvo
Jie bijojo jo

Pran-

/

i, kuria vienas 
arabas isz baimes buvo isz ran- 
ku paleidęs, ir atstato tiesiog 
lįufui in. alęs. Laitas in jo ju
dėjimą Jbe paliovos žiūrėjosi. 
Staiga liūtas suriko ir, pu me-

■^ i h-,, krt-■■:’"f w ,
■

- atsiliepe. — 
Tu man gyvastį iszgelbejai. 
Tavo drąsybe nebus pamirszta. 
Tu ir Abdul dabar husitą bi- 
cziuoliais.

Praneiszkus vadui suspaudė 
ranka.

— Esu laimingas tame prie- 
tikyj. kuris dabar atsitiko — 
kalbėjo jisai. — Nedekok man 
už ta, ka dabar atlikau. Bet 
jeigu nori 
k i ngu, turėk 
( 
vienokius vargus tur kentėti.

— Tas taip tur būti — atsa
ke Abdul. — Bieziuoliai to, 
kuris ingalejo liula, liekasi ma
no globoj.

Kelis žodžius \ adas in savo 
draugus arabiszkai pasuki“. 'Tie 
tuojaus su didžiu užganedini- 
mu belaisviams virves atriszo. 
Laimingas 
arabus 
džiaugdamiesi 
rankas spaude

esi jojikas, maho 
bieziuoli — atsiliepe in ji Ab
dul. — Kaip matau ateityj tu 
busi geras kareivis.

Tie žodžiai Pranciszkui už 
gana nepadaro. Abdnl mane ji 
tuo budu palinksminti, bet tas 
jokiu pagiriu negeide. Iszgir- 
des t uos žodži us jis pasidarė da 
liūdnesnis atsiminęs savo kar

at siduso.
t u taip liūdnai 

jo Abdu
las, pamatęs jo veide liūdnumą. ji veide atsimusze koks links-

Misliju apie savo nelai
di tęva. Jis buvo didis ka- 

(t i

prisiartino prie Pranciszkaiis.
Žiūrėk, tai mano levas - 

atsiliepe Abdul, 
pasakojimu 
maloniai 
džiaugėsi. Esi linosas 
met inžengsi musu szetron. bu- 

brangusis sveczias

mano

apie 
iszkla use

Jisai mano 
atsitikima 

ir labai 
ir, kuo-

at likau, 
už ta btiti de-man

at yda apt mano 
Įrangų, kurie sykiu su manimi

iszgelliejimas vado
labai sujudino. Jiesujudino.

Pranciszkui 
ir stebėjosi jo 

karžygyste, o paskui 
darni užmuszta liūtą, negalėjo 
dasiproteti, kokiu budu Pran 

galėjo toki sutvėrimą 
vienu szuviu ant vietos pagul
dyti. Kulka linini pataikė tie
siog ta^p akiu kakton ir jam 
visa galva sutruszkino. Tas at
sitiko jam szokaut ir jis ant , i • • • •vietos turėjo užsibaigti. Del 
didžioįiarszczio vienok jis pa
siekė dar Pranciszkaus kojas, 
bet del sopulio turėjo cziapat 
ir baigtis.

Visi arabai stovėjo aplinkui 
liula ir stebėjosi jo neapsako
ma diduma. Glostė jam ilgus 
minksztus karezius ir garbino 
AUaclia, kad jie nepakliuvo iii 
jo nagus.

Po 
arabai nnplesze jo oda ir pasta 
raja isztiese 
kojų, 
odos nepriėmė, 
A^bdului.

— 'Tegul szitoji oda tau at
mena laiminga valanda iszgel- 
bejimo nuo mirties — tarė jis 
A bdului.

Abdulas ta dovana prizme ir 
jausmingai atsake:

— Ji mano iszgęlbcįoja vi
sados man priinis. Niekad tos 
valandos nepamirsziu.

Tuomtarpu jau visai iszau- 
szo ir Abdnl davė ženklu ke
liauti toliau. Liūto oda ant Ab
dulo arklio isztiese ir u;it jos 
balna uždėjo. Vienas arabas 
savo arki i Pranciszkui atvedu 
maldaudamas jo joti. Pran- 
ciszkus ilgai nuo to prielanku
mo purtosi, kad tuomtarpu va
das ta matydamas in ji atsilie
pe: t

— Sėsk ant to arklio, mano 
bieziuoli. Osman via mano ver
gu ir jis žino gerai, kjek yra 
kaltas tau Už jo vigs^pflties isz- 
gelbejima. Jisai eis pekszczias 
sztai su anais belaisviais. In 
mano namus jau nepertoli.

Po tu Abdulo žodžiu Pfan- 
ciszkus neiszsikalbinejo, bet 
tuojaus užfczoko ant arklio ir 
kaip kareivis -pasileido pir-

apziuro-

ciszkus

vietos turėjo

invairiu nuostebn keli

prie pergalėtojo 
Praneiszuks

bet ji pavedė
I vėžiaus

f p

l

neiszsikalbinejo,

myn. Arabai nudžiugo paimate
t"M j f ■ * 1 A 1.1'1 • . l VPranęiflžkaris toki smnanvma 
arklių suvaldymo.

V' W •> |

MOTIJW miętinųmo 
RATA-
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žygi tęva ir sunkiai
— Apie ka 

misliji ? — užklausė

Abdulo tevui
Virszininkas

si kaipo 
priimtas.

Praneiszkus 
atidavė garbe,
iszsyk in Pranciszku žiūrėjosi 
susiraukusiai, vienok netrukus

^iyienytu Vulstįju mętinu 
mirtinumo ratu yra augsyJesnc 
negu devyniolika isž svariau
siu svęimu szaĮiu,/parodp vė
linusios afięia,linkęs skaitly- 
nęs kurias surinko Dr. Rolicrf 
M. WooiJ berry, 
Tsztyrinejimu direktorius, ]>rie 
Vaiku Biuro, Rugsėjo 1, 1923.

1921 motais, Suv. Valstijose 
del kiekvieno tukstanezio gi
mimu buvo 6.8 mirimai nugini- 
dymo priežastini. Tik dvi isz 
22 szaliu, kurias Vaiku Biuro 
skaitlynes įnima, turi augszte- 
snes ratas* J921 metais, buvo 
truputi didesne už puse Suv. 
Valstijų — 3.9.

Danija turi mažiausia moti
nu mirtinumo ra ta, ir tas yra 
du mirimai del kiekvieno tuks
tanezio gijnimo 1921 metais.

Suy. Valstijos kūdikiu mir 
tinumo r.atos yra geresnes. 1921 
m. 76 kūdikiai mirė dar netu
rėdami pirmu metu del kiek
vieno tukstanezio ginfųno. Tik 
penkios kitos svętijnos szalys 
turėjo mažesnes ratas, Danija 
(1921) 73; Australija (J921) 
66; Švedija (1918) ,65; Norve
gija 62; Nauja Zelandija (1922 
42; Ratos isz 100 buvo rastos 
tarp devynių svetimu szaliu —

(1921) 278; Japonija 
Austrija (1920)

mirtinumo rain yra augsztesne

Statistjszku

szaliy, kurias Vaiku Biuro

savo
niing 
riauninkas, 
kame jis dabar.'...

—Suprantu tavo 
atsiliept“ 
ateis tokie 
ga lesi mat y t i.

— Bet kuomet 
bus:’ 
Praneiszkus. •

bu\«» drąsus.

Abdul.
laika i,

liūdnumą — 
Buk

kad ji vėl
ramus.

tokie laikui
— paklauso ramiu balsu 

Dabar abudu 
esava vergu ir kožnas musdvie-
jn kitam vieszpacziui privalo 
tarnaut i.

— Visai ne, manasis bieziuo
li — atsake Abdnl, tarytum, su 
iszmetinejimu. — Kas man isz- 

tasai vergu 
i turi‘k kan- 

N usi

gel i >ejo 
negali būti. Tat 
t r y be ir man užsit i kuki, 
tikiu, kad po keliu valandų bu
si taip liuosąs, kaip urulys, ku 
ris skraidžioja ore. Juk ne asz, 
bet kas augsztesnis tuo dalyku 
pasirūpins. Neliūdėk, buk vis
kas gerai. Musu gimines per- 
detiniu yra mano tėvas, o tu jo 
vienatini sunu iszgelbejai. Tai
gi tegul tavo szirdis džiaugia
si. Su karžygiais visuomet esti 
Allaeh, jisai ir tavo tęva sau
gos.

Tie szirdingi žodžiai 
eiszkaus dvasia

gy vast i.

Pran
ai gaivi no ir 

jam, tarsi, kas ink vepu szirdin 
nauja vilti. .Jis dabar turėjo 
daug daugiau pajiegu ir tikėjo
si savo tęva pamatyt i,nors ne 
tuojaus, bet paskui.

Kelioms valandoms
Abdnl sulaikė savo arkli prie 
iszlaisyfo buto. Aplinkui bu
tą buvo puiki kolionija. Namai 
su žali gojaneziais
Kai kur darželiuose 
vandens szaltiniai.

t e\ o
Al Arab ben

vėliau

da rželiais. 
t risz k o

kaimas.- 'Tai mano 
vadinasi
- pasakė Abdul. — Jis

mates.

myn Jeidobi.
savo

taip,

Tėvas
< lanaJi
bus labai linksmas mudu pa- 

Tat gi paskubėkime
riuino tęva pasveikinti.

Alniui pradėjo rėkti 
kad jo arklys kaip viesulą pir-

Pranciszkus su
arkliu negajejo susilygin

ti. In puse valandos jiedu atvy
ko prie Imto ir AbduĮ nusėdo 
nuo arklio. Tenai gyveno jo tė
vas.

Palauk truputi, bieziuoli 
in Pranciszku. — 

ežia atsiranda. 
Asz privalau tuojaus su juom

X • 1 1 1 A • • J I * I • I >

- «y«M

— Utsilįvpe 
M,a no tėvas

pasikalbėti ir tavo likimas bus 
iszrisztas.

Pasakos thos žodžius arabas 
i nėjo szetron, o Praneiszkus 
nuaedes nuo ^arklio pasirėmė
ant balno ir taip Abdulo lau
ke.

S i ma us s u tev u pus.ika 1be j i -
f •* . , ■: •* (N : ' ■ f* ' ■ » •

mas ilgoka laika traukėsi, o 
tuotarpu jau visas tuntas sto 
vykia panoke. Pagalios pasi-

1 ii j.1 — j,. — -— i. ■; ,

rodo isz šzetros Abdul su savo
tėvu. Senis su linksmu veiduSeniu

4
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KAIPO PĄCZTO SIUNTI
NIAI IN SVETIMAS SZA- 

LI8 SUTVARKYTI.'
* ’'‘jn rllr^ I I ■

Iszeinantįs in Svetimas gzalis
Paūžto.

Per,daugeli inętp, tiek daugrcr.uaugeu irjeui, liek ogug 
laiszkn iv siu n tini p in svetįjj/gs 
szalis prisiųsta in New Yorjqu

Ji

*\

fį:

miimas ir
I ’raneiszk’iii

—- Buk sveikas 
'arabiszkai. — Allacbo palaimi
nimas lai būna su tavimi. Esa
me l>i<z.iuoliais.

Alniui Pranuiszkui paaisz.ki 
no te\ o žodžius, ir jaunas pran- 

godones linkterėjo 
su gaha. Paskui Abdnl ji insi- 
ve<le szetron. \’irszininkas-gi 
prisiarl ino prie arabu skyriaus 
su kiiriuomi parx yko jo sunus, 
ir pradėjo kalbėtis. Turbūt jis 
mažai Abdulo žodžiams apie 
liūto iižmusziiua tikėjo. .Jis no
rėjo visos teisybes iszgirsti pas 
jo simaus draugus netik apie 
lieta, bet ir apie prancūzu su
ėmimą.

Tuomtarpu Abdnl 
ciszknm sz.etroje puikiai bran- 

kaurais iszklotoje 
miiik.sztu pagalviu 
vergams insake 
nors užkastu, 
dviem bu\o 
at iicsz.ta

e u/,a s

giais

isztiese ranka

a t si liepų

sulig Vaiku Biuro

del

su Pran-

ant 
atsisėdo ir 

atneszti ko 
Tuojaus jiem 

dideliame bliude 
kn.skūsas, virtas su 

viszta kvietiniu miltu maiszv- 
mas, sutaisytas su invairiomis 
szaknelemis ir 
to dar daug 
svarbos \ algiu jiem d\ iem bu
vo paduota.

Jiedu valgu pagal arabu in- 
proti, t.y. isz pastatyto priuszat 
save bliiido kabino rankomis. 
Po valgiui jiem dviem atnesze 
vandens ranku
Nusimazgoję raukas Abdul pir
mu! inis praszueko:

- - Matai, mano broli, jog 
tau perdaug nieko tokio nepa- 
žadejau. 'J’at-gi nusikratyk vi- 

džiaugkis da- 
I indėj imu ir

k it u
sviestu, apart 

menkesnes

mazgojimui.

a sz

šoki liūdnumą,
baltiniu savo
linksmiau žiūrėkis iii ateiti.-

Pra ne i s z k u s I i n k t e re jo su

Chili
(1921) 168;
155; Ispanija (1919) 156; Hali 
ja (1917) 139; Vokietija (1921) 
133; Kraneija (1919) 119; Uru 
guay (1920) 117; Belgija (1919 
103.

'bos skaitlynes parodo reika 
Ii nguma,
Virszininko, del to darbo kuris 
pradėtas po Shepard -— Tow
ner Aktu per kuri federaliai ir 
valstijų fondai dabar vartoti 
40 valstijose pamokinti motina 
40 valstijose pamokinti molina 
pie motinystes ir kūdikystes 
hygiena. To akto tolesnis vei 
k imas padarys motinyste sau 
gesni užsiėmimą. Su v. Va 1st i 
sz)9Vpžek -losiu nirz-e mosge 
jos<>. -- KL.I.S

SZEIMYNOS GYDYTOJAS.

nors paaisz
‘ ‘ vienas 

viską žino, ir 
” Szeimynos

tokios ruszies

Kas nors, kada 
kino, jog draugas yra 
kuris apie tave 
vistiek tave mvli. 
gydy to jas yra
draugas. Armes nežinome ko 
kia nors szeimyna kuri per vis i 
laika turėjo tik viena gydytoja 
ir kuriems tas gydytojas buvo 
netik patarėjas ir isztikimas 

medikaliszkas

pareiszke

— Szi rd ingai tau dėkoju už 
tavo velijimus — atsake jis —; 
bet kaip turiu džiaugtis ir sago 
szirdyj jausti bent koki suqi- '
minima, nežinodamas tikru ž.i 
niu apie savo tęva. Sakyk man 
ar

7r
tu galėtum linksmintis,'

jeigu žinotum, jog tavo tevęs ' 
randasi kokiu nors pri,eszu ran
kose. Tatgi dovanok inan, Ab
dul, jeigu mano veide nematių 
džiaugsmo. Apie save mažai’ 
rūpinuosi, tiktai mano togo 
likimas neduoda man ramybes,

— Apgailestauju ir 
me>ikįau už tave

iwz ne- J

— prabilo
Abdul. — ftet kadangi to vis
ko, kas atsitiko, mes negaĮiy 
mo atitaisyti, tat kožnas turi 

A « - A 4 « « a • W I X

draugas bet ir 
patarėjas ?

Szi0ms dienoms matyt yra 
linkimas tarp gydytoju del spe 
cializavimo. Dangums ir (lan
giaus jaunu vyru apleidžia ge- 
nerah“ praktika tapti Specia
listais. B(“t sunku bus apsieiti 

;be gero, seno szeimynos gydy
tojo. Nešimai vienas gerai ži
nomas gydytojas
“neturiu noro tapti specialis
tu, tik noriu būti geru szeimy
nos 
klausia, 

t nuo ligų iki ypatiszku dalyku. 
'Mėgstu toki darbu ir noriu prie 
jo pasilikti.”

Szeimynos gydytojas apsi- 
ipažines beveik su visa szeimy
nos istorija,. Kuomet mes pas 
ji nueiname su kokia nors nau
ja liga jis atsimena, jog pen
kiais metais atgal sirgome te

galėtu atsiliepti 
mt naujos ligos, ir t. t. 
b.udu szeimynps gydytojas 

.daug greięzįaus gali surasti li
gų priežastis negu net ir kokis 
specialistas.

Del to ypatiszko susidūrimo 
ir suprutinio vyru ir moterių, 
kurie in ji tiki, szeimynos gy- 

iĮdytojas loszia svarbia role. 
Daugelis isz jnuąu pasi tarė .su

pasiduoti savo likimui. Kožnas
paskirtam savo likimui tur pa-' 
siduoti. s

gydytoju, kurio žmones 
patarimu apie viską.

ikia liga kuri 
l

szeimynos
Tokiu

tokiu gydgtojpu kuomet buyo-

' *** * 7 "■ ............ 'f V < R/fff A^**7
1 ' 1-1 i|; W II ill'F .. < .r-' 1 Riji.

Jau vyručiui apie Duboje, 
Tu i nesakyti nenpjhi, 

Apie fenaitiniu b'obu.neszv 
.rupia,

Ir liežuviu pctikiųua.
Viena kita apjoję, 

Ir isz džiaugsmo rankom ploję, 
O katra da gei ia.u loti moka, 
Tai net augsztyn paszoka. 

() kad jum moterėli
burnoi neiszsilmtu, 

Iszlindias aut barzdos karote.
Tai nuo tokiu szalintusi, 

Ir isz tolo 1 raukt ilsi.
* « •

Puikus Detroito vvrai, 
Tikri laukinei indijonai.

Naktimi po karezemes val
kiojosi. 

Su peileis badosi ir smaugesi.
Juk dydeluosia miestuosia 

daugiaaše latru.
Ir visokiu pusgalviu, 

Ten smagiausia gyventi ir 
apsiszvieczia 

Ajbeezia.
»> * i:

O kad daug laiko turėjau, 
lu Szenadori patraukiau, 
Center atrytu gugli,i.mu, 

Ant vienos zoboveles užėjau, 
Reikė žinot, jog tai szlapes 

miestas, 
Aluczio gali gauti kožnas.

Kožnam name gerai užsitrauki 
Po tam kaip laukinei staugė.

V i šoke i s balsais, 
Szuniszkais 
Žinoma, jog

a

liežuvi:'

i 4

4 k

ir kiauliszkais. 
pri<‘ girtavimo,

Ir muszt is užsimano, 
O kad keli ant vieno aki turėjo.

Puolėsi prie jo ir muszt pra 
dėjo.

Ilgai ne lauke,
Ant žemes partraukė, 

Namo gaspadoris stojo gelbėti, 
Prie niusztuko priszoko ir 

pradėjo kalbi“!i:
Kas do vienas esi.

Jog muszt i s dry st i .’
Tuojaus duris parode, 

Stūmė laukan, net už nosies' 
burbulas pasirodė, 

Mat su nosia in duris pataikė, 
Kaip isz stubos laukafnbraukė.

Ka j i s pe rj>y k i a s d a ro ?
Ugi visztu szante atidaro,’

S k r i a ud že v i sz 11“ 1 e s,
Nusuka joms galveles. 

Palauk tu raka Ii,
Ir tu da nusisuk t sprandu gali.

•X' * h

Kokis tai grinorius kuris in 
czion nesenei pribuvo, 

smarkus buvo 
Kerszino del visu, 

Sumuszimu.
Ana diena iii karezema atėjo, 

Su savo drutumu girtis |)ra- 
dėjo,

Bet su tuonj gerai neiszkirto, 
Vienas vaikinas su stiklu in 

kakta kirto.
Gera žonkja padare, 
J r per duris iszvare.

Tai mat, kvailas grinoreliau,

Mat. labai >

Ar da nori daugiau? ', »■ 
Sztai ir palicmonas atbėgo. 

Viską iszklausinejo, 
Milžiną namo nuvedė,

Ir in lova paguldė, 
Kada ant ’rytojaus prįesz

jog dabar yra vailpjajŲa 
ras jiapias tam tikslui. Cziopuįs 
inplaukia paezto siuntiniai del 
yisu pasaulio daliu, ir kuomet 
kiekviena szalis turi savo ypa
tingus sutvarkymus ir invai- 
rius budus viską atlikti, ir su 
kuriaisdarbinpikai 
gerai apsipažine, todėl darbi
ninkai turi užimti informacijų 
knygos vieta.
turi žinoti kaip gerbiusia priei
ti prie invairiu szaliu, kada lai
vai plaukia in tas szalis, arb in 
netolims szalis, 
katrie laivai gali veszti paūžta 

katrie neveža. Daugumas 
laiszku yra siusti 

ateiviu, kurie užimi tik apsigy
veno per trumpa laika. Jie ge
rai nežino kaip adresuoti laisz- 
kus ar siuntinius. Jeigu ofisas, 
ir toki ofisai randasi per visas 
Suv. Valstijas, isz kur laiszkas, 
laikra>ztis ar siuntinys iszsius- 
ta, mano jog tas

szalyje, jie tiesiog 
in New Yorka, ir 

Eoreign Station

i r 
iszeinancziu

I

if

' IF

I
turi būti

Tie darbininkaiMl

ir reikia žinoti

adresas v ramano jo 
svet imoje 
pasi nuūžia 
New Yorke, 
turi viską kita atlikti. Prižiūrė
jimas laiszku del svetimu sza- 

darba ir tas 
1922 metais

liu milžiniszka 
darbas vis auga, 
matyti padidejima iki 445 pro
cento už 1912. Vinas laivas ga
li lengvai paimti 10,000 mai- 
szu paūžto siunt iniu ir jeigu tie 
maiszai butu pridėti viens prie 
kito oadarvtu G’-» mvlias. k «k‘ •
Ineinantis Svetimas Pacztas.

Invažiuojantieji laivai kar
tais atveža tukstaneziu maiszu 
paezto siuntiniu ir kuomet lai
vai sulaikvti uoste duoti Svei
katos VirszinLnkams proga per 

New York o
pasitiku laivu ir

žiūrėti keleivius 
uosto laivai 
nuima paezto siuntinius.

Szi ta New Yorko uosto laivu 
tarnyste yra po priežiūra Rail- 

Service. Vienu sy-wav Mail
kiu keli laivai vartoti. Tu laivu 
veliavinis 
dent”

laivas yra

Apie 5,000

“ Presi-
, Laivas 167 pėdu ilguino 

ir 39 pėdu platumo. Turi radio 
ir gali vežti 4,000 maiszius pa
ūžto siuntini. Szitas laivas nuo 
kvarantinos iki prieplaukos 72, 
gali plaukti in nuo 35 iki 50 
miliutu.

Maiszai numesti nuo didžiu
lio laivo ant mažesniu per tam 
tikras prietaisas.
maiszu ant valandos — Kaip 
tik greitai laivai gauna savo 
maiszus tuoj plaukia prie prie
plaukos 72, kur motoriniai ka
rai ir traukiniai ju laukia.

Kad nors oras sulaikytu vi
sus darbininkus uoste, bet szi
ta uosto laivu tarnyste vedu 
savo darbu.

Nesenei laivas Mauretania 
atvežė ant vienos keliones 11,- 
798 maiszus paezto siuntiniu. 
Per metus baigiant Kovo 31, 
1923, isz viso 1,517 laivu su 
paezto siuntiniais i aplanke su 
813,119 maiszu paezto siunti
niu. Tie uosto laivai buvo var
toti pergabent 226,997 maistus 
paezto siuntiniu isz Brooklyno 
iki prieplaukos 72, kurie turė
jo būti padėti ant New Yorko 
Central traukiniu.

Pa p ra st a i | >aczt o
pri žiu reti New Yorko ofise ar
ba pagamintas del iszsiuntimo 
per .Railway Mail Service pirm 
negu keleiviai kurie paežiu lai
ku su pacztu iszlipa. — F.L.I.S.
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vaitu stojo, t*1' 
Da 22 dolerius užsimokėjo.
O ta daktaru, ka krauju nar- 

sunui paleido,
Be jokios bausmes namo pa

leido.
Grjuorelis da daugiau aplaikys 
Grinorelis da*daugiau aplaiys, 
ud  —   y y.—■■■—i.    ,„w..w      —.

Daktaras Juosas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusls daktaras karhimeneje.
Qytfo vlapkiąs

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. .6_.|kl .9 vakare.

Tųom^lalklnls ofisą* randas!
JUIVKP XTipiKOJK, ,

SS S. Jartiln Rt. Shrniindoah, Ja. 
r 1 W' t*1 m ' 1 'i *
w«»4*■•» ww

< < OLD ARABY HAIR 
GROWER.

Will supply this very necessary 
-Am — A rn-AA ' W
TREATME>rr.

Arabiszka mostis yra tikrai pasek
minga. Kas prisiuns savo adrosa, tai 
aplaikys trijų kursu gydymu dykai. 
Raszykito ant szio adreso: Dr. Jmbco, 
236 Broadway, Box 9. Brooklyn, N.Y. 
Pabandykite visi kurie yra puspli
kiai arba visai nuplikia. Slinkimą 
plauku greitai sustabdo, niežuli ir 
pleiskenas. Naudodami szi mosti 
plaukai niekados nenuplinka. Nieko

food and regrow your hair — FREF hpj

me suvargę jr susirupuie, pa
silikome svęiktųs ir linksmes- 

’-F.L.l.S. 
f !*.*■' 1 į. .»«■■ -
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/-'iįm nr .i ijin^:nT-ri..itU.iiiįirFr.
Įnįtayiului* Bankienuj 

' ir Laivakorcuu Agentai 5
J. G. BOGDEN t 

_ 1 « Irt _ » ,

t

- iii.Wsl»o,jo,ki,p viy^tu.
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Toliais bus. į

Kodėl tu Mausz-j 
kau ne?kujiuuji iii Brasęilijo U u, 

Ka asz ton;
i a h i Iii /'k ilk l I

Į

Krisius:

Mauszfcaus: 
veiksu > kad visi go jei biodni 
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KA1VKP m'iPKOJB, .
jum nekartuos isxhandymns. Rašky
kite sziudien.
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Ant. J. Sakalauskas
LIRTUTIBZKAB GRABORIUB 

IB BALSAMUOTOJAS

Lalteja kunu* Numirėliu pagal Nau- 
)au*ia mada. Pigi prek*. Telpgl prl- 
•tata automobiliu* visokiem* reika
lams.

Parduodu vlaoklua paminklu*, didel
iu* Ir mallu* ut pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite PO MN INK A ui kreip
kite* pas man*, aee a*x gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

CCl R. Pile BL. MahanoT City, Pa.

ATSITSK TIK $1X0
O gau*l sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka-

GeriauRla stambi trnjanka 60c
PuplalRzkal

Truk-

ru pamokinimu

m o.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
lollu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

"Daktaras NamuoseKnyga "Daktaras Namuose'’ $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $C.5O.
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mtnksztu abparu ru kabe $1.60. Colu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto Rbdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKATTIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

*■ || * I* I I K— . I .

Auk.RO 
senovės

Kniszkanris

JONAS M. CISARIKAS 
.Mr* l*a*raaeo Ageat

▲>drandtla (Inazurlnlu) Namu*, 
Tarom*, Naminiu* Rakandu*, 

nuo Ugnie*.
Geria* Mo*e Kompanijų**

BIS W. Baka* o y Avė, Mahanoy City f 
■■■■■■■■■■Miteitmwttt •*•*••*••*• imm *emee**e*%

į

Valstijos

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta 
Banko Departamento.

Esi u po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncz.iu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adresavokitu•

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Iteta rinka* Grabortos

K. RĖKLAITIS
Laite ja Numirei! n*

Baujannla mada Ir voksi*.
Tari *ac*lbtnlnk« moters.

Frlalaamo* *r«kw.

>•<•1

SIC W*«t Bpraee Street 
KABINOT CITT, PA.

Bell Telephone* No. 149 I

— -- t  -   U,-,— Į „  IRIU

ŽINIOS VIETINES.
4

— Potnyczioje 
Columbus diena.

— Pati Adomo Sadaucko, 
739 E. Pino uliczios 
in Pottsvilles

pripuola

ant lietuviszkiu

tikėjosi aplaikyt 
Lietuvos 

sako, buk pinigu

nusidavė 
ligonbute ant 

operacijos. Yra tai freeze ope
racija ant to paties ergelio.

— Miesto bankai neiszmo- 
ka procentą
bonu. Daugelis žmonių per tai 
nusimyne, nes 
procentą ant bonu.
Atstovybe 
nesiranda iszmoketi, todėl ir
bankai ju dabar nepriyma.

— Panedelije prasidėjo nu- 
valimas loto ant kurio
Kaiero opera house. Kontraktu 
ant pastatimo 
house aplaike 
Lumber 
pirko
ment Co. kuri

puikiausiu operų narna vi- 
aplinkineje i

59,000 doleriu.
mieste

sudegė

naujos opera 
Mahanoy Citv 

kompanije. Lota nu- 
Chamberland Amuse- 

pastatys viena
1SZ 
S()j( 
apie

o k asz t uos
)

Kasi klos mieste ir ap
linkinėje dirba gerai ir žmone
lei lauke su 
inut ines 
darbo. Badai 
los mokes Etaniyke.

lietuviszkas sa
ldinas ant East End yra po 
akia palicijos, nes kaimynai 
inneszc

at važiuoji*

nekantrumu pii- 
ped(‘s po pradėjimui 

Rcadingo kasik-

Pulas 
ant

rr

nes
sunda, buk in laja ur

vą ai važiuoja bambliais nak
ties laike jaunos mar aites kur 
pasigeria ir paleistuvauje. Pa
licije lauke geros progos ir ke
tina tūla vakara padaryti ant 
tos urvos ablava.

Readingo
pradėjo
Slavokn bažnvežios, nes lenais 

anglinii 
visas

CZVst\l

prisirinko daug
užk imszdamas

* 1n a s.

(T!(k-><

darbininkai 
iipeluka nuo

Szl orninkas 
ežius ant 
pirko t'ordini 
biznio 
d\ n.

Mokino vaikus kaip vogt.

Shamokin, Ba. — Palicije 
aresztavojo Ona Maslauckicne 

uždarydama cisz Brady, i____ .
Sunbury lai loji me, 
skundimo kaimynu, 
lauekione 
rinezius 
mimo, kaip turi

J

mokino 
nuo 8 lyg

jn.ja 
ant pasi
imk Mas- 

vaikus tu- 
12 met u ne

vogti isz k ro
mu ir nuo žmonių laike dideliu 
susirinkimu.

«

I). Kirjasov,

X

Žuvo Japonijoi.
AI a k sa s 

koniszkas konsnlis Yokohaim 
je, kuris pražuvo
drebejime žemes Japonijoj.

nnicri 
i 

paskui iniani

Kalbos.

Yra sakoma, kad visame pa 
šaulyje esama 
tarmes, 
Amerikoj vra, 1,624, Azijoje ii

937,

3,424 kalbos ar 
kurios pasiskirsto taip:

► <
4 i lorto 

drei-

Australijoje —
— 587, Afrikoje 
minusios kalbos:

Anglu kalba var

Eu ropoji
- 276. 2v-

CAPITAL STOCK fili,M*.M 
iBfllw ir Profit*
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.120,000,000 
90,000,000 
00,000,000 
55,000,000 
40,000,000 
30,000,000

toja apie 
Vokieeziu 
Rusu 
Eraneuzu 
Ispanu 
Italu 
Portugalu
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Viena diena kada dirbau ant lauko, atėjo man ant misles, kad jeigu 
kada noretau žengti pirmyn ar pagerinti savo būvi; tai turu pavesti savo 
pinigą prie darbo.’’ — JOHN D. ROCKEFELLER

4<Budrevi 
ui vežios 
del savo 

kas dien auga di-

West Pine 
t roką

{UTIS
9 9

Akyvi Trupinėliai. Idant pavesti savo pinigus prie darbo reikia juos tik 
investyti, turite tik užeiti in bile koki ofisą musu Kom
panijos ir ten nusipirkti kiek szeriu musu Preferred 
Stock’o, ir tai galima teip lengvai padaryti lyg nupirk- 
tumet sau elektrikini prosą ar skalbyne.

“Pavesti
(tai yra ka jisai dažinojo ka reikia

Ka Rockefelleris turėjo ant mislies kada sake: 
pinigą prie darbo“ 
daryti jeigu norėtu eiti pirmyn arba pagerinti savo 
būvi.“?)

ryla atsibuvo 
Vabalo, kuris

Panedeli 
laidotuves .Ion 
likos užmusztas Bukmauto ka
syk losią praėji a Ket vergo ry
ta. Velionis turėjo 20 metu, pa
liko tėvus, t ris brolius ir dvi se- 
>eris. Laidotuves atsibuvo su 
bažnyt inems pamaldoms 

bažnyezioje.

()

()

lii't u
\ jszkojr bažnyczii'jc. Grabo 

Traskauekas užsiėmė lai-r ui s
< lot n veins.

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS, 
pilnas

II

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su pri.siuntimu tiktai 25c.

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

Marijos 
Puiki

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

; Meldžeme nesiunskite mums 
j pinigu už “Dideli Sapnoriu,“ 

j 1 nes negalėsime ji užbaigti grei- 
• * cziau kaip už kokiu dvieju me-

< nešiu, o gal ir vėliaus, nes po

I

Mekas* aatra procentą a*t Budėtu S
Free**ta pridedant prie Ju* 5 

Ptolgw t Ba**to Ir 1 U epo*, aepal- f 
•ant ar ataeasat parodyt knygute J 
ar m. Me* aortn kad ir ju* tuiA- ' 
toaet reikalą *a *au*a banka. *e- , 
paieaat ar Malas ar dideli*.

Baiki* *4ara* *ae 9 ryte ik! 1 J 
pepiet Cubatemt* 9 ryte Iki 13 va). «

H. BALL. Prezidentas. ‘
Geo. W. BARIX)W, Vico-Prez. J 

I Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. <

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.

Matykite szitus 
priesz pirkimą

S*
f**

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LfETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

... J'*»«

1
Laidoja kunus numirusiu.
Automobilius del laidotuvių, krik.sz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
S3O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Pasamdo

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

JeifTu norite pirkti ar parduoti savo 
įdubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampa* Catawis** ir Market St.
« Mahanoy City, Pa.

Keeley Peczius 
Estate Ileatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu

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

Paskutinėje karoję Eran- 
cije turėjo bledes ant 70 bilijo 
nu doleriu. Ant žemiszko turto 
nukentėjo už 40 bilijonu dole 
l’iu.

Idant patalpyt \ isus žino 
uis in namus kad turėtu užtek
tinai vietos gyventi, kas metas 
Amerike privalo pastatyt apie 
puse milijono nauju namu.

povandeninis 
pertraukta.* 

per mares isz Ameriko ip Va 
lencia, Irlandije
Buvo 2500 mil iii ilgio ir kasz 
tavo arti du milijonai doleriu 

Panamos kauaios kaszta 
vo 375 milijonai doleriu tik isz- 
kasinias. 28 milijonai 
ginklavimą ir 50 milijonai už 
žeme ir pavelinima.

Pirmutinis*

telegrafas likos

1858 hiete.

uz ap-

JUOKAI.
Slidžia: — I)el ko tu in pa

ežiu metei su stiklu iii galva?
Kaltinikas: — l’cipraszaii 

pono sudžiaus, o ar pažiusti 
mano paežiu?

S. — Ne.
K. — Tai

iŠ, o ar

nes butu pa
su buteliui ne-

$

kokis

gaila ! ba ponas Sli
džia būtumei ne klausias kam 
su stiklu mecziau 
klausias del ko 
mecziau.____

— Žiūrėkit* Leibuk, 
mano szuo inandrash, jis viską 
ta daro, ka asz darau....

tai asz ejsu sau...
— O tai del ko?
— Ba jam uores no manias 
paskolint piningu... 

TEMYKITE» .
Isz priežasties štoko van

dens, nevalo 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.

tr

Tik tiek jisai sužinojo, kad per investinima $50, tie 
pinigai jam uždirbtu per meta laiko tiek kiek jisai pats 
aplaikytu už visa sanvaites darbo. Sztai spasabas kaip 
pavesti pinigą prie darbo — reikia juos investyti.

Keleta metu adgalios ne buvo teip lengvai pavesti 
pinigą prie darbo kaip dabar. Bet sziandien tas yra labai 
lengvu daigtu; jeigu gyvenate apelinkeje kur randasi 
pramone Pennsylvania Power ir Light Kompanija.

Szita Kompanija iszsiuntineja pinigą kas tris mene
sius del tukstaneziu savo kostumeriu ir kitu vietiniu 
žmonių.

yra taiTie pinigai ka iszmokame tiems žmonėms, 
uždirbti pinigai už suezedintus pinigus kurios turi in-
vostytus in musu Kompanijas Preferred Stock’a arbaI

I

1 szerius.

YRA SAUGUS. Vienas dalykas apie musu szerius yra; 
kad jie yra SAUGUS. Niekad apie tai nepamirszkite. 
Nepraszome kad imtumet musu žodi už tai, bet pasirodė 
kad tikrai yra SAUGUS.

Sztai priežastis tame:

Szita Kompanija visados regularnai mokėjo ir moka 
procentą už musu Preferred Stock’a.
blogus laikus lygiai teip kaip ir per gerus laikus — kas 
tris menesius be pertraukos, nuo pat pradžių nuo kada 
pradėjome parduoti tuos szerius.

Mokėjome per

Už kiekviena doleri ka investinat in musu szerius tai 
gaunate 7-ta procentą ant meto. Procentą mokame kas 
tris menesius: 1 Spalio, 1 Sausio, 1 Balandžio ir 1 Liepos.

Užsimoka pavesti savo pinigą prie darbo.
investinimasŽodynas parodo kad žodys “investinimas“ ženklina 

padėjimas pinigu ten kur jie butu saugioj vietoj ir isz 
kur atnesztu daugiaus pinigo.

i (

Tai yra ka tie žmones padare. Jie padėjo savo pinigus 
in Pennsylvania Power ir Light Kompanija, kur yra sau
giai užlaikomi ir padaro daugiaus pinigo kas tris me
nesius. Tie žmones turi nusipirkia szerius musu Preferred v 
Stock’o, kurie atncsza jiems 7-ta procentą ant kiekvieno 
dolerio.

Ir jus aplaikytumet $70 kožna meta nuo Pennsylva
nia Power ir Light Kompanijos, jeigu turėtumėt tik 10 
szeriu szito Preferred Stock’o. $70 ant meto yra beveik 
po $6.00 ant menęsio, ir tas reiszkia kad už tuos pinigus 
nereikėtu jumis visai už juos dirbti. Jusu suezedinti 
pinigai ka investytumet uždirbtu jumis ta procentą.
nereikėtu jumis visai už juos dirbti.

Neyra jokios abejones kodėl ir jus negalite pavesti 
savo pinigą prie darbo, kad atnesztu jumis pelną; teip
kaip.tąs Rockefelleris padare ir teip kaip tukstaneziai
kitu žmonių smandien daro.

? Pennsylvania Power ir Light Kompanija suteikia ju-
mis ta lengva būda, kur galite savo pinigą pavesti prie ' 
darbo ir iszsiunczia jumis procentą arba uždarbi kas 
tris menesius.

Idant pavesti savo pinigus prie darbo, nereikia turėti 
kokio tai lavinimo — nei mokslo — nei jokio talento.

6* ■

Pennsylvania Power
;... .... / V ■ - h - ■ . - . ■-

Galėjote praeita meta padaryti $6.00 ant menesio dau- 
giaus jeigu butumet padėja $1,000 prie darbo, pirkdami 
sziuos szerius.
galėjote juos turėti?

Kam trotinot tuos extra pinigus jeigu

Žmones kurie szita perskaitys pamislys sau kad: “Gal 
tame yra kiek teisybes ir gero, todėl ir asz pavesiu savo 
suczedįntus pinigus prie darbo ir4 tegul jie man uždirba 
daugiaus pinigo, būdami saugiai investyti in Pennsyl
vania Power ir Light Kompanijos Preferred Stock’a.

I

Kodėl ir jus teip nepasakote ir padarykite ta DABAR.
' . I*

Szerai to Stock’o parsiduoda visuose ofisuose szios 
Kompanijos arba galima pirkti per bile koki darbininką 
dirbanti del szitos Kompanijos.

X

Pennsylvania Power & Light Company, 
Investment Dept., Allentown, Pa.

Send me illustrated booklet “How to Put Money 
and Information about your Preferredi ,to Work

Stock also details of Easy Payment Plan.
I1

Name

Address
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