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Isz Amerikos,sz VISUSZAL1U|sz Lietuvos.
Motere ir trys burdingieriai 

dingo isz namu.
Chicago. — Ilenrikis Kocu- 

rekas pranesze palicijei idant 
prigialbetu jam surasti jojo 
moteria Ona, kuri dingo Pade- 
kavones dienoje, palikdama ji 
su trimis vaikais.

Palicije užklausė jojo ar tu
rėjo bnrdingieriu, ant ko at 
sake, jog turėjo tris, bet ir tie- 
jei dingo isz namu 
diena ka ir jojo
buvo tokeis, jog ne viena mo
tore su jeis nepabėgtu. Palici
je yra kitokios 
kaip Ilenrikis.

Vaikai sake, buk taja diena 
motina verke kada <lejo savo 
drapanas in kupareli. Po tam 
visus pabueziavo ir dingo. Ko- 
eurekiene turi tiktai 23 metus.

Banditai apipleszc kaima, pa
siėmė virszinihkus ir moteries.

Shanghai, Kinai. - Trys 
tnkstanezei banditu

razbaininko
užklupo ant

T. ...
po vado-

vysta
(’hen

ta paezia 
motore, bet

nuomones ne

Kvailys, jog teip atkerszijo 
moterei.

New York. — Karinau Sniel, 
40 metu, nuszoko nuo platfor
mos virszutinio geležinkelio 
ant 110-tos ulyezios, užsimusz- 
damas ant vietos. Palieijo jojo 

radokiazeninje gromatelia
kurioje buvo paraszyta: “Mel- 

palicijosdžiu policijos nuvežti mano 
kuna mano paežiai kaipo do
vana ant Kalėdų, 
kinu, jog 
sziu namo.
davede, nes turėjau su ja ja ar- 
szesni gyvenimą ne kaip szuo. 
JLjbM ... Ai4. . « UK 1 —■ ■ -

A»z jai sa- 
<langiau nesugryž- 
Jiji mane prie to

M otele v\*lo*itAzniia ubpidome 
in namus, lie|>e 
n v ežia.

vežti i u tavo-
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garsingo 
Yen Ten, 

miestelio ('habo, kuri visiszkaf 
apipleszc po tam sudegino, pa- 
sivmdami su savim visus vir- 
szininkns ir patogesnes mote
res— suvirszutn szimta ypatų. 
Daugeli gyventoju iszžude, po, 
tam sudeja sužeistus ant lau
žu sudegino. Vaiskas likos nu
šiauštas suymti banditus, bet 

nesueme nes
im

kaįĮį visaih».*j, juju 
kįnezikai mažai rūpinasi 
baust banditus, su kureis lai
kosi iszvien.I
Nepaprastas sapnas inspejan- 

tis mirti ir iszsigialbejimas 
nuo josios.

Warszawa. - Kasijerius 
vietinio banko miestelije Na- 
grudko, Jonas Stereckis, kolos 
sanvaites adgal turėjo nepap- 
rąsta bot ajszku sapna, buk 10 
diena Gruodžio, apie dvilokta 
valanda nakti mirs. Gvveno 
jisai nuolatinėje baimėje, nuo 
kada jam tas sapnavosi ir bu
vo pasirengiąs ant mirties apie 

priesz savo drau- 
• szeimvnai nieko

mažai

Nuszove paezia ir uoszvia.
Nemunaitis, Alytaus Apskr. 

— Spalio 29 d. apie 6 vai. vak. 
Kalnėnu kaime Edmontas Ala- 
ehvosczius nuszove žmona ir 
uoszvi Eronimn Vaitelioni isz 

su kuriuo, ir su 
turėjo ginezu apie 

kuri isz

nuszove

ūki,

Nomuna.iczio, 
uoszvioue, 
jam pavesta 
žmogžudžio teismas atimu* at
gal, ir be to nubaudė ji kalėji
mu. Alachvosezius tuoj po teis
mo parvyko namo ir lauki* Vai- 
telioniu

atvyko, 
neturėjo pro-

bet

Apvogė Amerikiecziu koni- 
panije.

J it

Pkmerge. -į* Jau buvo ko 
rcspondencijaC 

apvogimą.
isz U k merges 

apie apvogimu, amerikiecziu 
bendroves krautuves. Raskuti- 
niomis Spalio menesio dieno
mis tuos vagies suseko Krimi
nalinis skyrimsį,

Amerikiecziiu krautuvėj bn- 
ta dvieju vyr^f, Vienas kaunio- 
1 is, o I 
milicija

Ir tai turi viską 
perskaityt.

Trumpi Telegramai. .
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i v* Viednius, 
Keli vagis insigavo 
nia bažnyczia Į 
na ir brangu altori.

Rymas. — Popiežius do< 
katalikams,

* M Aust riję. — 
_ • in vieti
pavogdami se-
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Latviu

zv. Jokūbo bažnveziai 100,-
• y

vanojo M ®

■į
s!

I

000 lirų.
’ Harrisburg. — Pennsylva-

m

(a
'■ nkitas panevežietis. Kada 

gerokai juos aplopo, 
(muszimas nofeikalingas. Red. f 
tai jie prisipažino, kad taip pat 
apipleszc Vidiškėse krautuve 
ir jei, sako, mYisu butu nesuga
vo, ta i mes po t ryju savaieziu 
vėl but urnom i atėjo aiYiorikie- 
cziu krautuvei apipleszti.

Vagys pasodinti kalėjimai! 
iki teismo.
Barboros kapas buvo atkastas.

Szvent i b ra s t is. 
boros szposu. 
“ Ljet. Ziniosi 
pondeneija isz Szventibrasczio 
apie “Barboros szposus” noisz 
keneziau ir asz nepridejes nors 
trigraszio.

Isz visu

* nijoi szimct atsibuvo 16 tuks-
taneziu ugnių, 

į

pa Ii ei jo

k »1
Scranton, Pa. — Pagal 

s ra part a tai czionais 
automobilei užmusze 27 ypa
tus szimet.

užmusze 21 y pa-

Pittston, Pa. - 
Pi 11 >4 on Press 4 f
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aplaik\dama bledos ant 25,(MX) 
doleriu.

kada jie atvyks sa
vo žento visai isz to ūkio iszva- 
ryt i.

Vaitelioniai 
kraustyti laiktu
gos, nes žentas juos suliko kul
komis isz kariszko szautuvo, ir 
abu užmusze. Milicija žmogžu
džio nesuranda. Jis yra kata
likas, buvo labai.geras draugas 
Nenuuiaiczio milicijos, nes už 
daug jo prasikaltimu ir skan
dalu ji nedrįsi) jo aresztuoti. 
Žmogžudys — yra mažas vyru
kas, apskrito veido, trumpos 
nosies, kalba sziurkszti.

Perpjovė sau gerkle.
Luoke, X1-16 (Eltos kor.) — 

Luokės punkto milicija nuvy
ko in kaima Vikszneliai pas 
ūkininką Liepa ir pareikalavo, 
kad Ignas Liepa apsirengti nes 
esąs aresztuojamas. Apsiren
gęs Ignas buvo jau beeinąs, bet 
paprasze milicijos, kad leistu 
eiti am in jo skrynute pasiimti 
skepetaites karklui užsiriszti..

Atvožės

i”

. — Del Bar- 
I ’erskaites 

Xr. 246 kores-

sų-

Amerikoniszki kariszki inžinieriai padare 
ra pa i t a susideda isz
2100 puslapiu. Kares ministeris

kuris kožnatrijų knygu,
John \\ eeks 

atyda perskaityt, kas yra labai nuobodu

. 1 met ini į 

turint i 
turi viską su

s darbas.

|)O I Akyvi Trupinėliai. ‘I

I

j ginu kaip 6,(M)0,0(MJ,000,000,000
>• , ’ tonu, ah atnesz- 

negu gero. Į 
♦,

Musu svietas svėrė dau
i

Iszvėzdą ir Sveikata | ma. nupirkti bile vaistininkys-( 
tėjo. Kitokį budai 

iaus blogo
Kad nors priežastis

yra gemalu

t i dau (r
>-s <

New
Sumatroje, Indi josią ran- 

!'b,s> dengiau visokiu auguolin <l( 1I(’ ' . v .
užkrėtimas, bot!"'zvf'11" k,"P k,,k,"nl k',iim 

s

Dr, Matthias Nicoll,
.ir,

Yorko inlstybinis komisijonie- 
rius, savo kalboje per radio at
kreipia dome in faktu, jog odos 
padėjimas priklauso nuo ben
dros sveikatos, ir kad žmones 
privalo daugiau domes kreipti 
in asmeniszka hygiena,-ir tuo
met iszveizda ir sveikata pa
gerės.

acne
tarny- 

man būti klype ant svieto.
Likos . iszrastas 

parakas kuris 
m u. szviesets 

i mas. I

įyra. kitos priežastys kurios ta jka nesislepi* | 
gus, bet savo 
apie tai nesake.

Apie pusiaunakt nuėjo gult, 
visiszkai sveikas, bet negalėjo 
užmigt. Pradėjo skaityt ir rū
kyt, bet jam mislis apie mirti 
nedavinej^ ■ray^^mo. Atsikėlė 
ir pradėjo vaikszczioti po pa- 

Akis jojo puolė ant 
noviszko paveikslo 
šia rCmuosia, kuris kabojo tie
siog prie lovos. Paveikslas bu
vo labai sunkus su storu stik
lu. Po kokiam laikui 
kis vela atsigulė, bet iszgirdes 

tai žingsnius lauke,

Barbora

kaju. sė
sti ūki uo-

rr
skrynute 'pagriebė skustuvą ir

Motere perdirbinėjo 
bumaszkas.

Detroit, Mich. — Kas sake, 
jog moteres ne yra niekam ne
tikusios? Aleksandra Ogze- 
valskieno, likos ana diena už
daryta kalėjime už perdirbi
mą amerikoniszku bumaszl/u. 
Laiko kratos josios namo, pa- 
licije rado 
ant perdirbinėjimo 
Aleksandra perdirbinėjo pen
kines bunlaszkas ant penkes- 
deszimts doleriniu o viendole- 
rines ant deszimtiniu.

Kam vaikai turi atiduot 
savo uždarbius?

Milwaukee, \Vis. — 
Kmieliauckas stojo

moteres, su ku- 
jog jai ir vai

kams neduoda ant užlaikymo. 
Motoro pasako sodžiui, buk 

Jonukas trankosi po 
viską pragerda- 

mas, o ji ji turi inazgot grindis 
idant uždirbt ant maisto savo 
vaikam. Du vaikai dirba o du , 
lankosi in mokslainia. Pasird- 

jog motere gauna nuo

Aleksandra

visokias int aistis 
pinigu.

skundo savo 
ria negyveno,

josios 
karezemas,

Steroc-

Jonas 
sode ant

kokius 
suprato jog tai vagis norėda
mas insigaut in pakaju per 
atidaryta įauga. Pradėjo jesz- 
koti vagies, bet jojo nesurado.

Sugryžo vela in miegkamba- 
ri ir norėjo atsigult in lova, 
bet nutirpo kada ant lovos pa
regėjo sumuszta ant szmoteliu 
sunku abroza, kuris tiesiog 
puolė ant lovosjitkuria ketino 
atsigiilt, bet atsiĮcęlias in laika 
joszkoti vagies likos iszgial- 
betas nuo smert, nes jeigu butu 
atsigulęs in lova tai isztikruju 
bututužmiiszJas.

Puolė ant 
mas Dievui 
jojo nuo smert, apsakė apie 
savo iszgialbejima paežiai ir 
draugams, kurie nudžiugo pa-

kuris

kelin dekavoda- 
už iszgialbejima

ropoja Stercoki gyva ir'links- 
ma. z

ei e, jog motere gauna 
miesto 25 dolerius ant užlai
kymo vaiku ir payma visą už- 
darbi koki vaikai uždirba, no- 
rints sudart pripažino 
vaikus po persiskyrimui 
pą ežios.

22 žmonis žuvo snieginėje 
viešnioje.

Chicago. — Nuo Alabamos 
lyg Floridos nupuolė sniegas 
o Tekšnosią ‘L 
szelo (Tidele .sniegine 
kurioje pražuvo dvideszimts 
du žmonis. Daug gyvuliu teip- 
gi suszalo

o Tekšnosią

tėvui
nuo

ir New Meksike 
viesulą

New Yorke nupuolė fcipgi 
sniegas bet tuo sutirpo, 
rontę grodusas nupuolė ant 
28 laipsniu žemiau zero.

rrPo-

Vyras veda moteria prie al
toriaus* tik viena ((iena, bet po 
szliubui motore vyra veda už 
nosies per visa gyvasti.

*
KIEK NUMIR8ZTA NUO 

UŽTRUCINTU GERYMU.
1 - ■ *

Pagal rapartus isz sveikatos 
bjuru, palicijos ii\ ligonbueziu 
isz 22 
miest u,

didžiausiu Suv. Valst. 
tai

žpioniu nuo užtrucytu 
. mu — tai tik per vienuolika

Paežiam mieste Fi- 
hulelfijoi mirė apie 800. New 
Yorke 468 ir panaszei visuosia 
luiestuosia. Noknrie daktarai, 
nenorėdami daryti sarmata li
kusiai szeimynai, ižduoila iXi- 
liudimus‘mirties nuo kitokiu 
priežaseziu.

Pranaszaujama, jog lyg 
Naujo Moto mirtis daojs lyg 
10,000.

Dabar laikas klabinti in 
kongresą idant permainytu 
prohibicijos tiesas, idant kvai
la prohibicije neymtu nuo szio 
pasaulio tiek atiku, 
mainytu ja ja idant žmonis il- 
Įgiaus galėtu gyvent ant sVie- 
to. 
y ,

szimct mirė 3165 
gėry-

tai tik 
jnenesiu.

ižduo'da pft-

jog

laikas klabinti

/

bet por-

Tai jam buvo leista.
Į A t H W H Ml • — V A K « — H H > S. 1 1

patraukė sau po kaklu. Visai 
pasipjauti nepasiseko. Skustu
vas krito jam isz rankos. Mili- 
cijantas vos spėjo
skustuvą, tuo tarpu Liepa pro 
milicininką spėjo iszsprukti in 
kiemą ir krito žemyn galva in 
szulni. Bet ir ežia nepasiseko: 
milicininkai greit isztrauke, 
nes szulnys buvo negilus. Lie
pa priklausęs
Roikauskio kuopos ir pas ji at
rasta pjūklelis geležinis pjauti 
ir Roikauskio kepure. Suimta- 
sai kaltinimuose prisipažino. 
Liepa dar tebera gyvas ir nu
gabentas Telsziu ligoninėn.

Paczto tarnas atpleszinejo 
gromatas.

pagriebti

prie plesziko

senume) kapais, 
nes 

gerokai žole

“Girdėjusio” 
rinktu plepalu dalis yra teisy
be. Ypaczdelei atkasimo kapo.

Szia vasara net i k t a i 
bos reikalais teko
szventibrastyj, ir , žinoma, no- 
iszkencziau nepasižingeidaves 
apie vaiduokli. Nesigilinau in 
vaidinimosi esme, bet nuėjau 
pažiūrėti pati Barboros kapa. 
Ant kiek asz jdnau,
yru palaidota .1920 motais.

Būdamas prie Barboros ka
po pastebėjau tai, kad aplink 
ji buvo dar palaidos minksztos 
žemes net po artimiausiais krū
mais; pats kapas nosusmiikes 
ir abelnai daro inspudžio dar 
nesenai sukasto. Sulyginus su 
kitais to pat
aiszkiai metasi skirtumas, 
jau susmukę ir 
apžėlė.

Todėl drąsiai galima manyti 
kad su kapu buvo kas nors pa
daryta. Taipogi girdėjau, kad 
ta dalyku isztirti buvo atva
žiavo isz Kėdainių apskrities 
gydytojas su tardytoju, bet, 
matyt, irgi pabūgę, kad Bar
bora ir juos, kaip kleboną, ne- 
užpurtytu, iszvažiavo. Nežinau 

' ar ju buvo atkreipta, dome, ko
kiose apystovose randasi ka

Kybartai (Eltos kor.) - La- Pas> >>et jeigu jie butu pastobe-
pkriezio 12 d. apie 12 vai. nak
ties Virbalio stoties darbinin
kai pastebėjo, kad kaž-kas per
ilgai užemes iszeinamaja vieta. 
Kai vienas isz darbininku pasi
lypėjo ir pažiurėjo, tai pasiro
dė, kad ten sėdi Vincas Liuki- 
neviezius, Kybartu paszto tar
nautojas. Rankose' laike du 
laiszku ir stipriai miegojo. Ki- 
szeniuose buvo matyti dar dau- 
jęiau laiszkp.-Buvo paszaukta 
žandaras, ir minimas 
nuvestas stoties komehdantu- 
ron. Pas ji rasta apie 100 jau 
atplesztu ir .100 dar neatplesz- 
tu laiszku. Pinigais 38 dol.; 236 
litai ir czekiais ant 475 litu ir 
10 doleriu. Be to rasta neat- 
plpsztu ir matyt, pamestu baž
nyčios gatvėj dar 110 laiszkm 
Tardant prisipažino kaltas. 
Taip pat prisipažino vogime 35 
laikrodėliu kiszeniniu ir siga- 
ru isz paszto siuntiniu, lazduo
damas kelis asmenis savo pa
dėjėjus. Doleriu ioszkojtfs. jau 
nepinna karta. Atplėštus lairtz 
kus slėpdavęs iszeinamoje vie
toje. Szi kart buvęs girtas, to
dėl besidarbuodamas užmigus. 
Laiszkai beveik visi isz Ameri
kos. Visi raszyti lietuviams tik 
keletas žydams. '
\i Minimas Liukinoviczius jau 
sėdėjos apie 3 metus kalėjimo 
pž pleszimus ir vogimus. Eina Ji 1 • J / -

asmuo

pas, bet jeigu jįe butu pastebė
ję, taijka asz tenai radau 
neprisietu jiems taip 
Szventibrasczio, pabėgt, o nuo
dugniau
padaryti gala invairiems nesą
moningiems isz 
teisingiems gandams.

J

Vagis apvogė Kazuno tvarta.
Žastaiicziai, Biržų apskr. — 

Žastaucziu kaime, Biržų v. bu
vo toks atsitikimas. Spaliu 
men.,
Kaziuno tvarta išlindo vagys, 
papjovė dvi Kaziupo avis ir 
vie'na priimta in ganiava, gry
na mesa pasiėmė, viduriu^ su
krovė in to paties Kaziuno ve
žimą, žarnas iszmete po visa 
sodyba ir iszvažiavo. Atvykęs 
milicininkas tardymo daryti

7 grit isz

viską, isztvrineti ir

dalies gal ir

atsitikimas.
nakties metu in pilieczio

papjovė dvi

l •

nieko nesuseke. Matyt, vagiu 
butą isz to paties kaimo, nes 
isz toiau tokiu szposu nekrės,

Garsus rasztininkas bus 
palaidotas Lenkijoje.

tardymas kitu asmenų.

Kunas garsaus rasztininko 
JIenrikio Sinkevicziaus kuris 
paraszp .“.Quo Vadis,” ir mirė 
Veyey, Szvaicarijoi 191.6 mo
te, bus atgabentas in Lenkije 
ir paguldytas szale. gralio Kos 
ciuszkaus i< * 
žmdniu kurie silsisi Krokuvos 
katedroje. • b

paraszp “Quo Vadi s

ciuszkaus
L

iv'< kitiu žfcuklyvu

geres.

.Jokūbas turėjo vi tirt 
ko Dr. Xieoll,

4 i M

ir mums paša- 
kyla, jog labai kentėjo nuo j u

sn-
< t 1’

bet jo fiziškas skausmo buvo 
su proto 

vaiko arba 
spuogu-

n i a ž i )ž is s u I y g i n t a s 
kentejimu jauno 
mergaites, kurie turi

Kasdieniniaiežius ant veido.
spuogucziai yra keiseziausia ir
papraseziausia odos liga nuo

Spuo-
“ac-

kurios kūnas kenezia.
gucziu tikras vardas yra 

trumpas vardas del ilgone”
ir negražaus daigto.

“Acne yra jaunimo liga. 
Prasitęsia per keletą motu ir 
iszuyksta kuomet vaikas arba 
mergaite užauga. Kai kada pa
lieka savo žymes, kurios nieka
da neisznyksta, kaikurio žmo
nes tiek daug tu žymiu turi jog 
oda pa.naszi in raupu kentėtojo 
oda. Niekuomet “acne” nepri

tik vra 
jog kokia kūno dalis 

Nužemina konto-.

Acne vra

acne 
ves prie nesveikatos, 
ženklas, 
netvarkoje 
tojo asmeniszka puikybe.

atsiranda isz prie- 
grei-

Acne” 
žasties gemalu odoje ir 
cziaus pasirodo toj odoj kuri 
yra taukuota arba riebi. Isz- 
naikinti ta odos riebuma, rei- 

veida 
prižiūrėti. Kas Savaite reikia 
iszprausti plaukus 
vartojant karszta.

kalinga gerai galva ir

ir galva, 
vandeni ir 

žalia muilą, skystimo, formoje 
kuri galima nupirkti bile vais- 
tininkystej. Reikia stipriai sz- 
trinti galva muilo putoms, po 
tam visa muilą nuplauti d rug
ini vandeniu, nes paliktas, mui
las plaukus sudžiovins. Jeigu 

acne“, apart prau- 
karsztu

kenti nuo “ 
siaut baltu muilą ir 
vandeniu, trinant su sziurksztu 
skuduriu. Nuplauti 
karsztu vandeniu ir veidą' vėl 
nuprausti szaltu vandeniu per 
penkias miliutas.
butu daryta, tai nesirastu dau
guma^ juodu galvuczi (black
heads),' kurios yra. dalis tos Il
gios. Tos galvutes pasiliuosuos 
ir lengviau jas iszspauti, 
roikotii daryti kas savaite, 
niekuometH r‘ nevartojant nagus

muila su

Jeigu taip

ram

irtzspaustk juodas galvutes — 
yra tam tikras inrankis “black 
heaęl extractor”, kuri ir irai i-

liga iszplatina, 
kreipti žmonių 
nes lieczia asmeniszka hygiena 
ir yra visu kontrolėje.

“Vienas isb papraszcziansiu 
priežaseziu yra netinkamas vai 
gis. Kas tik perdaug valgo sal
dumynu negales atsikrėsti nuo 
tos ligos, nes ji gyvuoja cuk
ruje. Todėl, svarbu nevalgyti 
saldainiu, sodu, szaltos koszes, 
saldžiu pyragėliu, ir t. t. Kava, 
arbata ir cocoa ir nopergeriau- 

prie 
“tai 
gerk

ir del, svarbu 
atyda in jas,

naujas 
neužduoda du‘- 

ir nepermerkia-
M

si, ir gali but i neprideti 
valgio. Žmogus paklaus, 
ko asz galiu valgyt y J

‘daug pieno ir valgyk žaliu vai
siu ir daržovit, ii' mėsos nedau- 
gaus kaip syki ant dienos.

“Acne pasirodys 
žmogus turi nesveika 
vidurius, bet jeigu žmogus 
kreiptu atydos in valgi, regu
liariszkai valgydamas, 
su kramtydama s

ta valgi kuri pažymė
jau, ras, jog virszkinimo dalys 
gerai susitvarkys.

“Kitas dalykas kuris page
rins fiziszka padėjimą kaip ir 
oda, yra. ant lauko 
mikliu imas. Tas visiems būti
nai reikalingas ir pagerins i'rtz- 
veizda. Praleisk kuodaugiausia 
laiko szviežiame ore. Kad nors 
negali dalyvauti invairiais pa- 
sibovinimais, visi gali pavaik

Audeklas nuaustas per. 
egipcijonkas 7000 metu adgal 
yra t ei p geras koki sziadien 
randame njUeriszkosia skepo- 
taitesc.

Paprastas voras gyvena* 
4 metus, bet yra ir tokiu ka 
gyvena ir po 12 metu.

— Didžiauses konkretinis 
szulinis d<*l užlaikymo aliejaus 
turi 20 margu žemos dydžio in 
kuri sutelpa 1,2.50,000 haczku

Randasi jisai Kali-

bet

vartos

.....

Y

4
g

ii),

lt

kuomet 
pilvą ir

gerai 
valgi, ir tik

fiziszkas

szczįoti, sakykime szeszios my-....... ............o

lies kas subata sugražins gra 
žia Spalva iszbalnsiam veidui.

“acne”, 
galėsi k'ovoti pa- 

vojingesuias ligas.
“ Dar yra vienas punktas, 

ir miklinimo — 
atsileis. Kiekvienas vaikas ir 
mergaite turi miegoti nors asz- 
tuonias valandas kasnakt. Ne- 
galime^tureti geros sveikatos 
jeigu kūnas 
pasilsės. Geriausia 
goti yra ant miegamos 
dos, jeigu pasitaiko 
Jeigu ne, tai antras geriausias 
'daigias yra pakelti visus lan
gus miegamojo kambario. Už- 

paklo- 
sziltu, bet 
sziltu už-

Netik tas praszalins 
bet /lengviau

Dar yra 
apart valgio

;alimo*tureti geros 
reguliariszkai ne

vieta mie- 
veran- 

ja turėti,

sidouk kiek reikalauji 
džiu laikytis save 
nebandyk pasilikti 
darant szviožia. orą.

“Paskutinis patarimas yra 
mergaitėms.
kas czionais patarta 
duos tokia spalva veidams ko
kia. sunku nupirkti.”

«.. . TTflf nl T n it man WA Th#a»»

Jeigu darysite
J gamta

O Z*

aliejaus, 
fornijoi.

Pagal mahometonu tikė
jimą, tai danguje randasi de- 
szimts gyvuliu kaip: ožis kuri 
Abrahomas paaukavo už aunu, • 
jaut is Maižieszians, 
Jonaszo,
sziukas Ismaolaus, 
Sala mono, verbludas pranaszo 
Salecho, papūga Balkio, szuo 
Septynių mieganeziu Broliu ir 
arktis kuris nnnesze in dangų 
Mahometą.

veloribas 
asilas Balamo, ver- - 

skruzdele

BAISUS ATSITIKIMAS.

Kai Gruodžio men. 8 diena, 
1854 metais Byme Popiežius 
IX akyva iždo jo 200 Vyskupu 
ir jdideliausios žmonių minios 
skelbe visam pasauliui, kad 
Marija, Dievo Motina, yra be 
gimtosios nuodėmės pradėta 
— ta. paezia diena Vokietijoje 
Salzburgo mieste invyko kito
kia scena.

Keli poniukai, neva
gontai, sėdėjo kareziamoj už 
stalo ir gere. Gerokai insitrau- 
ke pradėjo blevizgoti 
Szv. Panele.

Tarp tu “szviosuoliu
žymėjo vienas jaunas pirklys 
baisiausiu budu piktažodžiau-

inteli-

priesz

pasi-

damasŠzv. Panai Marijai, kad
. 1 f ' Y 'a . L . I *

draugai iiėt stabdo ji.
Kita diena anas jaunas pirk

lys jojo ant arklio per miestą. 
.Tam teko joti pro 
stovėjo graži Szv. Paneles Ne
kalto Prasidėjimo akmens sto- 
x^la.

Ir szitas arklys kažin ko pa
sibaidė,. szoko in szona tiesiog 
in stovylos puse. Jojikas krin-

vieta, kur

ta nuo arklio ant mutrtiolo sto- 
vylos papiedes, smafkiai snsi- 
kula San galva ir mirszta ant
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Del ko Suvienyti Valslijei
yra

-

*

žmonių,

Turi yienuoliką metu ir yra 
pasiutiszku komunistu.

■'   .rt*        ,y,,,    —-

Sapnas, Regėjimas, 
gal Stebuklas?
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O
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I

TĖVAS P AT AI KED ALGI S
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sk\pu?
gyvena<

milijonu ’

t urt ingiausiu 
kad 

t
apsigy V(>nnsiu

1,700,1)9(1 ket nrkampiniii
Hu žemes, turėdami turto ver I kas jums pat ink 
ties 300 bilijonu doleriu. Ban- 

siitaupy ta 
Gyventojai 

t)

*ei • *« * »

Del 
užimtas ir

to, (‘Žirniais 
leszimts

ant 
m y

14! at X*f J* & ?«.' f*C !*< :'^. /4 AC .tg J4 *į{ ;

Brangus Skaitytojai, gali
te apie

klaupė, tyliai verkt'. Vyras, di~

Tikras atsitikimas isz 
gyvenimo. I

I
i
i ’ii#

141F
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If- |
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11 ikimas

Jf’’p
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doleriu.
draudia sav
bilijonu doleriu.

to bilijonu , taip

j
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A i H a n 11 k h m 4I a «i 1< l|U 1 h i ils v • • ddT’* * t1 *
žmonių apie tai, tai gerai Imti patssan, o tu turi man prisiegt 
turtingu auMzios. pasaulės, vi- jog tojo ženklo man no praaza- 
sokius s|)asa.bns naudojo, kad linai.
tik pasiliki turtingu.

Nuolatos misilino kaip czion 
galėtu pasilikt turtingu. Ant 
niek lauke idant jam pasirody
tu kokia ragana arba, atsirastu 
oszka. kuri kratitu nuo savins 
auksinius dolerius, ar visztele 
kuri dotti jam auksinius kiau- 
szinius.

Sztai viena karta daginio, 
jog ant lauko randasi 
pato pakalne 
jo randasi užkastas 
Sergsti ji mažulėlei žmonis ir 
tik .jiejo žino kur tieji* skurliai

per tai turiu paženklini jajanuo
ta. atsit ikima many t i, ( Jelio milindimo apimtas tyliai

i < t
kas reikėjo laidotuvėms. \’i<*i»

• tiktai kateketa tnr| 
....... fruzzi. Segno, pagoiliszku

o i n i rei •]< >. I ,e M ission i i 
p.), sa vo 
* t a b u iii

y ra 
ba i g i a

K; i.
tikrai i n v vi

‘ Italas ( P. I-am Te 
gy\’a.*t es ant t b | visione

I t ’at holiclie,
tai milijonai akm in i*z<lirbt«>s Į pnsakojim

Bet tas alsi- 
\e>, 

ini>ijiinorins - •

Invinejo iiisakymus ir rengir', Skaitydamas ' lijitiiyi^zka
c1

dirvos

turi ap

I \ •) i k i >zim lo

tu visu 
meldėsi 

prit' tikrojo Dio\'o už jos sielos

JaikTHszti keli motai adfeų ūž
> 

apeigų
likau sekanti pajoszkojima :

kurio* \ m ir \ ra 
lijonai doleriu. Turi 24 milij 
nu mrlžamiijn kar\ m. 
lijonn 
aviu ir 

ir.*ziim

\ <ii r

togalviju, 
mi Ii joti u011

4 4 I »i
I I

i
a a p i < • 

\ \ k i, sn k linu o
111 s i >

I amžina atsilsi.
net i ketaii Bet sztai mibasz-

; pažindini i >kait \ |n-.
U> mi į tytoju>.

milijonu
kiaulių, aiszkiau

Buvo lai
''H kanl.

1922

iioi in ežia >m J ninke atidarė akis, pradėjo ja# 
įjudinti, atveri' lupas ir norėjo 

kalbeli, \ isi, persigandę, pabe- 
J >įimtais 

t rerzia

l’ajekzkan mano tęva, ku
ris gyvena Amerike 
l i k a moti p 
negirdėjau, 
ant 
Teg 
žinant is 3h|5ie 
sza.” ‘

i i ••-M

szeszio 
kurio nieko 
atsiszaukia

nuo
Lai 

padubto žemiau, adreso.
ui jisai pats ii r kas kitas

‘ ‘ X

molina

i
i 
i

Mažulėlis nusijuokė.
— Ant to — atsake — szir- 

dingai sutinku: prislegiu.
Antanukas atsegė 

kaspinėli no kalnieriaus marsz
kiniu, apriszo su juom stovin
to szakelo ant tosios vietos ir 
leidosi namon in kaima.

No praėjo puse adynos, o jau 
buvo sugrižias adgalos, 
t lamas su savim špatu.

I Nes kas tai ?
I Dirstelėdamas 
pats ne norėjo tikėt savo aki
mi : \ įsos szakutes buvo aprisz-

ji, inati |M’ane-

Asz žinodamas’minėta žino
siu ik ias ji 

“.Juozai, ar tu 
d u k 1 ('r ia !

k a .11 »a k < >.
Žmogelis rodos isz miego pa

budo ant 
pasienio su ranka 
vos 
( 
bus

arba.
mc 

metais nuo 
■ apgarsini- 
. net oi i nite

ežia
ii.*/.iiiii •’ bilijonui kornu ir | lie*i \ 1 e 1111 < < 11 k t < 11 * 

bilijoną* l'ii*zeliu kviecziii
I laimiau I nm. Kaime Din

Kantono, gyveno *;i:i tūla štai
i melt h*

rinkta ka*
*u

met a*.
kaip už 90 bilijtmu doleriu isz 

t a \ oro | >er me
>
gauta isz

i Kinijos respnblik
I 4’

; liktai kaleke 
bus. Greit.

ryžo prie

kmdirbta \ is" 
ta. Daugiau kai, 
galonu aliejau> 
liniu. Turi 2’>»i.<mui m\liu gele
žinkeliu. 2.'4>.‘*<h) m\liu tele

< I S,

I'"

is i 1 i ir 
•neles.

Dievas

< >

ta laukt1, kas 
atsipeikėjo ir 

atgijusios g11

:»
viena UPSZ-

■!-

i

užklausiau:
turi Amerike

Jiji tavęs

“ Juozą-
, ir jog užkaimi-1 

skarbas. ,
I

Inu teįižmoka, 
leal lygna.

pajesz ant lanko.°l .
» i szimteriopai Ii *'

vadinama I .< 
gy vent oja i

m.
2’! bilijoną i į kaimo gyventojai buvo taip 

! pat stalmieldžiai. Nors du buvo '

2 .”.o,oi to

SZII I 
i

Visi to , ji kateketui.
Kaip tai .’ ar nebuvai nn- 

o j nu rusi )

Mitai

mano

grafo, soo.ooo nivlni telefonu, , krito ir
20 t liksi a neziu* 
sau va i t i u i u
rie plat ina znmmm* 
ir sujungia jim*iu* 
broliszka mazgu.
ke geresni"
vieny t i \ al*t ijr i

dieniniu 
la i k r.iszeziu.

>kl\ p"

i r
k u ■

priėmė kriksz.ezmniii t ikejimn j keturi;
.............. I i k < 11 < ‘ k e t a s.

Asz, kalbėjo ji. 
kokioje tai

bet dar priesz kelius metus ai 
grižo in 

paskui be
I ’raejnsi n

> o 
ra.

I >

a]»*z.\ lėta ' I .a u susi rg

is

stabia Iii

() ka veikiai per tas
valandas ? klausia

užk la usynio. 
sau už gal- 
Asz jokios

i *®w- yra paslėpti, Užtiks kur reike ’ los molinu kaspinolm
juju jeszkot. i

Pastanavijo Antanukas pasi- Į buv
kožna szakelo —Apriszo

o juju tukstanezei — su to-(Iranoff, vienuolikosI .eonas 
vaikas, kuri 

‘‘ \'aikas

kalbėdamas:
lukterės neturiu Amerike. Jau 

kokia szosziolika metu

A 1

\ įsi prami-
I i kos 

Yorko 
prakalbu

kurioje skelbė, 
yra

I j’otia.*

1 j < . v . Inaudot, isz tosios žinomu pasa-jkin pat kaspinelu, kaip ta, ku
ria apriszo Antanukas. Dalikas 

ajszkus, jog api atrady- 
Juozapato pa-Ima skarbo ne buvo ne ka kal-

l’rock is, ’ ’ 
per X’e\v

szeSziolik'a
kaip asz iszkeliavati isz Li<*tu 
vos, kur palikau paezia ir tris 
dūki eres.
sziau pas jeisi's, 
sakymo negavau ir nežinau 
kaip joms lenais ejmisi. ar gy 
vos ar numiria. (J kaip vardas 
tos, ka mane

Kada jam

kos. Artimiausiam Nedekiieni 
pašlami v i jo ejti jeszkot skar 
bu. Nuėjo ant 
kalnes” ir lauke. Mislim 
d‘ ‘ ‘ ‘ /
pa m laike pasiliks fiirtin

Kada teip 
luinojo -

gana
I 1

%

<•ulvezios, 
“ Amerika*

Vie.na gromata ra- 
bet jokio at- 

i r

> apie I 
lidelus skarbus ir kaip trnm-

igu.
Antanukas sau 

durnojo - janeze jog kas toki* 
jam in paszone stuktelojo. Ap- 

o sztai, rodos 
isz po žemes iszaugos, 
priesz ji mažiutelis 
Ne didesnis už puse masto, su 
žalu žiponvhi ir ilga barzda o 
ant 
mas.

bet.
Ir nuo tojo laiko Antanukas 

daugiau skarbu, 
ne mažulehi žmonių.

laisvu
\ ra

a t ga i lo
Ule 1 U 
kažin kokia

X įmint mis
r< »<

pa \ oj 111 ga. 
g\ <I\ t<’

>l.i bmeldyst e, 
> pasimirė.

pradžiojt* 
įmo

ka rsz- 
li . kad pade

I ’a kviesta 
ju, burtiniu-

m viriui ,
iii*, k bijojimas 

kaip ^ii • i 11> 
garsiau*m g 
k u ir z i m u d m n a i n \ a i ri u va i s-

I tu, žavieta ir *milkalo deginta, 
j bet niek
I gone k a << I ie n 

Staiga, 
i*z karsz.czi", 
gai jinai in*ak

Argi nu

< r

\ r;i
:irsi;in>iu

neapsakoma i
o

>u 1;ii> migli
K.iila jieji už 

K adn tai n įimtos t if

pakol zipoiiis
pakolei kvailybe

* i*zmint ing\ *1 a.
nereikli la us

t e 1 * 111 g 11

Kol’olie DleV" 
neis straikai>! 
si baigs .* 
jei ergelei

Neliūsto*.
persima in \ >.
)K‘per\ irsziue 
pakol žm<mi> 
t iesu, 
balsa\ imo.

Da neat *ik\ < pa\ oin mm pa
skutinio anglinio straiko, 

nauju 
kn minksztuju augliu kasyklų. 
Apriliuje 1924 mete.

ra*i* pri

bildu

an gi i ui
ežia jau kersziua

le

•a\ t» 
pro*

< i 

si ra i

i

nu'ko įiegt'lbejo.
b log vn.

• I iena, 
ar\ i*ai sąmonių-

< I ‘

t r ket a. Isz kur lig

'■ JO

\ iena ar

Li-

tai

Pakolei ka*ykl 
votiszkosia ranko*ia, teip ilgai 
da rbinink iszk i 
žmonis ture* 
už anglis.

Ka daryt 
lėtu lengvai

ergelei tesi 
mokėt i

i r
1 'raugei

kongresą s
taji <

ga
lal\ ka "ii-

laikyt. Bet kas isz to, kad 1 ie 
kongresmonai1>n 1 .v s 

aukszt i virszininkai
kiti 

priguli
i r

prie tuju angliniu kompanijų, 
k a t r< i s

prieszais savo locnasti.
Ka

<) hz juju prieszi nt u*i

dima darvti.’ Ka Vis *
tas pats klausymas ir tas pats
ai sa k v ma*: 
renka savo

lai žmoni< 
perstatylojus i n

met u 
no
a reszl a vol as 
palicije už laikymu 
ant 
buk
liktai del t iireziu.
pasiutiszku komunistu ir \ ra 
vadu kuopos in kuria priguli

7 Iv

ne mate jau

buvau 
stebuk liūgai gra 

žioje szal.x je. Maczian ten pui
ku. balta narna, ant kurio stogo 
buvo kryžius. Pamacz’mu tenai 
szviesia Ponia,
gražia. Labai ja. pamylėjau, 
ji maloniai man nitsiszypsojusi 
ragino, kad ineieziau in ta bal
ta narna ir daryeziau viską, ka 
man insakys. Paliept' man taip 

ežia savo vaikus 
kad, jei 

kur kitur 
vieta. Buvo 
kuriame de-

.

- pat atsivest i 
inspc’dama,

ejs

I 4 inel u, k ii- 
komunizma ir 

jaimnjii su

vaikai nuo 
r items .*kelbia 
terszia 
savo mokslu.

< r 
r*pa jeszko .' ’' 

atsakiau kad .jos 
vardas Kazimiera, tai jisai at

“O gal tai mano jau
niuose dukrele kuri pribuvo in 
Ameiika. Meldžemas, mira 
szyk jai gromata, asz nusiusiu 
jai pinigu ir tegul atvažiuoju 
pas mane atsilankyt.”

Ant jojo 
sziau g
nu aplaikiau atsakymu kuria
me rasz.o, Imk 
ka<l josios dvi prilniv 
rika isz kuriu
vede. Meldžeilie mvlenio love
lio 
l\ l< u. ”

Tėvas 
va la lidele 
at si Iiepe: 
szyk
nevažiuosiu,

sidaires, žiuri
sinegen is stovi 

žmogus.
SKAITYKITE SAULE

ir vyra.
ežia neateis, t a i 

man ta 
į>ažino ; ta i t a msiis urvas,

ugnis ir dilinai isz, jo verže- 
• i. Murzinu tenai daug žmonių, 

ir labai 
'l'aip ju paža

pa k viest i ka- | i r | ta r<tde

ji. sunku at>peti.
Paszaiikta> k.įtek

< HiO

X t ‘

I I < ! 1 
tat uoja us į .

g * •

atvyko pas ligone ir pa klausė, j ugnyje paskendusi us
kimmi gal jai patarnaut i. 

“ Noriu tapt i 
atšaki' ligone;
stabam.*,vo

k ri kszezione 
netikiu sa

lol ia us tese.

para-

{

i

i
i pamokino apie kata- | 

apie]
i

Kas tfi 
likit tikyl 
stabmeldžiu 
Xe/.inoma. 
kad nei kateket; 
norius jo> nenmkim».

Kateketas, 
1 igones

kongresą “isz žmonių del žnm j . 
Yra tai vienatinis Imdasniu!” 

ant iszriszimo tuju klau>ymu.

Vos iszsiuntem Kalendorius 
skaitytoju,

kad sztai isz visu daliu Ameri 
pasipylė szimtai gromatu

del musu mvlemu

ko
su padekavonems už teip pui
ku kalendorių. .Negailimi vi>u 
pad(‘ka\’oniu siitalpyt, bet >zi- 
ta patalpiname,
skaitytojai suprastu kiek yra 
dėkingi musu skaitytojai

szimtai

idant mu*ii

musu 
t aji kalendorių:

’’ Brangus ižduotojai
Aplaikvna*

HZ

poli.s t
va Boczkauskai: 
jusu kalendorių, už ka tarėm 
szirdinga aržiu — tcveli>, mo
tinėlė ir asz Kazimiera juju 
dukrele. Xudziugome labai ap- 
laike kalendori, nes mes myli
me ji labai skaityti. “Saule” 
yra geriausiu 
nepamesim ja ja skaityti pakol 
gyvi busime. Vėliname ponst-

Boczkauskaiųs

1 e Vėl i>.
asz

• ‘ Saule
Įnikiaszczin ir

vai BoczkausKaips sulaukti 
laimingu Kalėda ir Xauju Me
tu, ka duok Dieve mums vi
siems. Nuo jusu skaitytoju Zu- 
rancku ir dukters Kazimieros, 
Minersville, Pa.

Aržiu jums ir kitiems mylo
miems skaitytojams už 
velinimus, 
mas, tai v ra 
užmokės t is

pajėgu darbuotis del 
musu skaitytoju ant atejties. 
ivifū

MM**

daugiau

♦ 4

gerus 
nes jusu nžganady- 

mums geria uses 
duoda mumsir

Knygai* »r*«iy*t*«* 4*1 
l*n**k*JlM* ftotov Hgania* 

_____ We-
KVITU Kayf*!* Draugystėm*, del 

Kaatoriau* Beg *tt4*tB pinigu ant 
................................................................ ......

w. B. M<CaGKAir«KAS-COrt 
MASAUOT CITY. PA.
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it *s t i k reny be 
bu rt u 

l'ai tikrai
is.

be\'ert e .' 
ži noma, 

nei misijo-

matydamas, kad
g’\’\ <‘iimins ri igia.*i, j 

iszaiszkino jai s\’arbiau*ias 
kejimo tiesas.
dint i gailest i 
apkriksztyjo.

Po 
ramiai užmerkt' aki 
lyg lavonas. Prasidėjo 
ežiu bildu nabasznink 
(lojimas.

Moters paleido plauku*, nu- ; 
sirme mm saves sidabrinius ir 
auksinius žibuezins ir papuo- 
szalus. Kitos puldami 

kilos ant divonn.
i r \ erke, bliovt*, szukavo 
liūgai, kad rodos jos ir 
šia senute prikeltu, 
iszgi rd ils i . ju 
pasirėdė szilkiniais 
užsid(*je ant 
kepures.

pa ragino 
už nm>ilt'iii<‘.>

keletą ininm-ziii

ines.

praszy nm 
romata ir po keliu die

a nt 1 d\iet
ezionais.'

“ Kodėl net)<i>ilikai pas duk- 
Juk tau Imtu prie jos 

ant senatvės ir noreike-
* ) * 4

(t na, ir vel esmių
veido baisus užsi rust iu i- fž

kenezianezius.
naii ir tuodu kaimvnu X. X.. 

t i kojiniok uric k rikszezjoniii 
buvo iszsižadejc.

baisiai kenrziame, 
kad tikro tikėjimo iszsiža/lejo- 
mc. 
te.

Priimkite krik 
kojima, 

<

Vai

tarė jiedu, mano pama-

zc zion III 
szauke ligom'

Irebedama in sa\<> namiszkius, 
pagonis,

jei nenorite ('it i in ta baisu
• ! ir fenai susirinkusius

ti- 
visa

Ii- ii ur\ a. siiz.a-:
I 

ir1 .
I

prisiartinti prie to> Szviesiau-

ir at rode ’

I ’ersigamlesi
I .amtoliau tese.

mmdejau, 
X o roja u

>ciiu 11

killie-
<e< m irau- i

>s ant ze- 
v isai p 

1 gai- 
mirn- 

jei Imtu 
verksnia. \nikai

galvos 
>zaie

\ ra sveika ir 
o in Ame 

viena jau apsi

at silankyt i pas mus ant Ve

perskaitęs
pamanMo'

‘ ‘ Prieteliau, 
joms, kad asz pas jeises 

nes manau <la

gromata 
galo 

mira
ant

manau

teria ?
gera i
tu tau sk n rda kenst i .’

apie
įrangai. Neramu man ten bu

4 4 •Xer ka tai kalbėt

Prasiszaly k’. — atsiliepė 
sznuszei. 

nes
aut mano inejimo in po-žeme.
Per ka ne 
sodvba.

les,

mTuri vietos in va- 
atsisedai man tiesiog

g 
S

t

• t v o, visi ant 
kaip ant kokiu 
szai* juos kaip kokis ubagas.

la kelis 
Juozas niekam

toliau važiuoti iii vakarus, bot 
neva zi uosi u.

gromata 
na

kokiam tai laikui volą 
gromata,

“Mielas teveli,

je įsos

Visi manes žiur(\jo 
dyvu, asz prit'- 

4 4

galiu iuejt in savo

t menesius
11 i (‘ k o

lukterės ar ki
ti praėji i 
iipleist as 

Xno to laiko nieko

Ponios, bet ji man pasakė: 
•it i pas 

Turi nuodemiii, už ku
rias neatsilvginai. Grižk iii ž(‘- 
miszka gyvenimą ir daryk at

i gaila.”
Po

nia isznyko, o asz dabar atbu- 
!dau i r11) j

la darvti.

, S1OS 
“Ne, ( 
mane.

labar dar negali 
rii *

(

<

tu žodžiu sz\ ie>iailsia Po-

<r rižt u g\ vent i ir atgal

Sunku spręsti, ar tai
nepa prastas 

regėjimas. Tas 
\ isiszkai 

o atgaila.
K. P. M.

sapnas, ar koks
stebuklingas

kad ligom'
* >

rubais ir
placzias iszgyjo, ir dabar dar 

mot mos ai si ■

t i k ra.

Suliet avino

buvo

ui

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI KA JIASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.
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laksiantis Naktį 
irVieoa
/*................ ....... A

Gerbemasls Tamistai: —
Sulaukiau nuo jusu siuneziamo* 

vardu knygamano 
Naktų ir Viena

Tūkstantis

Tūkstanti* 
už kuria tariu 

Bzirdinga. aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir *ma- 
giai praeina. Asz visiems llukScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921 m.

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
_ _ W -• rt • a • rt arrt-rt • * rt • '
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parodo kad Žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.

, Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B0CZKAU3KA8 ■ 00. MAHANOY CITY, PA.
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vehf 
t e vas

* t

prasze,

kurioje

liu doleriu ant keliom 
gu neturi, tai nu 
sim ant tikieto.

galva sakydamas: “fl

gy vast i

su levais ku
ša V o

Ir nesigasiu, - isztart' 
Antanas akimirksni suprasda- 
ma.s, jog jam atėjo proga lerp 
ilgai la u kėnio sugriebimo mažo 
žmogelio. Ajit niek tavo pyktu- 
mas, nys nijęįgi^u .tarias ir ne- 
prasiszalinsiu.

Mažas žmogelis persi kano
jas, jog isz to’nieko nenaudos, 
pristojo anf, noro Antanuko.

CUNARD;
iAR MANOTE ATSIIMTI 

r GIMINES IN AMERIKA?
8 2629 Lietuviai atvasuos in czi* 
g' szi meta.
5 Leisk musu rasztinei Kaune pa

6

gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos

8 prirengti in keliono.
3 laukti del vietos,
5 Cunard Linijos laivakortes, nes S
5 Cunard laivas iszplaukia isz Eu- g 

ropos kas kelinta diena. Cunard g 
geros kelionei S

ant laivu Aquitatilt*, B«r«n**ria 8. . 
ir Mauretania, greicziausia juru H

Nereikia 
turintiems

1J* laivakortes yra

g ir Mauretania, greicziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame-

kreipkitės
agentus arba musu rasztiineje.

CUNAMI) LINE*

rikos. Del dauginus informacios 
musu vietiniuspas f*

K.

g— ir prislegi jog mane miso

I ’a bu Ves 
eziona is 
nesakęs iszvažiavo kur ten in 
vakarus, ar pas (
tur nžmirszt apie say 
ir užbaigt 
nuo visu, 
apie ji negirdėjau.

Toip tai būna 
rie apleidže savo szeimynas 
Lietuvoje, nžmirszta> per savo 
paezia ir vaikus, kurie po tam 
neturi tos 
del savo gimdytoju, nes kaiĮ)- 

gali turėti, jeigu tojo levo 
nepažinojo.

o kiek 
randasi.' Oj, 
Lai daug.

\ ineeli!a-

ls' iidikiszkos meiles

gi

I >as
N nrasziaii 

kaip manės 
ir po 
aplaikiau
dukters rasz.o: 
turekie nors truputi meiles del 
savo dukrelių, ar tau gaila ke 

's.' Jei-
tau prisiu 

Bet tėvas pa- 
Te- 

pil rasz.o kaip joms patinka, 
het pas jeises 
gana.”

Po keliu dienu atejna tėvas 
pas mane ir sako: 

nusidėjėlis ir niekszas, 
'1’111'0- 

m'paprasta sapna szia 
nakti kuris mane baisei vargi
na ir neduoda ramumo. Sap
navau kad girdžiu rytmetį ge- 
gutia kukuojent, kiti man sa
ke*, jog ejk pažiūrėt laukan gal nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
ir teisybe, bet asz jiems atsa
kiau, kad ežia 
randa gegužiu.” 

r,''k’ .. jam

k rate
< t’

5 4
tokiu teveliu 

lo
czion

am nelaimes

nevažiuosiu ir

4 4

lis
miii nuo visu apleistas.
jau nepaprasta sapna

Asz dide-
(♦S-

Amerika nesi-

rl'ada asz jam atsakiau: 
Matai Juozai, net ir sapnas 

tau parodo kad turi važiuoti 
pas savo dukreles kuriu toip 
ilgai nobuvaį matos’, turi pas 
jeises atsilankyt. O jisai atsi- 

Na kad jau teip nori, 
tai bukie ’teip g'eras nuraszyk 
joms kad ant Velykų atvažiuo
sim”

Po keliu dienu susiomias vi
sa savo turtą iszvažiavo. Pra
ėjo kokis, laikas sutikau tęva 
jau sugryžysi adgal. UžklaiH 
šia u jojo ar rado savo milemas 
dukreles ir kaip likos nuo juju 
priymtas, ar džiaugėsi isz jojo 
pribuvimo. Sztai ka jisai man i * • V . j p ■«;,

4 4

Ii epo: 4 4

t

pasakė apie savo kelionia:
“Toip pasimaeziau su joms.

Antra diena Velykų, iszva- 
pas pažystamils, 
viena namie ir

/roip pasimaeziau su joms.

žiavo josios
palikta mano
nebūt u manės namie rado, kad'
turotau ptle saves pinigti ant
kįlio, IszpraszuVii nuo žento

O-■ ' •’ ?i* *3’ r.-*v

Jakubonis.

Ka rasto apie knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena**

klaušv Antanas.
— rfo no galiu dalaikyt — 

atsake mažas sutvėrimas?
ba skarbai randasi ant lauko 
nepertoli nuo ezionais.

parodysiu 
tau vieta kur skarbas yra pas
lėptas. Ejkie paskui mane’ 

Ir dalaike savo žodi.
Aiitaiiuklis su mažulei u ėjo 

tai szen tai ton,' ant galo mažu
lėlis susilaiko ir kalba:

— Sztai, czionais!
Isz kai bojo .po nose kylfS žo

džius ir sztai žeme
prie ju, o gihfmoi pamate An

vesi r 8 25 II road way.
New Tort

i ir

5 r

prislegiu tau, jog

atsidaro

Gerblaral Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu apiak 
kės puikia knyga po vartĮu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena"
siuntėt, norint asz prlsluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vio

kuria man prl-

asz prlsluncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol Puikioj knygoj talpinąs! 
puikus, apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik* 
tai gali skaityti lietuvlszkai kad1 kol- 

■ * J. - / A

nas turėti jia namuose ta puikia'kny- 
ga su gražąis apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmoplu 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika Sftvo
namuo8ia bu savo n)Ilema Bzeimtna. 
Dekavoju tamHtom* už Buredinja tos 
puikios knygos l^url gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuhtet kaipti dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikatai ir lalm* sslam* 
gyvenime. Viso giaro velijentls pasi
lieku "Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conb. Jeigu relkalapjate 
virsz-minetos knygos tai prlslusklte |2
tu “Saulei’* iszleUtuvfti o gausit* tuo-,
4 », .■ f , ! ! . . į ' , 1 . I ’ , U - ' 'H i T /

jaus D«r paesuu M i

4

tanukas pilna skrine auksiniu 
pinigu. Norėjo pasiekt sprun
ka nes buvo per gilei, o tuojaus 

žemes užpuolė ant 
skrinios ir ant ženklo ne pasi
liko po atydengtu pinigu.

— Ne vale,man tokiam sprt- 
sabe afydavinet szarbu — tarė' 
mažulėlis.’Nes iszkask ji sau, 
priesz tai nieko ne turiu. Imkis 
|)rio darbo, »ba man reikalas 
labai greitai atsitolynt!

atsake Anta
nukas, laikydamas ji už kaklo. 
Pev tai jog turiu bėgt numoti 
atsineszt spata ir sugrįžtant ne 
galecziau atrast tosios vietos, 
ba niekuoni ne yra pažonklytą

-Į. ■■ -II T        r-      W.rt ..I .. ■ IH .1!rt .-. ..„rt,    »rtii«

' ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“0RDUNA” "ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame, perinusi del juru 
keliones, žinomi del gero patar-< 
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteros ir vaikai gauna 
spcciale patarnavimo.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

29 Broadway* , New T*rk. 
arba paa vietinius agentu*.

A
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viražus

■' -U Palauk!
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Lietuviukas Bankieritu 
ir Laivakorcziu Ageatas 

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

* «M ......

■I SI

‘Daktaras Juozas J. Austrai
LIETUVIS.

Bumui* daktaras karlumen*> 
Gydo visokias ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
1

215 N. Main St. Shenandoah.
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1
12 iki 2 popiet < iki 9 vakaro.

T

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

v Mahanoy* City. Pa.Mahanoy* City, Pa.
■ $ ......... .
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Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą aht padėtu pinigu.

J Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus ir turėti banka va knygute szitam

f
f!

I
■te

■ 'Ui

< -Merchants Banking Trust Co. Banke.
J Szita Batika prigclbsti savo depozitoriams pirkti savo 
>’ locnus nrtmus.
> Szita Banka prigolsbti jumis shczodinti pinigus.> . P ’"j r - ” v. '..t* į | ■ *4 '■ * . - V.

Nori kad jus butumęt to Banko flenozitorius.
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
Vert* S. Blnii.

* 'Savo haktis (’zigonelis mie
gojo kietai, beveik nesijudi
nant, nesikeiezianeziame, bet 
gyvame nejndejime, kaip laiki
niai neveikianezioji sprondži- 
na. 'Bot atsikėlęs, 
griebdavos sukinėtis, 
grabinėti. Jo rankos nuolacziai 
buvo sausos ir " karsztiys, bet 
szirdis kartais staigiai szalda- 
vo, tarsi in krutino dėdavo 
szmota netirpstanezio lodo, nuo 
kurio per visa kurni persiduo
davo mažas sausas <lrebojimas. 
Ir be to tamsus, tose mitintose 
('zigonelis juodavo, ir panasze- 
jo in melsva szpyži. Ir keistas 
paprotys pas ji atsirado: tarsi 
ko-tai perdaug apsivalgos ir 
neapsakomai saldaus, jis nuo- 

eziau- 
do ir sznypszczianezia i, per 
dantis, iszspjaudavo ant grin
dų pribeganezia seile. Ir neuž
baigdavo tarti žodžius: taip 
greitai plauke mintis, kad ne
spėdavo jn privyti.

Viena syki diena, palydžiau! 
konvoinui, inojo pas ji vyres
nysis sargas. Pasilenk e ant ap
spjaudyto padlago ir nuliūdu
siai prataro:

— Sztai, užbjaurojo!
(’zigonelis greitai atsiliepė:
— Sztai tu, riebus snukis, vi

sa žeme užbjaurojai o asz tau 
nieko. Ka prilenda i?

Vis taip nubudusiai 
perstatė ji pati būti budeliu, 
(’zigonelis iszkiszo dantis ir su
sikvatojo.

— Oi nesiranda ? Dailu ! Sztai 
ir pakart, cha, cha! Ir kaklas 
yra, ir virve yra o karti tai nė
ra kam? Dievaž, dailu!

— Gyvas už ta paliksi.
— Na dar ko; nejaugi negy- 

Pasa k e,

« I*.

'
111 iii Vert* S. Bleiia

tuo jaus 
svajoti,

laeziai laižydavo lupas 
s z n y p s ze z i a n e z i a i,

sargas

vas asz tau karsiu, 
kvailys! i •» ’

— Tai kaip gi .* Tau vis tiek 
tat: taip ar kitaip.

— O kaip pas jus karia Ne
bijok, patyloms smaugia!

— Ne, su muzika, 
to sargas.

— Na ir kvailvs
kia su muzika. Sztai taip ir jis 
uždainavo ka tai paszelusio.

ai si kir

Žinoma, rei-

— Suvisai tu, mielasis, pasi
ryžai — pasakė sargas. Na tai
kaip gi, sakyk tiksliai.

(’zigonelis prasisziepu.
Koksai greitai! Dar kar

teli ateik, tada pasakysiu.
Ir haose skaiseziu, 

baigtu paveikslu, vergiancziu 
(’zigoneli savo pasiryžimu insi- 
verže naujas: kaip gera būti 
budeliu raudoname užvalktyje. 
Jis gyviai sau persistatė pa
grindas, užplūdusias žmonė
mis, augszta antįilti, ir kaip 
jis, (’zigonelis, 
valktyje su kirveliu 
neja po ji. Saule apszvieczia 
gaivas, linksmai spindi ant kir
velio, ir taip viskas linksma ir 
turtinga, kad dargi tas, kuriam 
tuojans kirs galva, taipgi szyp- 
sosi. O už žmonių rriatvtis ratai 
ir arkliu snukiai — tai ūkinin
kai suvažiavo isz kaimo; o to
linus matytis laukas.

— C’z-eh! — cziaude ('zigone
lis, laižydamasis, ir iszspjauda- 
mas pripludanczia seile. Ir stai- 
gai lyg baronine kepure užmo
vė jam iki paežiai gerklei: pa
liko tamsu ir dusznu, ir szrno- 
teliu netirpstanezio ledo tapo 
szirdis, siausdama smulku sau
sa drebuli.

Dar, sykis du užėjo sargas, ir 
inkiszos dantis, Czigonebs kal
bėjo :

— Koksai greitas. Dar karte
li užeik.

Ir galu-gale, prabėgdamas, 
per langeli, sargas riktelėjo:

—. Pražiopsojai savo laime, 
varna. Kotą suradome.

— Na ir velnias su tavimi, 
kark pats! — atsikirto (’zigo
nelis. Ir nustojo svajoti apie 
karima.

Bet apie gala, juo a rėžiau

inu ueuž-

ant t ilt i, 
raudoname už- 

vaikszti-

; %; 
»

1"

— O tai jis visa muitą'pas 
jus suede, - 
lis in sargn, 
kis blizgti.

— T.ylot!
— Jau uesigailekite!
Czi gone 1 i s n u s i k Va t o jo,

parode ( ■zigone-
- sztai, kaip snu- t I

griautu paveikslu darėsi nepa* 
kencziainu. (Vagonėliui jau no
rėjosi sustoti, iszskesti kojas ir 
sustot i
ve nesze ji ir ne už ko buvo su
sigriebi i: viską plovė aplink. 
Ir jau paliko neramus miegas': 
pasirodo nauji,

bot besisukanti srio-

pasipūtė, sun

bet 
gerkloje paliko vis saldžiau ir 
staigfii kaip-tai keistai pradė
jo kojos apmirti. Visgi IszejeS 
ant oro, jis sugiobe surikti:

Karieta 
kio,!

, 5. Pabueziuok ir tylėk.
Nuosprendis kas. link pen

kių terrnristn buvo apskelb
tas galutinoj formoj ir loj• pa
ežio j dienoj užtvirtintas. Nu-

irra f o Bangais-

kus, kaip mediniai purvuoti geistiesiems nesako, kada bus
sapnai daT labiauvaizdeliai,

patraukianti, negu mintis. Jau 
ne sriove tai buvo, o begalinis 
puolimas nuo begalinio kalno, 
besisukąs skrydimas per visa 

p a s a n I i.
nesziojo 
o kale-

matomai-raudona 
Laisvoje < ’zigonelis 
gana frantiszkus asus, 
jinie at h ugo jo trumpa, juoda,
durianti barzda, ir tai darbas 
pagal iszvoizda baisus ir be- 
protiszkas. Kartais (’zigonelis 
isztikruju užsimirszdavo įr su
visai nematomai sukinėjosi po 
kamera, bet vis dar apgrabi- 
nedavo sziurkszczias tinkavo- 

Ir vandeni gero.

vis

tas sienas.
kaip arklys.

Kaip-tai vakare, kada užde
gė szviesa, (’zigonelis atsisto
jo ant Visu keturiu viduryj ka-

bet pagal ta, 
kaip tas darosi paprastai, jie 
žinojo, kad juos pakars szita 
nUkti arba, vėliausiai, sekan- 
eziaja. Ir kada jiems davė pro
ga matytis ant sekanezios die
nos, t. y 
nemis, jie suprato, kad pako
rimas atsibus Pet nyczioje 
ausztant.

Pas 'Tania Kovaleziuk 
timu giminiu nebuvo, o lie, ku
rie ir buvo, gyveno kur-tai už
kampyje, Mala rosi joj, ir var
giai dargi žinojo apie teismą 
ir priesztakaujanczia mirti; 
pas Mūšia ir \’ernera, kaip 

gimines suvi- 
tiktai

pasmerkimas,

Ketverge J su gimi-

atsibus

ar-

m eros ir užstauge drebanezin 
vilko-staugimu. Prie to jis bu
vo kaip 
staugė

rimtas ir 
dirbdamas 

dalvka.

tai labai 
taip, lyg 

svarini ir neatbūtina 
Tntraukdavo oro pilna krutinę
ir pamaži iszleisdavo ji besi- 

drebaneziame 
atvdžiai.

tesaficziame, 
staugimo- 
kos akis, 
iszeina. I

užmer
kei p 

drebėjimas

i "■ 
klausydavos,

I r j >a t s 
balso rodės biskeli slapias: ir 
Baroke jis bet varkiszkai, o isz- 

a t sargi a i 
sziame

kiekviena 
žveriszkamo 

neapsaky-

Paskui isz

vesdavo 
gaida
staugime, pilname 
tos baimes ir skriaudos.

sykio nustojo 
staugęs ir keletą minui u, ne- 
atsikeliant nuo keturiu, tylėjo. 
Staigai patylomis, in žeme 
bamliejo:

Karvelėliai, mylimieji....
Karveh’liai, mylimieji, pasi
gailėkite... Karvelėliai!.... My
limieji !...

Ir taipgi lyg klausėsi, kaip 
iszeina. Pasakys žodi ir klau- 
SOSI.

Paskui paszoko 
valanda, 
teriszkai keikėsi.

— A tokie, szokie, ten — tai 
— ta — ta! —jis murmėjo, isz- 
versdamas užplūdusias krauju

o ne

in

ir cziela 
neatsikvepiant, mo-

akis. — Karti, tai karti, 
tai... O tokie, sziokie...

sniegas ka- 
isz nuliudi- 

barszkino in
duris szautuvo kolba ir bepa

Ir baltas, kaip 
reivis, verkdamas 
mo, isz baimes,

geibiai szauke:
— Nu.szausiii!

szausiu! Girdi.'
Bet szauti nedrvso:

Dievaž. 1111-

m nu
teistus ant mirties, jeigu ne
būdavo tikro sukylimo, iiieka- 

O ('zigonelis 
keikėsi

sme-
grieže 
spjaudė

ir
dos neszaudavo.

dantimis,
— jo žmoniszki 

genis, pastatyti ant pasibaisė
tinai asztrios briaunos tarpe 
gyvenimo ir mirties, skirstosi 
in dalis, kaip szmotelis seno ir 
iszdžiovinto molio.

Kada nakti i nėjo in kamera
kad vesti Czigonoli ant pako
rimo, jis susijudino ir lyg kad 
pasidaro gyvesnis. Gerkloje 
tapo dar saldžiau, ir seiles be
gu nosuturirnai, bet skruostai 
biski paraudo ir akyse sužibė
jo senu, biski laukine veidmai
nyste. Užsivolkant, jis paklau
so czinovninko:

— O kas-tai kars?
sau, dar

Naujas? 
ranka nesiimu-Eik 

sze.
— Apie ta jums norą ko rū

pintis — sausai atsake czinov- 
ninkas. -

— Kaip-tai nesirūpinti, jusu 
didenybe, kars tai mane, o ne 

Jus nors valdžios muilo
ant kilpos nepasigailėkite.

— Gerai, gerai, meldžiu jus 
prie pasmerkimo, siekimas su-1 nutilti.

jus.

prieszta kaujanezia
Mūšia li

pas nežinomus, 
sai nedaleidžiami, ir 
dviem, Sergejui Golov i nu i ir 
Visilnii Kaszirinui, prieszta- 
kavo pasimatymas su gimdy
tojais. Ir juodu abudu maustė 
apie ta pasimatymu su baime 
ir nuliūdima, bet nedryso at- 

seneliams paskui inio 
, paskutinio pa-

sakyti i 
pasikalbėjimo, 
liucziavimo.

Ypatingai kankinosi priesz- 
takaujaneziu pasimatymu Ser- 
;ejis Golovinas. Jis labai my

lėjo savo tęva ir motina, dar 
suvisai neseniai matėsi su jais 
ir dabar buvo baimėje, — kad 
tas bus tokis. Pats pakarimas, 
visame jo pasibaisėtino nepa- 

drebinaneziame
---- I )(>)•. 

insivaizdinimui leng-

g

prast ūmo, 
smegenis jo'beprotystes 
si stato
viau, ir rodos ne tokiu baisiu, 
kaip tos keliolika
trumpu ir nesuprantamu, sto
vi nežili lyg kad 
kad suvisai no 
nime. Kaip žiūrei i - 
11 — 
prasti jo žmogiszkas 

ir

miliutu.

ne laike, lyg 
paeziame gyvo

ką manv- 
ka sakyti — atsisakė sti

prėtas, 
pripras-

iiž rankos, 
“svei-

Paprascziausia 
ežia usia: paimti 
pabueziuoti, pasakyt i: 
kas, leve,” 
kiamai baisu savo justabiame,
nežmoniszkame, 
me melavime.

— rodės

SAULE

Kemel, turkiszkas prezidentas.
Sztai paveikslas naujo tur-

TARADAIKA

mTorrv.’ f

Z
Z

prezidento 
nesimei iszrinko

M ustapha

A

Iszdirbyste Automobiliu
... 4,.i . - f »■ 1 .■ * Ii , ( •' IjJ

Sveikas, Serioženka! 
lupas -

ran-

ir

nesu-
bai-

— o

kiszk o
Komei, kuri 
'Turkijos republika.
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jos. Ir ji taipgi paspaude 
ka ir garsiai atkartojo:

Pabucziavo in 
tylint atsisėdo.

Nepuolu, nonpsiverku, 
riko, nepadaro ko — tai 
saus, ka lauko Sergejis,
pabucziavo ir tylint, atsisėdo. 
Ir dargi (Irebancziomis ranko
mis pataiso juoda szi Ik i iii np- 
vaĮkala.

Sergejis nežinojo, kad 
praėjusia nakti; užsidaręs 
vo kabineto, pulkauninkas 
intempimu savo ,visu špoku 
apmansto szita ritaula. Ne ap
sunkinti, liet palengvinti

Simui paskutine 
nusprendė 

atvdžiai 
galima fra- 

pasznekos, kiek- 
j ūdoj ima.

III.,yra. vaikinu, 
Bet ne kam tikusiu,

No tik tarp savos ėdasi, 
Kaip žvoroi draskosi.

Niekas nežino kas jiems sto- 
koje. 

Jeigu vieni ant kitu loję, 
Ir tokiu ton v ra k a kalbėt 

sa rma tinusi, 
O tokiu ton turime nemažai, 
Apie ka. kožnas, žino gerai.
Dabar kiek apsimalszino su 

skundais, 
Ir su gudais,

Po 10 ir 25 doleruku turėjo 
bausmia užmokei,

Be jokio atsipraszimo turėjo 
padėt.

Dabar jau nesimusza. 
Tiktai gromatas bjauros raszo, 
Žinoma, jog tai tik bloznai, 

Papratia daryti blogai.

visa
; ša

šu

mes
1 orimo 
minuta, 
pulkauninkas 
svarsto kiekviena 
za rytojaus 
viena judėjimą. Bot kartais 
susipindavo pamesdavo ir ta, 
ka suspėjo prirengti, ir kar- 
eziai verke kampe klejonkinos 
kanapkos. O ryte iszaiszkino 
paežiai, kaip reikia užsilaiky
ti laike pasimatymo.

Svarbiausia, pabueziuok 
- ir tylėk ! — jis mokė. — Pas

tų la laika 
kada pabueziuosi,

savo
— tvirtai 

ir

• • *

Da apie Pennsylvania steita, 
Yra. del puslaukiniu vieta, 

Kur Dievui ir vieniui tarnauje.
Na ir nuo abieju pagialbos 

negauna.
O nobažni tiejei lietuvei 

Paklusni avimi i,
Pora laikraszcziu žmonim lie

pų skaityt, 
O kitu nejudyt.

Tai mat vyrai, kvailiu nerei
kė jeszkot,

Ne su szake po meszlus gra
bą lot, 

Norėtu bile mazgote žmonim 
inbrukt, 

Visus tamsunais palikt.
Neklausykite, ba

jis mokė, 
k ui gali ir kalbeli, 
praleidus, o
tai tylėk. Nekalbėk tuojaus po 
pabueziavimu, supranti? O tai 
pasakysi ne ta, kas reikia.

— Suprantu, Mikalojau Sor
ge jie v iez, — atšaki’ motina.
verkdama.

Ir neverk. Iszgelbek tave
uepasie- Vieszpatie verkti! Da tu ji už-

be p rot iszka-

Po nnospreiidžiii. nuteistųjų 
nepasodino sykiu kaip spren
di’ Kovaleziuk, o kiekviena 

o viena t oje; ir visa 
vienuolikiai valan- 
at si lanke gimdyto-

o

paliko sav 
ryta, iki 
dai, kada 
jei, Sergejis Golovinas pasili

po kamera, 
rangėsi pik- 

Kar- 
sustoda-

tusiai žingsniavo 
gnaibo barzdele, 
tai ir ka—tai murmėjo, 
tais pi įname bėgyje 
vo, intraukdavo pilna krutino 
oro ir atsikvėpdavo, kaip 
žmogus, kuris labai ilgai isz- 
buves po vandeniu; liet taip 
jis buvo sveikas, taip tvirtai 
jame sedejb jauna gyvastis, 
kad dargi tose ^jninutose bai
siausio kankinimosi kraujas

ir

kankinimosi kraujas 
žaidė po oda ir raudonavo 
skruostus, ir szviesiai, 
viszkai melynyjo akys.

Vienok isztiko viskas daug 
gei-iau, negu Sergejis lauke.

Pirmas inojo in kambarį, 
kame buvo pasimatymo vieta, 
Sergėjo tėvas, atsitarnavęs 
pulkauninkas, ^Mikalojis Ser- 
gejivicz Golovin. Jis buvo vi
sas vienokiai baltas, veidas, 
barzda, plaukai ir rankos, lyg 
kad sniego stoyyla aprengė 
žmogaus drabužiais; ir vis tas 
pats buvo senas siurtūkelis, 
bet gerai iszvalytas, kvepiąs 
benzinu, su naujais skersais 
palietais; ir jis inojo tvirtai, • 4 • • • •

ir nai-

rm

aprengė

siuftukelis,

aisziszkilmin^ai, stipriais, 
kinis žingsniais. Isztiese balta 
sausa ranka ir garsiai prabilo:'

Sveikas Sergeji! W• 11 • ■ • v • *Paskui ji smulkiai žingsnia
vo motina, ir keistai szypso-

muszi, jeigu verksi, senele!
— < J ka-gi t u pats verki ?
— Su jumis apsiverksi! Ne- 

t ari verkt i, girdi !
.Mikalojau Sorge-

I

(lerai, 
jeviez.

Ant vožėjo jis luirejo dar sy
ki atkartoti savo paliepimus, 
bet užsimirszo. Ir taip juodu 
važiavo tylint, pasilenke, abu
du žili ir seni, ir maustė, o 

uže: buvo 
o ant gai

viu buvo linksmus judėjimas 
ir daugel žmonių.

Susėdo. Pulkauninkas buvo 
I iri rengt oje pozoje,

ir seni, 
miestas linksmai 
Užgavėnių savaite,

ka kvailos 
po i ko,

Tai ta laikraszti skaityti reike.
• • *

Jeigu vyrnczoi bobai vale 
duosite,

'Tai jau nuo josios gero netu
rėsite, 

Pažinau viena boba, 
Trijų vaiku motina

Su burdingioru in bažnyezia 
vaikszcziojo,

O bestijų apie velnią mislijo.
Na ir viena karta, kada, vyro 

namie nebuvo,
'Toji porele in platu miestą 

iszrunijo,
Turbūt toli, ba net 40 dol. ti- 

kiotas kasztavo. 
Dingo, rodos pekloje gala, 

gavo.
Dabar vyras graudus verks

mus gietla,
Gaila labai, ba nuo žrnoniii 

geda,
Pats žmogeli' kaltas buvai. 
Jog labai kaili nelupai.

re

* *
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William J. Showalter para- 

sze straipsni apie automobiliu 
pramone in National Geogra
phic Magazino kuris tilpo Spa
lio men. 1923. Jis aprnsze eko
nomini ir prekybini iszsivysty- 
iima pramones per pereito 
szi mtmeczio pa sku t i ne k e v i rt a- 

13,000,000 auto-

i1 I

4

dali, kuomet 
mobiliu vartojami Suv. Valsti
jose su kasmetiniu reikalavi
mu del 3,000,000 nauju. Kaszy- 
tojas pranesza daug stebėtinų 
skaitlyniu apic\dabartini 
lojimą automobiliu.

Nuo 1898, automobiliu skait
lius, sulygintas su 
proporcijab, padidėjo nuo vie- 

kiek vienam 18,000

var-

gV VOIltojll

karo ant

no f karo 
žmonių, iki vieno del kiekvie
no 8 žmonių. Yra 5 automobi
liai del kiekvieno prekybinio 
karo ir keleiviams
Suv. Valstijų geležkeliu. ir jei
gu mes sujungthme uos visus 
ant Lincoln Highwary, nuo 
Hudson upes Now Yorke, iki 
Golden Gate, (’a l i foru i joj, tu
rėtume sustatvti 15 automobi
liu szale viens kito del to viso 
tolumo isz 3,.‘ 
automobilis keliautu 20 mvliti 
per diena, per 10 menesiu, isz 
viso, keliautu kasmet 78,000,- 
000,000 myliu, kuomet rokuo
ta, jog siu metu gtrzo suvarto- 

6,000,000.000

105 myliu. .Jeigu

j ima s pavirszes 
galonus.

Automobiliu pramone sam
do suvirsz milijoną vyru ir jos 
invairiose szakose dfi arba trys 
svk daugiau. Szita pramone 
perka didžiausia dali szios sza- 
lies lygaus stiklo, didele dali 
geležies ir plieno, 
dali alumino, didele 
dirbto odo, ir duoda 
liams daugiau prekių vežti ne
gu gauna nuo geležkeliu. Ge
riau galime suprasti kokia re
voliucija szita

didžiausia 
dali isz- 
geležke-

del didžios

džiaga del
bu vo

užkiszes 
deszine ranka už siiirtuko an- 
bzio. Sergejis pasidėjo viena 
valandėlė, arti sutiko ^motinos 
raukszleta veidą ir paszoko,

— Pasidėk, Serioženka, — 
motina paprasze.

— Sėsk, Sergeji 
no tėvas, i

Patylėjo.
szypsojos.

Del dvieju sportu mesutes

i

r

pramone yra 
padarius iszdirliystejo, ir kaip 
sutvėrė reikalavimus kitu pro
duktu, jeigu patemysiine koks 
vra reikalavimas 
produkcijos.

Pradžioje, kuomet automobi
lius buvo padarytas, darbinin
kai paėmė visa reikalauta mo

ka ro ir sumetu in 
vieta kur automobilius
sudėtas. Vėliaus, padalinimas 
darbo buvo insteigtas, ir vis 
pasekmingesni pagerinimai at
likime viso .darbo pakol laikas 
del statvmu buvo žymiai suma
žintas. Vienoj dirbtuvėj imdar 
vo 12 valandų ir 28 miliutas, 
budais, sustatyti ratus ir inži- 
na bet su tolesniu pasekmingu- 
mu laikas sumažintas iki vie
nos valandos ir 33 minutu. Ki
toje didžioje dirbtuvėje sudėji
mo automobiliu daliu linija ju
di uosi 6 pėdas iii minuta ir tu
ri 45 atskiras operacijas, žmo
gus, kuris pastato dali, ji ne- 
priszrubuoja. Tokiu budu vie
nas indeda ilga szriuba in sky
le, antras uždeda 
treczias ta muterka užsegto. 
Kuomet inžinas dasiekia gala 
linijos, yra iszteptas, g. 
a pr u p i n ta s, vad i a to r i u s 
dens pripildytas, 
automobilio ratus suka, 
nas pervefstas ir karas

ir 28 miliutas

muterka, ir

gazolinu 
van- 

ir rateliai 
Inži- 
savo 

jiega iszeina isz dirbtuves su 
k

Motina

patvirti-

keistai

— Kaip mes rūpinomės ta
vimi, Serioženka. Tėvas...

— Tas veltui mamyte...
Pulkauninkas tvirtai pasa

ko:
— Mos ta turėjome padaly

ti, Sergeji, kad tu nemanytum, 
kad, tave gimdytojai apleido.
, Vėl nutilo.

Toliam bus.

Naujos Puikios Maldaknyges.
T ‘a ' ' , ■'t

Ka tik aplaikemo labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas^Balandėles po $2,50.
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir druoziai apda-
ry tos. skurįnei s a pdur a i s, „auk-

. <* y
suoti krasztai lapu

t
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užsinorėjo, 
Nakties sulaukia, medžiot 

iszejo, 
Sztebolije visztu ir aneziu 

užtiko, 
Paėmė kas jiems patiko.

Ketures antis, pankus visztas, 
Gerjanses ir tai neprastas, 

O ir gaidi, 
Nabagėli.

Viską ant gėrėto sudėjo, 
Ant rytojaus in darbu nuėjo, 

Gaspądine nuėjus užganu- 
bijo ir peszt pradėjo,

O savininko paukszcziu, davė 
žino vaitui,

Tas paveda ta reikalu szalt v- 
sziui,

Szaltyszius nuėjo, 
In duris barszkyti pradėjo, 
Gaspadine plunsknuota duris 

atydare, 
Szaltysziui daug ergelio ne- 

A daro.
Pradėjo dairytis, augsztyn 

užlipo, 
Na ir ko jeszkojo užtiko, 

( Pro va in suda nuėjo,
Baidai no^mesutek suvalyti 

negalėjo.
■>(' ■/'«! t h’-Ą ),r

žmogum prie rato.
Daug speciales maszinerijos 

buvo sutverta produkuoti au
tomobilio dalis didžiuose skai-
czinose. Pa v., spaudimo presza 
kuri turi 225 tonus spaudimo, 
padaro 2,700 fenderiu in diena. 
Fenderiai uždengia ratus. Dar
bas atliktas taip kuikiai, jog 
fenderis nereikalauja tolesnio 
užbaigimo bet gatavas būti
nudažtu kuo&et spaudimas pa- 
liuosuotas. Didele maszina, tu
ri skyles ingrežia ingrežia apie 
50 skylių visokio įlidžimno it
in keturias puses, kuomet an- 
tomatiszka odos szmeravimo
maszina mieruoja odos pėdas
su visais kitais irreguliarisz- 
kumais. Kuomet oda pertrauk
ta per maszina kiekvienas kva
dratinis colis yra automatisz-

!'■ į JI, * ' • J

kai pažimotąs ir užregistruo
tas ant tam tikros lenteles, ku
ri stovi priesz darbininko. Pir-

1 j s -

1;'.U.
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minus, sudėti 95 vamzdas, ku
rios sudaro radiatoru, eme 
daug laiko, kuris v reikalavo 

dabar, 
darbas atiktns su maszina ku
ri padaro 1,200 raid iii toriu vam- 
zdu (cores) in asztuonias va
landas. Vamzdai su szvinu au- 
tomatiszkai aplieti, inleisti per 
p<‘cziu ant metalinio naszto ir 
tokiu bndu darbininku nerei
kia del szitos operacijos.

Sutvarkymas daliu ir indeji- 
mas rnaszinu, kurios gali tas 
dalis iszdirbti 
ežiais, panaikino 
chaniszku darbu, kurioms bu
vo reikalauta 
vintu darbininku. Apskaitliuo- 
ta, jog vena dirbtuve reikalau
tu 2,000,000 darbininku, jeigu 
sziandien vartotume senus 
rankinius budus, szirylien 100,- 
000 darbininku, ten dirba. Po 
senu budu, pigiausias automo
bilius sziadien kainuotu tiek, . 
kiek brangiausias kainuoja, ir 
tokiu budu milijonai žmonių, 
kurie sziadien turi automobi
lius ju neturėtu. Daugelis žmo
nių pakelia klausima apie nž- 
niuszinia darbininku iniciaty- 
vo per pamot i na ypatingo isz- 
silavinimo ir isz priežasties nu- 
bodumo. Kaszytojas praleido 
daug menesiui isztyrinedarnas 
ir peržiūrėdamas didžiausias 
automobiliu dirbtuves sziojo 
szalyje, ir gali sakyti, jos nuo- 
dugnas isztyrinejimas vienoje 
dirbtuvėje neparodo nei vieno 
atsitikimo kur žmogaus protas 
buvo apslopintas arba susuk
tas isz priežasties darbo kuris 
reikalauja nuolatini atkartoji
mu.

Automobiliu skaitliaus pa
didėjimas loszia 
musu tautiszkame 
1909 metais, kuomet 
buvo 300,000 karu, tautos inei- 
gos (lašiuke mažiau kaip $29,- 
000,000,000, kuomet dabar su 
1.3,000,000 už registruotu au
tomobiliu, tautos ineigos vra 
apie $60,000,000,000. 
tauta, mes daugiau 
me pinigu už automobilius ne
gu už geležkeliu transportaci- 
• 4 4 *
ja, i . ; .
luma, szviesa, ir už 
reikalavimu, apart drapanų ir 
mėsos. Taupymo banku indeji- 
ma tautos turto.

Automobilio greitumas, per-, 
važiuojant toluma, padaro di
deles permainas žmonių gyve-< 
nime. Miestai auga vis toliau 
nuo centro, ir dabar didžiu 
miestu darbininkai gali gyven
ti užmiestyje toli nuo savo dar
bo ir turėti visus smagumus 
ir patogumus, pav., 
randas ir geresnes gyvenimo 
sąlygas. Ir matomo panaszias 
permainas ant ukiu, ūkininkai 
ir j u szeimynos irgi turi visus 
patogumus ir linksmybes mies
tu gyvenimo. Augszto mokslo 
yra tverimos ukiu distriktuose 
ir žemesnis mokslas lengviaus 
prieinamas. 65 nuoszimtis 
Pennsylvanijos ūkininku turi 
nuosavus automobilius, ir turi
me beveik panaszus nuoszim- 
czius kitose valstijose, 
supranta svarbumą automobi-

Daug pramoniszku vedėju 
supranta svarbumu automobi
liu darbininku tarpe, ir pare
mia pirkimą namu, kur namai 
toli randasi, jeigu (darbininkai 
turi savo automobilius.

Raszytojas sako jog 
mobilius prasidėjo kaipo žais
las, perkeistas in perteklio da
lyku, ir dabar užima savo svar
bia vieta gyvenime. Automobi
liui užima vieta kaipo svarbus 
faktorius musu transportajoj, 
ir patobula Amerikos gerove 
taip kaip mažai iszsivvstvjimu 
daro.” ‘ F.L.I.S.

f*

rad in toru,

daugeli darbininku,

didžiais skai
dą ugol i me-

nuksztai iszla-

vartotume

svarbia Tole 
gyvemme 

szalyje

Kaipo 
iszloidžia-

apsaugosima nuo oro, szi- 
bile kita

pigesnes

65

4 4

r*

auto-

SZVENCZIAUS1O3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

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

Puiki knygele.

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

c

4
I

'ti

*"'l
1 o

T iii

£ 'b
..

1
i 
.Jį

' ''A
" ' II

Sj

■r

T?'

41

■

'' sįj
4 ?,

lll.-J

"i-
v

■
■i
ši!

“j

N

'»rij

4

Iii

i
’’ . i ,'i|

-i

*

Mg

I

I
J

■■■I

R

Ji

S
'X

■

*

I

ų
I

I

Iii
1 WiĮ u

■ 'i

"a
1^11

*

I

■ i 
w.įl
''4,1 o

■ ml
j

■ '' vi
./''■įįjl

; ■
* įffl

■"'rl
:. H III

' r O

- a
'iJt>«r»W

M
'■■I 

d



91 1 ) l* •SAULE

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ŽINIOS VIETINES.

<

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau 
Pigi 

automobilius

Szia sanvaite pripuola 
(czverlis melo, todėl pasbinkns 
seredoj, pelnyczioj ir subatoj.

Visi sztorai bus atvda- 
ryti vakarais lyg Kalėdų idant 

įduoti žmonims daugiau laiko 
n, . . i ant pirkimo dovaneliu.Teipgi i—

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Visi sztorai bus

jausta mada. Pigi preke.
pristato automobilius visokiems I 
reikalams. į • .

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- [ing’n in 
del jeigu pirkaite POMN1NKA tai (atgabeno isz 
krelpkitcs pas mane, nes asz galiu ju- į 
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti, j
333-335 W. Centre St., Mahanny City

uit pirkimo
- Kasvklosia Park
Bukmnute (

kuriuos
didesniu miestu.

Tamaqua, Pa. — Suimtojo, 
Gruodžio 22, 1323 meta priyms 
sakramenta
Antanas M. Karužiszkis, szv. 
Petro ir Povylo katedroj, De
troit, Mich. Pirmutines miszos

kunigystes kun.

PAJESZKOJIMAl.
t .. ....... I

Juozas Janczius, daug metu 
gyvenos Brooklyn, N. Y. dabar 

nežinau kur. .Jeigu kas apie ji 
žino meldžiu praneszt.

P. Bnbnis
141 'Metropolitan Ava., 

Brooklyn, N. Y.

O’

Place 
lirba keliolika 

kompanijos

laikys ezionaitinejo
koji*
Gruodžio 31) diena.
Karužiszkis paojna isz Tarnak-
ves.

bažnyczioje
lietuvisz- 
Nedelioj, 
Kunigas
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Juozas Overall is, 
metu atgal laike 
bizni Mahanov (’itv

Spring Valley 
dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso.

'S. A. Stabingis
Box 376 St. (’lair, Pa.

Musu brolis Jonas Milaiis- 
kas, 1.7melu kaip Ameriko ju-

gyveno Cumbola
Illinois

State. Isz N (t.l()4p.)
Kalvarijos pavieto* parapijos

ir paszto, Irak i ii i u Dvaro.
Pajeszko Magde ir Ona

Milanskiutes
Port Carbon, Pa.

4 i

apie 10 
wholesale* ’ ’ 

paskiau r?

■1

f
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f

t į

:įli L-J M
■"s'

Z1 > .4iszvnziavo
nežinau

4n f

f Su ba I oje 
I Norkūnas, 
• I hik ma ut e.I
t s 11 n 11 s 
nais ir

I dukteria

mirė ■>

Poliu ir 
I ris 

'ezionais 
Geriausia atambl trajanka 60c ■ 1'i la< lei I i joj.

Puplalszkal I hns su 
Truk

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- 

?u pamokinimu ' 1
sA

ft*1

Jonas 
56 met u, gyvenant is 

Paliko paezia, 5 
Ant a na czio-

Lietuvoje, viena 
ir seseria 

Laidotuves atsi- 
bažny t inoms 

idoms l tarn\ko rvta. • •
Traskauckas užsiėmė lai-

estu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiimt ima apmoka- |
me. <
arba 6 pakelei už $3.30.
85c arba 6 pakelei už $1.75.
toliu 80c arba 6 pakelei už $1.40. j”.'
Knyga "Daktaras Namuose”
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo dotnvoms. 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. , 
Gyvenimas Szvcntujti $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro pn 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Olų- i 
loldo atdarais $1.50. Vainikėlis mažu-| rlgiimi

“ is/.di i bdnv
ir -r

ne-Ld migai 
sa vo

t.

$1.00. Dils

Aukso i 
senove? i

ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50.
Mlnksztu abdaru $1.25.
poploros 30 gatunku. tuziną? už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ava. Roehcstor. N V

Lain, kanw

.■MBSBI

JONAS M. CISARIKAS 
Tirą laauranre Agrat

Apdraudžia (Tnenirinln) Namo?. 
Tarorua, Naminiu/, Rakandu*, 

nuo UkdI**. 
Q«rlaa«loae Kompanijom*

___________ : » •

11K W. Mahanoy irę, Mahanoy City i
jflHMBKABgaHn mm w iittuu h*i • m »••••?

pamal
ti ra bo-

Pinelis,

munszai- 
liudijo, kad

Augustas Pinelis, 525 
Į \\ . Pini’ ulvrzios, likos aresz- 

t a v<>tas u z 
U snvo
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Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Eiiū po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankojo negali 
praiuti.

nezmogiszka pasi- 
prisiegelia, ku- 

4 4 o

l<'-j a
\ ra įosu

* 9

kaili ej- 
-rėždamas isz dar- 

P i 11 e 1 i s 
mot rria i.

aut ra s vy- 
kada .ip'-ivedo su juom 
'i.l'Hi doleriu.

Itiiiiii PiiiMi* pirko už Inos 
m ma a nt

laik pradej< 
>n 

in-:.h“<iami ilgiau^
t \nmi>lo žvrris/ko

SU

Chicago. — Mare Kaspero- 
nis, S532 Vincennes Ave., liko 
teisėjo Burk o, ICnglewood teis
me, nubausta $150 pabaudos ir 
kasztais už dirbimą 
no. Du policistai
jie užtikę ja darant nninszaina 
ir rado daug užraugtos brogos. 
Be to ji bandžiusi 
papirkti, siūlydama jiems $15.

— Washington Park ligo
ninėj pasimirė Petras Girgulas 
30 ni„ 5039 S. State St. Jis liko 
sužeistas Lapkr. 22 d., kada jo 
automobilius prie State ir 61 
gatviu susiduri* su kitu auto
mobiliu. George Markes, kuris 
važiavo kitu automobiliu, liko 
tik lengvai sužeistas.

policistus

Po a psi- Worcester, Mass. - l’ž

rina
paskiu iszvažiavo in

\

Pa., Hi F

JERUZALEMO MŪRAS, KURI SUARDĖ DEL KAIZERIO, BUS VĖL PASTATYTAS.
maras Jeriizhlemo, kuri suardė Turkai 1^98 melo idant’per ji inejtu in 

\ ola Ims užmūrytas
Senoviszkas

miestą vokiszkas kaizeris, laike jojo atsilankymo iii tonais, 
senoviszkam laike.
jaus prie Jafl’os variu, kuri dan 
kariu.

kaip buvo
Perkirtimas parodo laja vieta pro kuria kaizeris prajojo. Randasi tuo-

O laikuosia ir laike krvžiokiszkubibl iszk įlosiąaisiž\ mejo

K

m
t;

Box 241

I
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pa- 
ežios paveržima Peliksas Dam
brauskas patraukė teisman 

Dam-
patrauki* 
Tamoszait i.sa vo

> 
mol oria.r I lie!

va rdo 
nedorai 

Kai
nu

pusi 
ieimnio su moteria pranesze 
apie tai paiieijai. Badai in tai

1 iimiai-zy! a
jvi-ka- isZsiajszkys laike 
i m< •.

"kita motore

M ūmi miestas

ir
I eis-

isz rod o 
'tikrai pnikei. Biznieriai pada- 

saugiam ! bj|lo konia
palnikimui. Siuncziu pinigus in visas į sU t u |<st a nežeis

Priimu pinigus

dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
po^tus keliaujantiems in 
^Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigipi. Raszykite apie kainas o gau 
site teisingu atsakima. Adres,

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Lietuva.

ivukitt: i

4 — 
♦
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UattThikaa Grab ori a a 
K. RĖKLAITIS

L&14oja NucalrcHut
MAoJ«ul« mada Ir mokila

Tiri MKOlblMlnke tuoter*.
Prielnajuoa prakaa.

ill West Sprnoi Atra«(
MAMAM0T CITY, FA.

Ball Telephone* No. 149

Nucalrellut

e****

CAFITAL STOCK
Bar*l«a !r Profits lUMH.Se

MaksM* aatra >rocenta ant •ridėta 
Hale*. Procaata prided am prie ju* 
|Wn x Sau*!* Ir 1 Llepo*, ■ e pal
atai ar ataMMt parodyt knyyuta

Antanu 
brauskieiK* pan*ikal;ivo teisino 
perskyros nuo savo vvro Fe
likso, kalindama ji 
žiaurume ir nesirūpinime szei- 

jie turi

nuo savo vyro 
irt y beje,o

/ < 
v 4 
A':

mvnos užlaikvmu.• •

tris vaikus. Jos byla
vokalas

gins ad- 
Benjamin Mendelson, 

turis savo kantora Slater Big. 
kambaryj/* 9.31. A. L.

visa Centre ulieze 
elekt rikinems 

prie kožno szto- 
ro randasi raudonam kubile 
dydele eglelo, ka iszrodo labai 
puikri.

Stasiuką.-, penkių mene
siu senumo sūneli- Jono Jusz- 

\ ulkano kuris 
ris mirė Ketverge diena, likos 
pala idot as Su bat oj(‘.

Parsiduoda
su 

los kuriami* 
plasi. Šlubas 
j Vot 
j g<' 
to K

leinpukems.
randasi

o 
raudonam

’ |
1 kevieziaus isz

i blirzrrne
1 ir st ui

szloras su 
visoms intaisoms 

biznis ran- 
galima paranda-

i r galima gaut i Ivsa ant ii- 
laiko. Ateikite mi<> 6 isz rv- 

P 
vietos kur

72* i b'. I hue u l\ ežios.

valanda i 
biznis

i

I

t
•1

l. !

I1 ,

t >.

vakare ant 
ramias., po 

( D24

Kiek kasztuoja užlaikymas 
prohibicijos.

Suvienyti Vilstijei ka- 
i/.duoda

proli i bieij< 
milijonus doleriu,
naudos isz to

latsibuna visokį
os o kalėjimai

las 
k va i los

me
ant prispyrimo 

- keturis 
bet mažai

I nri. Da daugiau 
prasižengimai, 

pilni
t

j )žmlinst 
v!
i *

irt uokliu.
< *

ar ■«. Maa aoriia kad Ir jua turi- 1

| PARSIDUODA NAMAS
Naujas namas su visais nau- 

jausais intaisymais, 
tęs loto po No. 318 p]

Į St. Galima tuojaus 
i t vi i.

t).

ant ezver- 
M arket 

insikraus-
(T.102)

tūtai reikale *u musu banka, 
paleaat ar matau ar dideli*.

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki 1
pallet. B Obe tonai* 9 ryte iki 12 vai. 5

<

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Pm.
Jom, E. FERGUSON, Kaslorlus.

V/. TRASKAUSKAS
: PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY.

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

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

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

.Kampas Catawissa ir Market St.
Pa..

\ralstijos. 
Pa..

gyvenosK.’

ant rasai 
Sakoma , kad

ateis.
.Jurgiu

X'edelioj atnise-
su a. a.

bažnvezia ei- 
miesto

Wilkes-Barre, Pa. --- Mirė 
Jurgis Zimaviezius, Pakuonio 
parapijos, ilga laika.
Amerikoj, turėjo du broliu vie
na Illinois 
Reading,
žmogus nežinai nei dienos nei 
valandos kada mirtis 
Taip atsitiko 
Zimaviczium.
do prie stalo ir ramiai sau mai 
tino savo kuna, kai staiga pa
juto skausmą krūtinėj ir apal
po. l’ž valandėlės kūnas atsza- 
lo. Sakoma turėjo szirdies liga. 
Velionis buvo raiszas, ilga lai
ka nedirbo, bet savo tikybinė
se priedermėse buvo apsileidęs 
nors kartais iii
davo. Palaidotas ant 
kapiniu. Daug yra tokiu, kurie 

reikalus at idelioja, 
tuom tarpu reikėtų 
rūpintais savo ateinaneziu , 
veniniu, kur mes visi eisim.

— J. Ambrožaitis, 68 metu 
amžiaus Seredos ryta sėdo in 
strytkari Luzerne, 
sveikas, Jiet turėjo szirdies li- 

ir bevažiuojant apalpo ir 
mirė ant strytkario. Paliko mo
tore ir snnu. Petnyczioj palai
dotas ant lietuviszku kapiniu, 
Georgetown mieste.

sielos O
daugiau 

gy-

Pa., visai

ga

B. Damieo
[»() \V. Centre St.
Mahanoy Cit y, Pa.

TEMYKITE’
Isz priežasties štoko van

dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika-

sziuruoti

i lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 

I t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.
t.f.) Mahanoy City Water Co,

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas ir du priva- 

geroi viotoi ant 
Minersville. At-

tiszki namai, 
Sunbury St. 
siszaukite pas

Wm. Paulaucka
Minersville, Pa.

arba pas
Jos Abraczinska

Shenandoah. Pa.h1021

Asz Marijona Miksziute po 
vyru Siaviczione paieszkau sa
vo vyro Juozą Siavieziu (Sa
vage) kuris paliko mane ir su- 
nu 6 menesiu Gruodžio 1 diena. 
.Jisai apie 5 pėdu 2 eolu augsz- 
czio, mėlynu akiu, gelsvu plau
ku, turi randa ant tieseses pu
ses kaktos,
žinotu meldžiu praneszti ant 

adreso. (t. 103)
Mary Savjcziene 
342 \V. Mahanoy, Avė., 

Girardville, Pa.

Paieszkau savo brolio Tituso 
Gudaviczio 

m

Vabalai negali sunaikyt 
szitos bovalnos.

J. \ . t ’oeliran isz At laid 
(Ja., turėjo 

su

i

Jeigu kas apie ji

szio

- Pereita

.fi juos 
Pilnas puodas

Cleveland, Ohio.
savaite Petnyczioj taukais ap- 
siplikino ir mire V. K. Yurgilo 
1125 E. 79th St., sūnūs Vincas 
3 metu amžiaus. Jo jaunesije 
sesute Florence* irgi labai like) 
apdeginta.

Nelaime atsitiko motinai ga
minant pyragaiezius. 
viro taukuose.
tauku stovėjo ant pecziaus, in 
kuriuos motina
lauk pyragaiezius. •Jai nusisu
kus nuo pecziaus, vaikutis pri
ėjės norėjo paversti puodą.ir 
pažiūrėt kas jame yra; puodas 
buvo ant pecziaus lygiai su jo 
galva. Kada pavertus puodas 
iszsipyle karsztais taukais ant 
abieju, motina iszgirdo kliks- 
ma, bet jau buvo pervelu. Pu
ta abudu kūdikiu in ligonbnti, 
kur Vincukas ir mirė.

dėjo ir ome

PUIKI MALDA.KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Viso* reikalingo* maldo*, Litanijos, 
ir ,M« Puikiai apdaryta rainksatai* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti kraastai. 
Preke su prisiuntitnu tiktai $1.50. 

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

SUPRATO, JOG SENAS VYRAS YRA NIEKAI.
M rs. Henrieta t Toper 

\ o sena vyra Juoza < ' 
ku keliolikos teatru New \ <>rke n Kau-as t ity, nes sako buk 
su senu kvailiu m 
adgal likos pripažyta 
ant fotografislu

OS, 
užaimvtI >nse(<m i a 

teip kieta žievia. 
negali josios per

kirst ir sunaikyt bovelna. Szi-
met turėjo 
užaugindamas daug bovelnos, 
o jojo 

boll W/M‘\'il
iszk i rl < >.

t n rej< 
liovei na 
jog vabalai

< H *

i.-z Kansas < il\, Mo.. skundže su
per, mi lijoiiieriu. kuris \ ra locninin-

Kali
ik uris

>Jr

gilnkninga mota
Henrieta keli metai 

inhere visam
a Ii ilginus gyventi.

už pal<»giau><‘ inf»!crp visam Am<*rik«* 
atsibn\ (» Kansas ('it v, Mo.sejmo kuris

lei k 4

kaimynu bovelna vaba
le onia viską

t

•»

(Antanas Gu,da- 
fony Gudavieh) 90 

indai kaip A įnori ke. Gyveno 
New Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina isz kaimo Red 
Tauragės Apskr., 
\’al., ir Paezto, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji apie ji,- nes turiu labai 

(t.102) 
Gudaviczia

NoW Philadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO /
Penki nauji namai Tatnaqua 

Pa. Keturi po $4,600 už kiek
viena, kitas už $5,100. Kreip
kitės ant adroao.

Michael V. Volte 
(Vilkaitis) 
336 Arlington St., 

IMinaqua, Pa.

vich arba

J I

M

Skaudvilės

Motore 105 metu senumo.

Mrs. B. A. Howe,

tieji apie jl- nes 
svarbu reikalą.

Konstantas
.Box 77

(t.102)

AR JĮJĮ TO VERTA?
Tai priraižykite jia 

prie musu banko
Kalėdinio Klubo

K

Jusu linksmybe yra padaryti 
tuosf' linksmus’ katruos jus 
mylite. Pradėkite del savo 
visu vaiku Kalėdini Klubą. 
Palikite tuos pinigus banke 
ant procento ir pridėkite kas 
metas dauginus
pinigai būna jiems del atei
ties ir mękslo. ■ 1 ,•

Priraszykite Sziandien,

First National Bank
MAHANOY CITY, PA.

Tegul tie

kuri yra 
seniu use mot ere Massachusetts 
vaisiije, apvaiksztinejo praėj
iu Subata 105 im*tus savo gi
mimo. Kada 
kokiu būdu 
ir kaip žmogus 
idant sulaukt ilgos 
senuke* atsake* <buk 
darbas yra geriause 

susilaukime/ 
9 9

savo gi-
josios užklausta

'I

ant 
ves.

fyvena teip'ilgai 
turi gyveni, 

senatvės, 
‘/sunkus 
gyduole 

žilos senai-

PARSIDUODA NAMAS.

Namai del (riju 
po S ruimus del kiekvienos 
szeimynos.

szeJmvniu t'
ruimus

Geri skiepai, van
duo ir kitoki intaisymai. Dvie- 
jos tinkamos del bile kokio biz
nio. Yra tai kampini

Snyder St.
namai

prie Pino Hill ir 
Minersville, Pa. Ant kito galo 
loto randasi teipgi namas del 
dvieju szeimynu, po 4 ruimus. 
Kas norėtu pirkti 
piasi ant adreso.

tegul krei- 
(t.101

Box 45
Ad. Gegužis

Middleport, Pa.

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coflield. Skalbynes
Liiiolcumns arba

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

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

§I
m Puikus Artisztiszki Sieniniai ' Įft

y
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Kalendoriai ant 1924 meto.
’’T’T

t ,4V 11 M i
k

Lgi *5
a im

F . 3K *■

A?fe ■ T
M# 'i Ii H br[Air* T <

m/ LlJ*'
I

$2^4^iŠ

^•vVj-3
qĮi rr IgA

M
į lf K

q

Sz'itie Puikus Kalendoriai susideda isz keturiu atskyriu pavei*
Kožnaskslu su kalendorių vi&u szvcnluju ant kožno pavaikslo. 

kalendorius yra surisztas su szilkiniu szniureliu nes susideda isz 
trijų kaino popicros.
kslo auksinis vainikas.
ploczio o

Paveikslai puikei dažyti o aplinkui pavai- 
Koznas kalendorius turi dydumo 1 1 coliu 

Reikia juos matyti idant galema butu 
Setas tuju

14 coliu ilgio.
apsvarstyt juju puikumą ir artisztiszka pieszima.
puiku kalendorių susideda isz srkaneziu paveikslu:

2—GERAS P1EMO.
4—ANIOLAS SARGAS-

1—SZVENTA SZE1MYNA.
3—KRISTUSAS DARŽE ALYVŲ.

Ant kalendorių nesiranda jokiu apgarsinimu ir parsiduos

Visas Setas Tiktai Už $1.00
Užkalbinkite kalendorius

ju nedaug pargabenome. Galite uŽkalbyt kelis setus
Mes apmokame kasztus prisiuntimo. 

DABAR, nes 
kalendorių ir nusiunsti savo pažins tauriems ar gyminems kaipo do
vana 
labai dėkingi* 
votoje laiszkoje,

Raižykite sziadien ant adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.,

unt Kalėdų, icz ko turės dydeli džiaugtma ir jum ui tai bus 
Siunskite pinigus per Money-Order arba Registrą- 
o kalendorius jum prisiunaime per paczta.

MAHANOY CITY, PA.
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Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata

4

I

/

M

t 
■ 1, • f 1 .i11 ' >■ j K

Knyga ‘‘Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta* audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite;

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa.
1
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