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Isz Amerikos
Du mire plaukent in Amerika 

laike didelio szturmo.
Nexx* York. — Isz priežasties 

ant
turejo pavojiu 

susivėlino po
“Cleve- 

susivclino kobia ketnres 
baisios, 

jog nuplovė nuo laix’ in mares 
36 metu kuris » II

keliavo isz V’iedniaus, noriais 
laivas sustojo, bet nelaimingo 
nesurado. Viena mergina likos 

sužeista, o Szi mas
1 larrisburgo, Pa., 

mirė ir jojo kuna nugabeno na
mo, nes pali nepavclino jojo 
laidoti ant mariu.

Inmete kūdiki in saulini.
Woodstown, ? 

Bessie Atkinson, 
sziu metu mergaites, kurios kū
nas likos surastas senam sznli- 
ni po kuknia, dabar motina li
kos uždaryta paikszu name 
kaipo beprote. Motina buvo to
sios nuomones, jog kada sirgo 
laike gimdymo ligonbutejo, jai 
daktarai sumainė kūdikius ir 
nuolatos rūpinosi buk josios 
mergaite ne buvo josios loena. 
Mažosios Katriutės lavona ra
do insiuta rnaisze. 
lai laiko niekas 
gaites, 
nesze

Melo 
k aria 

arosztavo-
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dideliu szturmu 
daugelis laivu 
gas keliones ir 
kėlės dienas. Laivas 
land”
dienasi Vilnis bnv->

Frana Klinecki,

baisoi
< ‘ohen 1SZ

?s 
mariu

I. — Mis. 
motina sze-

seservs

Nuo kokio 
nemato incr- 
motinos pra- 

apio tai palicijei kuri 
pradėjo daryt i krata namie su
ra sd.Wii wmvgnrtc szu 1 ini.

Visa szeimyna ken te bada.
I ittsburgh, Pa. — 

po visa aplinkine randasi 
rove, bet atsirado 
xargszu kurie neturėjo ka val
gyt ir nežino kas su jaja butu 
atsitikus, kad nebūta juju su
radus milaszirdinga draugavo.

Albertas Castor gyvena su 
I>aczia ir septineis vaikais li
kos surasti pusiau sugriuvu
sioje bakūžėlėje prie Lock .No. 
3, artimojo Elizabeth. Per sze
szis menesius Castor negalėjo 

Ana diena ož
ka r ve kuria 
Agentai su-
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Steitine palicije aresztavojo 
mažiau praejta meta. (.

Harrisburg, Pa. 
1923 vaistine jialicije 
praminė “kazokai”
jo 4027 ypatus už visokius pra
sižengimus už perlanžyma pro- 
hibicijos liesas. Mete 1923 
aresztavota viso 12,1S3 ypatu 
arba 2063 mažiau ne kaip 1922 
mete.

Palicije padare 1,991,912 my
liu, atrado pavogt u, dalyku už 
243,116 doleriu, 
nariu yra 265.
Darbininkai turi daugiausia 

vaiku.
Peleniai, angle- 

ir kiti darbininkai turi 
ne kaip moky 

Ii žmonis. Paprastojo 
noje profesoriaus, 
advokato ir rasztininko randa 

nuo dvieju lyg trijų 
darbininkus nuo

< ‘hivago. 
kasia i 
daugiau vaiku

Met e

Policijos su

szeim v- 
priezerio,

ir tolinus 1

si tiktai 
vaiku o pas 
riju lyg asztuoniu vaiku.

Jeigu teip Ims
tai už kokios dvieju szimtu me
tu neturėsime veisles mokvtu 
vyru.
Ant 4800 žmonių, automobilei 

užmusza viena.
Chicago. — Amcrike szia- 

dien randasi daugiau kaip ke
turiolika milijonu visokiu au
tomobiliu kurie užmusza viena 

k ozu o 4800 kožnažmogų isz 
mota.

Jeigu vilkai minesztu žmogų 
kas melas isz miesto kuriame 
gyyentn 48,000 žmonių, tai visi 
tiiji vilką jv^zk**!;! su visokeis 
ginklais pakol jojo nenuszaiitii, 
bet jeigu automobilei tiek žino

tai nieNorints'n‘n nznmsza ant meto 
ko.

Atvažiavo pirkti szliubinia 
szlebia, surasta paleistuviu 

urvoje.
Philadelphia.

szeimvna

surasti darbo, 
inusze sergantia 
pradėjo valgyt.
szolpo szeimyna pinigiszkai ii 
maistu su prižadėjimu suradi
mo (-esteriui darbu.
Triukszmingas susirinkimas 

anglekasiu ant sejmo.
Indianapolis, Ind. 

neis atsibuna 
iąas, ant kurio ana diena kilo 
tokia velniava, jog arsziau bu
vo ne kaip bolszoviku posėdis 
Moskvoje. Vieni kitiems jižda- 

<> preziden
tas Lewises ir k a tik negavo in 
kaili nuo keliu delegatu.
Badai buvo nutarta idant kon

traktus padaryti 
metu su Operatore is,

t 'zio-
anglekasiu scj-

ve net per žandus,

I

pribuvo in

no kas su jaja pasidarė.

policijos, kur 
nemoraliszka 

Palicije jaja rado

ant ketiniu 
o ne kas 

metus kaip lyg sziam laikui da- 
rv<lax’O.

Anglekasei užmetineje vieni 
kitiems judoszysta, neisztiki- 
mysta ir apgaudinėjimu. Kaip 
sejmas už$ibags tai nežine.

Motina su trimis vaikais su
degto ant smert.

Akron, OĮiio. — Motina ir 
josios trys maži vaikai, Mrs. 
•I. Smith sudegė ant smert ka
da namas kuriame gyveno su
degė ant East Akron. Burdin- 
gieris Albertas Rains baisei 
apdegė. Badai burdingieris 
pradėjo iigni pccziuje su kara- 
sinu kuris eksplodavojo.

Tėvas Jonas Smith ta va ką
rą (Urbo ant nakties gurno fab
riko, o lęada sugryžo isz darbo

E leno ra 
Brown, 25 metu patogi mergi
na isz Readingo, 
Fiiadelpbia pirkti sau szlinbi- 
nia szlebia ir kitokius reikalin
gus daliklis del Jaunamartes, 
kurios vinezevone ketino atsi- 
but i už keliu dienu.

Mergina pribuvus in miestą 
teip prasilinksmino, jog neži- 

Tik
tada atgavo pilna protą kada 
pcrnakv’ojo ant 
jaja uždare už 
pasielgimą.
bjaiiram padėjime su kokiu tai
Harry Christie, kuriuos surado 
paleistuviu urvoje. Kokiu bil
du mergina iii tonais gavosi 
tai sako buk neatsimena, — o 
gal buvo jiai užduota kokiu 
vaistu.

Abudu likos 
užmokėjimo 
bausmes ir kasztus sūdo, arba 
alsedet 30 dienu kalėjime.
Bimbazelis užklupo ant jaunos 

mergaites.
Great Bend, Kas. — Palicije 

aresztavojo pastot i John C. 
Waldron isz Oklahomos City, 
kuris subjaurino 18 metu mer
gaites isz South Bend. Pasto
vis Waldron buvo prabasz- 
czium metodiszkos episkopoli- 
nes bažnyczios ir buvo gnodo- 
tas per savo parapijomis.

Nogla žino, kokis tai pasze- 
lumas apeiną tuos protesto- 
niszkus bimltazelius kurie teip 
iszkrypsta isz kelo. O gal netu
ri užtektiinai tvirto tikėjimo 
idant savo paszelusi kunti su
valdyt.

PUIKI MALDA KNYGELE
* “ANIOLAS SARGAS’’

tonais

po
nubausti ant

25 dolerius

rado narna liospnoje o norintį 
įimto savo moteria su vii i kai s 
vidur i je bet negalėjo jiems nie- 

rpinl Krit

įimto savo moteria su vhikais

Vicoe reikalingo* maldo*, Litanijos, 
Paikiai, apdaryta mink*stai*ir 1.1.

Preke tu prioiuntirau tiktai $1.80.f-- M---- L---- J--- - . ~ - -
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Ex-Prezidentasi|SZ V1SU SZAL,U 
Wilsonas Mire

•*Mi

I

Rosijoi didelis neramumas. — 
Kelios gubernijos sukilo.

I lelsingfors.
i

Sausieji” Priesz 
Katalikus.

I

New Yorko valstybes Auti Į 
Saloon lygtis direktoriai susi
rinkime padare rezoliucija. Vi
su Nexv Yorlco protestantu var
du tos politines organizacijos t 
direktoriai szaukiasi valstvbes

• I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. • i,

. "t

j

v<> didele ek«plozije 
šia, bet laikraszczei 
žiiies labaiLynn, Mass. Tarp lietuviu 

naujienų niekad nestinga. I’er-lp..^.

-1 ..... .........—----- -----------------------------— į į ■■ ■ I.' 2^

West Frankford, Ill. — Gal 
jau visi žino, jog netolimam 
miestolije nuo czionais atsibu- 

kasvklo- 
smnaisze

nepaduodami kaip 
Sziai, 25 Januariaus, 

Potnyczioi po piet, apie treczia 
valanda. Johnson (’ily mieste- 

•s nuo West Frank- 
Fajerbosis

Telegramai 
prisiuusti iii ezionais isz Mosk- 
vos 
didelis neiMirė Nedelioje 11:15!',.. ;. . •_ ... didelis neramumas
tiin po mirezei Lenino. Kelios 
gnberniji 
bu \ < >

valau priesz piet. 
Sirgo 4 metus.
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prunesza, buk Rosijoi yra* 
terp zmo-

sukilo ir atsi
imi szi a i

>s jau 
kruvini

žmonių ir kareivi,U.
,000,000 tremtiniu užplūdę 

Lenkija.
\\’a rsza wa.

paleista esą iii Lenkija
apie 2,000,000 sėliu
i r
I ,eiik u

2

Isž Rusi jos 
grizli 

l remi iniu 
Nors riibežius 

apstatytas, 
bei Iremtiniai gryžta namon ir 
dažnai randa savo vieta> lenku 
naujakuriu apsegtas.

Auga \ictiiiiai sukėlimai 
veikia partizanai, dvarai degi
nami. Dvarininkai ir lenku

topa I h‘geli n.
sargvboa

iwaMMwnok

WOODKOW WILSON

5

Buvu- 
Suvienyt uju 

Vipstijti Woodrow Wilson, mi
re 11:1.5 priesz piet Nedelioje, 
3 diena Vasario, 
keturis melus, 
zidentu du kartus 
melus.

'Turėjo jisai szirdies liga, ant 
galo aplaike paralyža ant kai-

Washington, D. < 
; prezidentas

Sirgo konia 
Imdamas pre- 

aszt imu is

Jojo pati ir dūk
to radosi prie mirsztanczio, ku
ris jau nuo praojlos Petnyezios 
radosj ant mirtino patalo.

Wilsonas gimė Stanton, Vir
ginijoj 28 Dveembm’io 1856 me
te, buvo prezidentu Princeton 
universiteto 1992 per septynio
lika molu. Iszrinktas guberna
torium New Jersey Novembe- 
rio J(i, 1910 m. Iszrinktas pre
zidentu Suv. Valstijų 4 Novem- 
bea’io 1912, ant rii kart u iszriuk- 
tas prezidentu Novemborio 7, 
1916.

Apszauke kare prieszais Vo
kietija 2 Apriliaus 1917, isz- 
plauko in Francije 4 Deeembo- 
rio 1918 kaipo pirmsedis ame- 
rikoniszkos taikos kamisijos. 
Apsirgo Wichita, Kansas, Sop- 
temberio 26, 1919. rAtsitrauko 
nuo prezidentystes 

įniro

reses sza|ies

Morcziaus
Februarians 3,4, 1921, 

1924.
Teip t hi iszsipilde pranasza- 

vhnas francuziszkos inspeto- 
jos, link Nuropojo mirė garsin
gas vyras, o tuom buvo Leni
nas, o Ameriko teipgi mirs gar
sus vyras, kuriuom yra buvil
sis prezidentas WjĮsomis.

Akyvi Trupinėliai.
Anglijus karaliaus tikra

pravarde yra George Fredrick 
Frnest Albert Windsor.

* Su v. Valsti josią randasi 
51,6.13 o gromatnesziu yra 39,- 
485.

Svaras 'niežiu susideda isz
5000 bieziu. •

Amerika ugnis permeta
sunaikina tiek medžiu kad isz 
juju galonui butu pastatyti ej- 
lo namu po penkis kambarius 
100 pėdu viens nuo kito, kurio 
teptųsi isz Now York in Ohica- 
ga.

* ■

stfš in. laika ’ 16 motu,:* nubalo 
179,902 visokiu nauju tiesu,'isz 
kuriu dydesne purtą no yra no X • • 1

Am or i k on i sz ka s k ongre-

eita savaite ežia pateko bė
don Albinas Jurczius, kuris gy 

’r. 84 Sauga more St. 
Mat, užsimanė “užjrausto vai

de! kurio Adomas su 
- kaip ra- 

lr kaip Ado- 
moteris. taip ir 

•s kalLiiinke

veno po N 
I X f A • * 

i
• I - I
' i J ieva neteko rojaus

. sZoprokuroro ir kai-knriu tai-:

legislaturos ropublikomi atsto 
terpG u pagelbon. Szankia tuos ats 

jovus atlikti tardymus valsty 
oes 
sėju pasielgime.

Sztai kame dalykas:

| siaus, * *

4 4

to

I Karininkai 
naujakurio i bėga.

Sumiszimai ypacz jaueziama 
Gardinijoj ir Volvnijoj.

Siunczia senus fordukus in
< Japonije.

I lonolulu. — Szimtai fordi- 
niu automobiliu \ ra simicziarni 
isz Ameriko in Japofiije kur 
drebėjimas žemes padaro dau
giaaše bledes. I jiivas Kerniai 

diena
szimtus t(>r<bikii in Yokohama.

Daug automobiliu likos sir- 
miikyta per drebejima žemes, 

idant paskuhyl darbu niįva- 
limo griuvėsiu 
naudoje senus foTdukns.

Lenina padarys szventu!
Moskva. — Na, tai ant galo 

ir bolszcvikai susilauks savo 
szvonlojo. I žmanymus ejua po 
\’isa Bosiji' ir su kožna diena 
daugiau auga, idant mirusi Le- 

padaryti szventu kaipo 
holszeviku patroną.

Bolszeviku partija dabar bus 
“ IiPiiiuite Bol- 

part ije.

ana

o

nina

*1

Laivas Kendal 
adgabeno szeszis

nuo ulyo’Zfiu

Na, lai ant 
susilauks

permainyta ant 
szevist u ”

New Yorko Anti-Saloon Iv-! 
gos virszininkas noteisotai pa
sisavino nemaža, tos lygos pi- 

xailst v bes 
pareiga tos 

ruszies žmones patraukti tie- 
Taip ir padaryta.

Anti-Saloon lygos vaidybos 
nariai (direktoriai) nugirdo,

- ka).! ju virszininkas 
mas tosman ir bylos laiku bus 

dideles tos lygos 
paslaptys, tuojaus atlaiko susi
rinkimą. ir isznesze 
mo rezoliucija virszininkui.

Bot valstybes
karta pradėjęs darba, atsisako 

Tegul teismas ji

nigu. Jis inskustas 
prokurorui. SzioSex i < >

son.

traukia-

iszvilktos

pateisini-

prokuroras,

pert ra ūkti, 
iszteisina pažymėjo pirminin
kas. Tr kasgi ? Teismas ta poną 
“sausaji” rado kaltu.

Kiek palankus valstybes le- 
gislatnra pradėjo slėgti tu ly
ga. Pagaliaus valstybes apelia
cijos teismas lyga
pol i tine organ izaci ja. 
tokia, ji kas metai savo finan
sines sąskaitas..(apie Jirtįnmhrt
ir iszlaidas) turi

PADĖKAVONES NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

Vėlinu jums kanuogeriausio 
pasivedimo jusn gyvenimo ir 
darbuosia ir kad susihiuktiimot 
kaniiodaugiausia 
del “ 
dovanelia už ka 
aezin, su piigarbu, 
No. 5425 A. 'U. --

Stroiidsburg, Pa.

Saules”
už

rlį

1liję, 0 mih 
ford.
gialbininku nuėjo in kasyklas 
apžiūrėti laja vieta kur likos 
užgriauti nelaimingi angleka- 
siai, o kad daug gazo buvo pri
ėjo kilo baisi
abudu užmiisze. Visu angleka- 

32 o de
szimts labai apdegino. Terp už- 
miisztiiju radosi tris Lietuvei, 

f

su savo pa- ii

‘‘ Kokoivis.
prigimdo

nelaime
yra ilgaplauke, tik jos vardas!,

Mrs. Heilu ;J1V„ kllKvk|(Miiu

I ma 
' J iirczians t eksplozijc kuri

rf'1

• ' į ne J ieva, bet 
į souei. Ji turi savo \ yra ir gy
vena po N r. 46 W<»st Nepfmic 
SI.

Albinas Jurczius parsivedė 
ja in savo namus ir užsirakino, 
bet užtnirszo užtraukti langus. 
O ta ilganose policija tuojaus 
užsimanė pažiūrėti , ka. musu 
Jurczius su Bella užsidarė da
rys. 'Trys guzikuoeziai 
szo savo nosis prie Jurcziaus 
lango Ir įpilate tokiu dalyku, 
kad ncheiszkente 
vidun ir sugadino visa “ro
jaus laime”. Jurczius ir Bella 
buvo paimti ir nugabenti be- 
langen. Vyras paskui atėjės 
savo moterį “iszbelavo” ir

r> J

.lit

-i

pri ki-

-jie puolė 
visa

Vyras paskui atėji 
“iszbelavo” 

parsivedą namo, o J u rėžius pa
siliko szaltojoj. •

Dabar bus sarmata žmogui- 
ir su pažinstamais susitikti.

priminimo(I laba r t ruput is 
nuo redaktoriaus tiems kores
pondentams kurie myli už ke
liu sanvaieziu daneszt apie ko
kia nelaimia kada jau apie tai 
apgarsyta. Del ko tomistą sė
dėjai malszci ir tuojaus apie 
tai ncpraneszei o ir vardus Lie
tux iu kurie žuvo toje nelaimė
je. Bet kada jau praejna kelios 
sanvaites, tai paraszo apie at
sitikima, Imk no teip buvo, tik
tai sziteip buvo. Kita karta to
kiu daneszimu
kaip buvo teip buvo ir ant-to 
teip pasiliks. Nekarta meldže- 
mo musu skaitytoju idant pra- 

. j nesztu mums apie visokius tit- 
paezia ilioiui, <»

netaisysimo•n- /

'I

**

pri pažino 
Kaipo

Tai buvo di-

pri statyti 
valstybes sekretoriui.

Tai didžiausias lygai smū
gis. Nes ikisziol niekas nebeži
nojo, kur ji ima dideles pinigu 
sumas ir kokiems tikslams pi- 
ngus iszleidžia.
džiausią jos paslaptis. Tuotar- 
pu ji bore pinigus kas motai 
invairios ruszies ‘sausosioms’ 
politinėms “nekaltu avinėliu.” 

Atėjus toms jai juodoms va
landoms lyga protestantu var
du szaukiasi
publikom! pagelbos. Lygos 
direktoriai meta insinuacija 
tiesiog ant. kataliku ir dar žy
du. Sako, kad katalikai su žy- 

skaitvtoii! •(Iais Kiloja persekioti, kad ka-

legislatures re
pą gel bos.
meta

i skaitvtoju • (bus ^le .ia persekioti, kad ka- 
. Aplaikiau’jusujta,ikaH teisėjas ja pripažinęs

szirdiugai i politine, organizacija ir tt. Ir

Szirdiugai tamistoms deka
voju už siuntimu man 
kuris mane 
lanko in Lietuva per visus mo
tus. Szirdiugai aezin už kalen
dorių. Labjausia (lekavojom už 
laikraszti “Saule”, kuris dau- 
giauso man buvo tinkamas skai 
tyti isz kurio negaliu atsigirt. 
Duodu ji skaityti ir kaimy
nams už ka ir musu kamvnai 
jums szirdiugai dekavoje. 
Meldžiu

‘Saule’
pasekmingai at-

kas dar indomiau, lygos direk
toriai tvirtina, kad katalikai 
ir žydai esą “bootlogeriai.” 
Pati prokurorą kaip tik nopa- 
x’hdina “bootlegeriu.

Ant i-Saloon lygai 
g

i n statvmai s.

esą

to to

puikiai 
įliejo pra-

Chicago. George Dukotis, 
(kiti paduoda kaipo Dnkalis) 
vakar natriuose 4533 S. Marsh
field A ve., kur jie abu gyveno, 
nuszove Gus Gijunelis, (kiti pa 
duoda Kunalis), 32 m., Gijuno- 
lis dar iszejo ant “poreziu” ir 
ton sukrito negyvas, ’faila Du-Į 
kietis ‘mojo in savo kam bari ir 
paleido sau in szrdi dvi kulkas 
krisdamas ant vietos negyvas.

New City, polcija suėmė pa
nele Sophie Copola, 18 m. at- 
klausinojimui, nes ji buvo kam 
bary, kada Dukiotis 
Cijuneli. Policija 
mane, kad žmogžudyste invyko 
isz paxy’do del Cepelos, bot ja 
at k lau sine jus 
tai netiesa. Ccpclą paaiszkinu- 
si, kad szaudimasis invyko 

kada Ciju-

sitikimus ta
ypatingai pravardės musu Lie
tuviu, je igu juos patinka kokia 
nolaime, o nelaukt kėlės san- 
vaite's ir sau po nosia zurzet: 
“asz tiems duriMams paraižy
siu kaip buvd, nes ju* nfėko ne
žino ii’ tik viską sunnilkino.”)

ii'

toil

poreziu

nuszove 
i sz]) radžiu

pasirodo* kad

szaudimasis 
svoeziu kambary, 
nelis pabaro Dukieti už nedir- 
binui, kas labai Dukieti užpy
kino.

Narkuniene,
gyveno, serga ir neko negale- 

szaudymasi, 
kadangi tuo laiku gulėjo lovo
je.

pas kuria jiedu

jo pasakyti apie

Akron, Ohio. -- Pardavė 
ukes, po nebuvimo keliu metu, 
sugryžo Akrouan broliai Ig
nas ir Kazvs Puisziai.

Lietuvis gyve- 
papuolė in

— Vienas 
mintis North side 
valdžios rankas už darymu pil
kosios. l’žsimokėjos bausme li
kosi paliusuotas isz kalėjimo.

— Sugryžo isz Lietuvos tū
las Kuliunasį, kuris 
giria, esą viskas ten neblogai, 
tik jam nepatinka katu valdžia 
kalbanti 
Lenkiszkai.

Lietuviu bažnvezia sto-

Lietuva

Lietuviszkai, o ne

vi udžaryta. Kunigo nėra. Kini. 
Alinskas isz Youngstowno nuo 
Nauju Metu jau nebepasirodo, 
Akronieczius atsakaneziai nu- 
klehonaves dingo.

If)

lį

ji

szirdiugai
saxh> draugo .Juozo 

Kupczinsko isz Ameriko kad 
užsakyt?! ir ant kito meto teip 
mylema laikraszti ir tikiu, kad 
jisai man tos loskos neatsakys 
už ka ir jam siuneziu szirdiil
giausia padėka vone.
No. 5692, M. R. isz

Alozuriszkiu, Lietuvos.

Duodu jums žinoti jog ap- 
la i kia u 
“Saule” 
dekavoju. Malonu m (ims skai
tyti “Saule” 1 ’ ' y‘
nome kas .dedai

puiku kalendori ir
už kuriuos szirdiugai

isz kurios duži- 
ant viso svie- 

ncgalimo josios 
iižsiVafctl, fai gal musu žente-

jS|fr^aug sniego ir dydolius 
Hzalcziiis net 30 (laipsniu.
No. 442 I?. P. isz Lazdijų,

a a

to? ‘Mės palis
.v • ‘ k. f ' w •

lią ye|a mums užraszys.; Ture-

klojosi, kuomet ji 
silenkti su instatvmais. Gi 
kuomet užkliuvo, tai katalikai 
kalti.

Delko ji szaukiasi republiko- 
nu? Dėlto, kad sziu tarpe di
džiuma pa protestantai./Tuo- 
tarpn demokratai didžiumoje 
yra katalikai.

Bet vargiai jai tas szauks-
Drau-mas gelbės, kaip rasz.o 

gas. ”
4 4

/

Isz Lietuvos.
'*to

Sunku gaut metrikus.
Knpdeliszkis, 

aps. Prireikus szsiimtl savo tė
vo mirimo metrikus nuėjės pas 
Kupdeliszkiu parapijos vargo-

B.-Pasvalio

vietoj nebeatitinka tikrenybei.
Ir tai nebepirmas apsireisz- 

asz pirmas 
taip nuoginamas. Ko, kasžin, 
žiuri dvasiszkoji valdžia.

k indas. Jau nebe

M

J
'!.ih

,i

4 APIE ŽIURKES.

Naikinkilo žiurkes kiek 
lodami, nes tiejei sutvėrimai 
paxlaro daug bledes ir prapla
tina visokos ligas. Pora žiurkių 
gali prasiveisyt in tris metus 
ant asztuoniolikos gentkareziū 
arba 359,709,482 žiurkių. Pa
prasta žiurke veisi nuo szesziu 
lyg dešimts kartu per mota 
po deszimts* žiurkucziu aut 
kart. Todėl naikinkite taisos 
bjaurybes kiek galėdami viso
keis budais.

■ j

fabrikai' padirba
’* • , ! "I ' • 1 I » » ♦

nes tie jei
ga-

,1. ■... , 'I , T l»'t ' '■ *

-rr   ——i l‘J
Suv. Valstijosią a laveliu 

per motus’ <■ V *’ 1

•w

nininka užsimokėjau už iszra- 
szvma ir žemini mokesni. Vie- 
tos klebonas X Deveikis papra- 
sze už patVirtinima 20 litu. Asz 
savo motinos mokinimą atsi- « M ' tK ......

Daktaras Szliupas serga.
D-ras Jonas Szliupas po la

bai sunkios operacijos Kara- 
liacziuje, (ryts dienos atgal) 
szia naktį miegojo rainiai ir jo 

ge-

" i

savo motinos mokinimą atsi
mindamas, kad kunigai tai esą 
szventi žmones, nieko pikta ir 
nepamaniau
metrikų atsiimti negalėjau, uos 
neturėjau prie saves tiek pini
gai. Atsisveikinęs su klebonu 
suku galva, kur ežia gavus ta 
^0 litu? Bot paskiau kitu pata
riamas nuėjau ir paprasziau 
iszduoti metrikus, 
iszgirdes tokia kalba, 
irszimu puolė ant manos; nusi
gandęs sprukau isz klebonijos.

įsz už paka- 
, kuris 

metrikus numoto ir pasako 
van pasiimti. Pasirodo, kad ma

del tos 20 litu,

Klebonas, 
su iu-

Paojjejes užgirstu 
lio klebono szanksma

sveikatos stovis sziek tiek 
resni s.

Pagavo lenku sznipa.
Kaunas. —* Miszku Depar

tamento Direktoriaus Kabine- 
lenku 

seniai kriminalines 
milicijos sekamas, veikos Lie- 

“Graf Droste 
Jisai lankės Lie

Miszkn Depar-

23-a 1 areszt uotas 
sznipas,
te

-t
I

tuvoje pavarde
Vischering.”
t u va buk tam, kad iszgavus 
kokiai tai Uolandu firmai kon
cesijas kirsti miszkus;
siūlymai buvo 
nukszfi, priimtini, ‘

"■ ii di . i. > . x, T . .i i. 11. ’ ■ - ' *. _ -

jo pa
x’i suomet gan 

tik neprl-

mo. Ji dažnai matydavo žmo
nes

vesdavo prie sutarties sudiii'y-

.Stakių aps. automobiliu r-
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KAS GIRDĖT
*’ Nuliutiųil City Bank Najorke 

skelbia buk zapulku biznis ne
paprastai užaugo in kelis me
tus. Gyventojai szio svieto prų- 
ejta meta sunaudojo 4,678,926,- 
742 zapalku už kurias užmokė
jo 295,147,343 dolerius.

Isz Rytines Siberijos atejna 
kas kart pavojingesnius žinios 
nuo kada Leninas mirė, 
szininkai b’olszevizmo 
hi ne j a kiek gali in savo rankas 
s i b irisz k a s g u be r u i jos 

laisvu

Prie- 
užgrio-

kurias 
apszaukineja laisvu sklypu. 
Transport ariju ir komunikaci
jų terp Vladivostoko ir likusios 

likos pert rauktos, 
iszlikruju darosi tai 

da nedažinojo.
........ ■

Klausykite jus Adomo veis
les impedžiai. Ar žinote kad 
paejnate isz bobiszkos 
o ne vyriszkos ?

Profesoris J. Howard Mc
Gregor, sąnaris anatomiszko 
Tyrinėjimo prie amerikoniszko 
natural isz k o m užėjau s, kuris 
dabar lankosi Kuropoje kur ty
rinėja iszkastus kaulus žmo- 

kuriuos mo- 
pitchccan tbro-

Siberijos
Kas ten 
svietas visko

Um

veisles

iszkast us 
gaus-bozdžiones, 
k vii vadina 
pus ('rectus.

Tuosius prehistoriszkus kau
lus atrado arti Trinilo, ant Ja- 
x os, 1891 mete per profesori 
Dubois, kurie priguli prie ypa
tus kuri paejna nuo tarpo bez^ 
džiones o žmogaus.

Pagal tuosius tyrinėjimus, tai 
profesoris McGregoris tvirti
na, buk pirmutiniu sutvėrimu 
buvo moterų, o ne vyras, nes 
isz sudėjimo kaulu tas ajszkci 
parodo.

Kas žino, ar su

1891 mete

laiku nedu- 
žinosime buk Jeva o ne Ado
mas buvo pirmutiniu sutvėri
mu, — bet kas tada bus su is
torijų iszpjauto szonkaulio?

gyventojai Su-Kas metas
x ienytuju Valstijų buna ap
gautais ant penkiu sziintu mi
lijonu doleriu per visokes ap
gavystes ir pardavinėjimo vi
sokiu “pajų del pusgalviu ir 
mandraliu kurie geidže pra
lobti per nakti. Daugiause ap
gauna grinorius ir gyventojus 
apsigyvenanezius prie anglių 
kasyklų. Norints laikraszczei 
kas diena prasergsti tuosius 
žmonis idant saugotusi tuju 
apgaviku, bet tiejei yra tosios 

jog jieji yra
ir nesiduos bile dūr

nuomones, 
“smart” 
niui apsigaut. Bet tiejei “dur
niai“ yra tai szlyksztus žmo
nis, kurie supranta žmogaus 
būda ir pageidimu greito pra- 
lobimo.

Ant kampo 137 ir Broadway 
nlycziu Najorke neužilgio stos 
metodiszka bažnycze po vardu 
“The Broadway Temple,“ ku
ri perv i rszys visus kitus na 
mus tame mieste. Kasztas pa
statymo tosios bažnyczios bus 
suvirszum keturis milijonus 
doleriu, turės 54 laipsniusturės 
a ugszczio.

Pirmutinei dvilekti laipsnei 
užims kromai ir gyvenimo 
kambarei, o 24 laipsnei talpy- 
sis bažnycze ir bažnytinios 
kancelarijos, kurioje rasis se- 

Antdynes del 2200 žmonių, 
virszunes rasis boksztas.

Bus tai pirmutine bažnycze 
Amerika kuri pati save užsi
laikys isz inejgos kromu ir 
gyvenimu kokius pa randavus 
del norinęziu.

B......... ... II

Seniau galima 
szlebia už $3.25
brango ant $19.98 
naujausios
$65.00, o sziadien už szmoteli

buvo pirkti 
vėliaus pa- 

o tolinus 
marios kasztavo

9

permatomo ceiklo reike mokėti 
po $225.00. Oj toji moteriszka 
mada...
jog sziadieu turinio tiek |>ersi- 
skyrimu?

Argi galima stebėtis

Linksmas atsitikimas patiko 
ana diena ant geležinkelio sto
ties Pittsburgh©. Kokis t.ai ke
leivis turintis flimg bagažo, t Ja

I I r Į 2 Jr

i
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Paliko savo puikius kailinius 
ant kurio prikabino korteliu su 

Kerniu dm t uoli s ku- 
galdjimu su 

su viena

paraszu:‘‘ 
ris laimėjo daug 
visokeis žmonimis, 
ranka pakeliu 279 svaru. Ap- 
scrgacziu kožna idant neda- 
lypstetu mano kailiniu.
jaus siigrysziii. “

Kada už trumpos valandėlės 
sugryžo, brangiu kailiniu ne
buvo mat vt i 
szitokia 
n
lika kartu. Galiu bėgti 12 my
liu in valanda, daugiau nesu- 
grysziu. ’ ’

Nesigirk

rilruo-

o ant valizos rado 
korteliu: “ Kamiu

reitbegiu ir laimėjau keturio-

savo pasisziauszi- 
mu k a gali padaryti, uos yra ir 
kiti k a tave gali porvirszyt.

buk
i ukstanezei

i k

uzrasze savo
vienuolika mili-

pagialba. — 
už re- 

guzutos do-
9

kiszeniuje

Isz Najorko pranesza, 
pcnkosdoszimt s 
amerikoniszku daktaru iii lai
ka vieno meto 

ligoniams“
jonu receptu del pirkimo ariel
kos kaipo “gyduoles.“ Kas no
ri gerti geros guzutes, tai yra 
vienatinis būdas aplaikymo jo
sios per daktaro
Daktarui mokėk doleri 
cepta o už kvorta 
szimts ar pekiolika doleriu na 
ir jeigu tiek turi 
lai.... ant sveikatos!

........... ■■ ■■' .. ..........................

Skaitytojai laikraszcziu up
ini k raszcziuslaikines lai k raszczius daug 

greieziau ir regulariszkai nes 
paūžto departamentas paliepė 

siuntinėti lai k-
9 

ketvirta kaip lyg sziolei siunti
nėjo. Nors karta paūžtas susi
prato ir padare szia geradejys- 
ta del žmoniu kurie ncaplaiky- 
davo laikraszcziu net už kuliu 
dienu jio iszsiuntimui isz 
spaustuves o kaip kada visai 
negaudavo ka nekarta inpyky- 
davo ne lik skaitytojus bet ir 
iszduotojus.

pacztoriams 
raszczius pirma k laša

iszsiuntimui

o ne

Turkiszkas kongresas maty
damas, jog i n vedimas probibi- 
cijos buvo daugiau bledingu ne 
kaip gerove, atszauko taisos 
kvailas tiesas ir dabar vela 
Turkijoj gere gardu 
skania arielkelia. —
turi daugiau sveiko proto ne 
kaip Amerikonai.

aluti ir 
Turkai

Kožna meta gyventojai Su
vienytųjų Valstijų sudegina 
szeszis szimtus milijonu tonu 
anglių. Bet amerikoniszkos 
gaspadineles daug isz tuju au
gliu visai nesudegina nes isz- 
meta geru anglių su pelenais. 
Jeigu tuosius anglis iszrinktu 
isz pelenu, tai suezedytu de- 
szimts milijonu tonu per meta.

______ ... . ________________ _________

Ateiviai ir Ineigu - 
Mokescziai.

1......................... ,
■rV r' “ ‘ ll

Kiekvienas asmuo gyvenan
tis Suvienytose Valstijose, pi
lietis ar ateivis, I
tikras ineigas, privalo mokėti 

Kajdangi lai- 
kuomet mokes-
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savima isz $400 už kiekviena
„ , , .. . f *“ . /Tokiu

turintis tam hudu, prįsknjtylami tuos $809
arba $800 už abiejų®. Tokiu

inei gu mokestis, 
kas artinasi 
ožiai turės būti užiųųkeli 
kautieji paaiszkinimai gali Im
ti naudingi tiems, kurie nese 
nai atvyko in Suvienytas Vais-

Kiekvienas
• kuris turėjo ineigu

prie a sinon i sz kp pa, Į i uosųv j i no 
isz ,$2,500 visas nidiųęHUvingis 
yra $3,309. Bet V ištiek’ turi Bri
siu st i. iszpildy ta. bla tOJ

isz ,$2,509 visas
4 u.ri /v/i Nr’v* . išnok luri pr

•- siusti, iszpildytn blanku, i
laktus prauoszt i, Vad pm 
si( nereikia mokyti.

i ■ ' '. ■Jt.iL ' K : ... •

ir f n.is
1 I ■

nevedus asmuo, 
pereitais 

metais nuo $1,900 iki $5,000, 
ir vedusi pora, (gyvenant kar
tu) nuo $2,009 iki $5,000, turi 
iszpildyti ineigu bldnka nevė
liau kaip vidurnakti Kovo 15 
d. 1.924 m. Tie, kurie jau mo
kėjo ineigU mokestis i^ kuriu 
vardai jau yra užregistruoti 
in Bureau of Internal Revenue 
gaus tam tikras blankas per 
paczta, ir tas blankas turi su
naudoti praneszdami apie savo 
ineigas. Tie, kurio dar nėra mo 
koje ineigu mokestis, turi gau
ti tam tikra b lanka isz (Collec
tor of Internal Rėvomis arba 
isz jo ofiso.

Patarta žmonoms nebandyti 
iszvengti mokėjimą ineigu tak
su nes valdžia turi daugeli bil
du susekti ir sužinoti Suvieny
tu Valstijų gyventoju ineigas. 
Kiekvienas asmuo kuris iszmo- 
ka kam nors $1,000 arba, dau
ginus, turi ta lakta praneszti 
valdžiai. rTas reiszkia, jog darb 
daviai ir darbininku samdyto
jai turi praneszti Bureau of 
Internal Rėvomis vardus ir ant 
raszus visu darbininku, ku
riems buvo mokėta $1,000 ar
ba daugiau, 
pavadintas 
neszimas“ 
blankos No. 1099 ir pasiustas 
Commissioner of Internal Rė
vomis, Washington, 1). C’. Blan
ką kuria, asmenys vartoja pra
neszti ineigas isz 
mažiaus, yra No. 1040A.

<*A

Tas praneszimas 
“informacijos pra- 
ir iszpildytas ant

4 k as-

$5,000 arba 
Tai 

yra, blunka, kuri pranesza in
eigas nuo algų. Ta blunka isz- 
siusta areziausiui Collector of 
Internal Revenus tame distrik- 
te, kuriame ineigu mokėtojas 
gyvena, arba turi savo biznio 
vieta. Ta blanku vadinta
mens praneszimas“. Bureau of 
Internal Revenue atsargiai su
lygina žmonių praneszirnus ir 
da r bd aviu p ra n e sz i m u s.

Virszui minda, jog nevedu 
asmenys turint ineigu isz $1,- 
000 arba dauginus ir vedu po
ros turint ineigu isz $2,000 ar
ba dauginus, privalo iszpildy
ti ta blanku. Tas ncreiszkia, 
jog jie turės užmokėti taksus 
ant to $1,000 arba, $2,000. Ne
vedus asmuo yra paliuosuotas 
nuo mokesnio ant $1,000, vedu
si pora (gyvenant kartu) kuriu 
ineigos 1923 metais buvo $5,- 
000 arba mažiaus, 
liuosavima isz $2,500.
vedusi pora uždirbo dĮaigiaus 
$5,000 ju paluiosavimas yra tik 
isz $2,000.

Numuszant paliuosavima isz 
$1,000 nuo nevodusio uždarbiu 
ir $2,500 nuo vedusio jau taksų 
turės niokoti 4 nuoszimti del 
pirmu $4,000 ir 8 nuoszimt i už 
vrsz $4,000. Tokiu badu neve
dus asmuo, kuris uždirba $1,- 
500 ir kuris neužlaiko asmenų, 
turės mokėti 4 nuoszimti ant 
$500 arba turės mokėti taksu 
isz $20. Vedusi pora uždirban
ti $3,000 ir jeigu neturi užlai- 
kanoziu asmeniu, 
paliuosavima isz $2,500, turės 
mokėti 4 nuoszimti ant $500, 
arba mokėti taksus isz $20.

Dar yru tolesniu palmosavi
mu,, kurio gali sumažinti mo
kesnius. Kiekvienas asmuo, 
vedos ar nevedus, gauna pa lino 
savima nuo $400 už kiekviena 

(nes kuom daugiau turi vardu asmeni, kur. užlaiko. Jeigu tas 
asmuo turi mažiaus 18 metu 
amžiaus, arba jeigu dauginus 
negali savo apsirūpinti del 
protiszku arba fiziszku truku
mu. Tokiu hudu vedusi pora 
turinLdvięjus vaikus mažiaus

.... ..H

■

Keliolika metu adgal ameri- 
koniszki sportai 
sveikas potneszas 
apsijuost su diržais. Daktarai 
tam nepritarė, nes tvirtino, 
buk nuo diržaus 
pendesaitis ir visokiu viduri
niu ligų.

Dabar vėla inejo mada ne- 
sziojimo put r usn? 
teres suprato juju 
nesziodamos nekuriuos atida ro
kus ant pelneszy.

paniekino 
o p radėjo

neš tvirtino
i vyrai sirgo

o nei ir mo- 
smaguma,

h.l IMU I.IHI Hill II j

Vatikane apibegineja paska
las, buk ketina susivienyt ang- 
liszka bažnyczia su rymiszka. 
Norints tas butu labai svarbiu 
dalyku, bet Vatikanas nelabai 
skubinasi su ta ja propozicije, 
pakol visko gerai neiszt yriuos.

Ant nepaprasto budo surin
kimo daugiau pinigu pradėjo 
maža gmina Acrseele, Flande- 
ruosiu, Francijoi. Tėvai tosios 
gminos kurie turi po keliolika 
vardu, nutarė ant kožno vardo 
uždėti padotka. Ant krikszto 
kūdikio, jeigu jam duoda tris 
vardus, mokos po 25 frankus, 
o už kožna ekstra vardu po 10 
franku. Senoviszki gyventojai, 
kurie turi po keliolika vardu

tuom statosi svarbesniu) moka 
net po 40 ir daugiau franku pa- 
dotko.; - jT : 4':. M ■ ' p” ' ,

Skaitykite “Saule”
< * q.
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Tas nereiszkia

gauna pa-
Jeigu

numuszant
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jeigu toks asmuo, už-
J|I ’v1 ' . |lr.r ll". * 'a

ncvcdiisiems. Kuęmet. nevedus 
a s n i u o yra sze i (ny nos galva ta s 
i(‘iszkia, jeigu toks asmuo už
laiko savo na ūmose viena arba
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daugiaus giminiu, jie irgi gali 
reikalaut i
$2,509 kaipo szeimynos 
Pa v.,
Yorke ir su juoin gyveiursena 
motina, ir dviejos seserys, no- 
turinezios 18 metu amžiaus, ir 
jeigu jis per 1923 motus uždir
bo $4,000 jis gauna asmenisz- 
ka paliuosavima isz $2,500 kai-

paliuosavima isz 
galva, 

jeigu sūnus gyvena New
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KUDIKYBES SAPNAI
Senute BaHhiviene.
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Dar ir dabai’, kaip gyva sto

vi niah akyse Baltruviene asz- 
tuoniii doszimtii metu somite. 
Sunki amžiaus naszta ir vargu 
jungas nulenkė žila jos galva 
žemyn, iszvngojo lanksčiomis 
badai kit-kart gražu veidą, ir 
s i I ps I n n cz i o 11 ra 11 kdm i n sprn u - 
cle kreiva szakota lazdele. Bal
tu nuo metu ajisiriszusi, kaili- 

greitai eina 
in rudenio diena, gatve, susi-L 
kūprinus, savo lazdele pasi-
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Nustebo klausom senutes ii*
I
e 
nf

Ir juš, vaikeliai,

.■..» i

ir jus.. J

niais apsivilkusi,

savo

■i

kūprinus 
rimszcziddama.

— Senut, kur tamsia eini?
klausiame prilėkė prie jos

ir apstojo aplink.
Maloniai žiuri ji in mus, ma- 

žyczius; jos veidas praszvinta
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nesusikūliau kur belakstvda- 
mus, atsega ir atraito mano 
marszkiuiu rankoves: isz abie
jų rankos pusiu aiszkiai žymu 
nuo buvusiu voeziu indubusios 
žaizdos...

— Ir ežia net nedidelis kau- « 
Ietis iszkrito, kai truko votis,— 

mot ina, eziupinedama
atsikiszusi ir skaudanti gubii- 
veli..

tęsia

M

sukam sau galvas, kaip tut vi 
sa gali būti. Ant galo, pasakomi 
sudiev ir einam isz grinezios. (

Oro susitarėm eiti pas upeli, 
ar nepamatysime ir mes kokios 
nors “lėlės“ plaukiant. Tarsi 
bijodami, kad kas musu nepa- 
sergoiu pakylęm^ lekiam in 
liepta, sustojam prie duobes ir 
su nosiųiraniama mums baime 
žiūrim vandojiiu.

OI, žiūrėkit kuip ir ko pa
būgęs, sako paSznibždornis vie- 

ir rodo pirsztu 
duobėn. Iszpleto akis žiūrim 
vandenin ir matomo lenai tik 
mažuczius, juokinga i 
roiszkiisius savo veidus.

Nieko negaye, suszale

Oro susitarėm eiti pas upeli, 
k • » 1 <

sergėtu paLylęmis Jękiam in

. akys juokias; glostydama mu-1
su galvas ji sako:

— Vakar parnesziau Petro
nei mažuti sūneli, tai dabar ei-

po szeimynos galva ir $400 už aplankyti; eikite kartu, - 
kiekviena isz. Iri,iii užlaikan- ir .i«nis parodysiu “lele”..
ežiu giminiu arba,
$3,700 ir jis turės mokėti ink

arini taksai bus 
$12.00. Vyras už žmona negali
reikalauti tu $400 kaipo užlai- 
kanezia ypata.

i rumpus 
nauju ate i-

t

Asmuo gyvenantis szioje sza 
lyje, kuris užlaiko sena, motina

sus u z $300

kalba

Nebus
I*

pilnas yra

Sekantieji 
neszimai yra dėl 
vi u:

p ra-

savo szalyjo ICuropdje, 
r o i k a 1 a u t i pal i u o sa v ima 
$400 už užlaikanti asmeni. Bet 
jis negali reikalauti paliuosa- 
vima.' isz $2,500 kaipo 
nos galva.

Apsigyvenęs 
ateivis, kurio

na s isz musu

iszsi-

I

9

b * noriu
l.r ji kone tekina eina toliau 

o mes stovim nusiminė ir ne
žinom ka daryti. Ant galo, su
sitarė cinam pas 
stovimo priemenei, nei vienas 
nedrinsdamas. pirmas eiti vi
dun. Iszpalengvo praveriame 
duris, 
kita,

isz tayes artojau® 
— ivMiii ji gailestaudama to
liau: busi ubagėlis ir duonos 
negalėsi sau užsidirbti, 
skriaus lave, kaipo mažesni, 
visi.

Nors nesuprantu gerai mo
tinos žodžiu roiszkimo, liet jau
eziu, kad busiu nelaimingas. 
Pasidarę taip graudu ir skau
du, kad prisiglaudės prie jos 
krutinės pradedu balsu verkti.

— Cit vaikeli, neverk, — 
maldo ji mano: 
dainuosiu garnio daina 
ri?

sau 
tave,

ir
Ii
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Petra ilgai

ut

bailiai
kum szydamies v i on a s 

sueinamo grin- 
czion, nusiimamo kepures ir 
susigaužo, kaip maži aneziukai

<»'ali sustojame prie durti nežinoda-
ant

szoimy

ateivis, kuris 
motinu ir 

J8 motu mu

szioje szalyjo 
vaikai gyvena 

užsienyje, negali gauti, paliuo- 
saviina isz $2,500 kaipo szei- 
mynos galva.

Apsigyvenus
pilnai užlaiko sena 
sesute neturint 
žigus, arba apengaledinta bro
li užsienyje, gali reikalauti pa- 
liuosaviinu isz $400 del kiek
vieno. Visuose tokiuose atsiti
kimuose užlaikyti asmenys turi 
būti mažiaus .18 metu amžiaus, 
arba, del kokiu protiszku ar fi- 
ziszku trukumu 
save užsilakvti.

Apsigyvenu# ateivis, kurio 
žmona gyvena užsienyje, uega- 

asmeniszka pa- 
$2,500 kaipo 

P.L.I.S.

patys negali

atcivis

Ii reikalaut i 
liuosavima isz 
szeimynos galva.

Ka ranzo apie knyga “Takutantia 
Naktų Ir Viena**

Gerbiami Tamaloa:— Szluorai duodu 
dnotl Tamstoms kad asz estu aplai
žęs puikia knyga po vardu ^Tūkstan
tis Naktų ir Viena’’ kuria man prl- 
•duntet, norint asz prislunczlau už- 
nok esti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
isz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuriu praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimųs, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik- 
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kul
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais aprašymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovei žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
cupescziuS savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szėimlna. 
Dekavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiimtet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir lalme gzlame 
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. I*. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate

kas turėti Jia namuose ta puikia kny-

virsz-mlnetos knygos tat prisluėktte >2 
in "Saules’* iszlelstuvea o gausite tuo-
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neverk
asz tau pa-

, — no-
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ir al
kani, skirsbomes nuo duobes ir 
kiekvienas sau einam namo.

11. Motina.
Mama, valgyt

praszau nepaspojes inejti grin- 
czion.

-- O kur teip ilgai lakstei?
— ruseziai, bot kartu rupostin-

— matai, vi- 
is suszales, net pamelynax’es.

— Buvau pas Petrą: senute- 
Atsakiau, grei

tai alsuodamas.
Noriu nusivilkti savo žipona 

bet jokiu badu negaliu isz- 
trankti isz rankoves rankos. 
Motina meta verpeti, priėjus 
nuvelka mane,

gai, sako motina: 
ss

le parodo...

mi, ar ežia pasilikti, ar eiti to
linti. Viduj iszluota,
Ant lovos guli Petriene, szale da ant lovos, kepure pakabina 
jos kabo pataisytas 
aplink sukinėjasi senute.
boj nieko daugiau nėra. Mums 
suėjus, senute prieina prie do
ru, nieko nesakydama, bruksz
— bruksz isztra.ukia isz musu 
visu kepures ir ausinesza in 
lopszi.

Petriene gulėdama žiuri in 
mus ir szypso.

-— Ta i jums, (
site dabar kepuriii 
silpnu balsu.

— Bet mums ne juokai; nors 
nesuprantam, kas, bet matom 
kad atsitiko 
O* o 
vienas kita tai in 
khOisdami, kas

szviosu.

Jopszys;
Tro-

jau nebegau
soko ji

9 
nebegerai. Iszsi- 

;aiide, iszpleto akis, žiūrimo in 
lopszi tarsi 

dabar reikia 
daryti, kaip be kepurių namo 
pareiti. Vienas-kitas isz mu
su pradeda tampyti lupas, trau 
kyli uosi, o pats mažasai ima 
— verkti.

— O ko jus, vaikeljai ? — 
klausia iszgirdusi verksnia se- 

— Cit, 
“asz

lot it sau

mite ir eina prie mus. 
neverkit, maldo ji mus: 
tik pajuokavau, 
justi kepures“.

Norėdama visai mus nura
minti, senute, priveda prie lop
szio ir rodo mums *‘lele“. Bi
jodami, kad vėl noisztrauktu 
kepurių, kietai abiem rankom 
turimo jais suspaudė ir aky
vai žiūrimo in maža suvystyta 
sutvėrimėli,

— O ka, ar gražus? — 
se senute.

— Kad susiraukęs... —
Jiepie nedrąsiai vienus isz mu
su.

k lau

atsi-

Tai, dėlto, vaikeliai, kad 
jis dabar tebėra, da žydelis, 
vardo neturi, — aiszkina mums 

kai kunigėlis pa-senute: — 
kriksztys, szvestu vandenių 
bus gražus.

Tai paskui jau jis nebe- 
I — klausiamo mes. 

—Kaip pakriksztys nebebus, 
bus toks, kaip ir jus visi.

bus žydelis ?

— Negalėdami savo silpno
mis galvomis sumesti, kaip isz 
žydelio gali pasidaryti ne- 
žydelis mes nutilom ir < tik da
žydelio ai i pasidaryti

žipona pade-

eina prie kros-ant kablio, ir
nies: tonai paima bliuduka ir 
inpila man sziltu užbaltytu 

ir suszales
man 

batviniu. Iszalkes 
valgau, kaip sziena pjovęs. Pa
baigos persižegnoju balsu ir 
iszpalengvo, bijodamas. Prisi
glaudus ir padejes ant jos ke
liu galva tyliu ir klausaus tik 
kaip ramiai ir 
ratelis.
nos! Ji viena ranka verpiu, ki
ta glosto mano galva. Grinczioj 
daugiau nieko nėra.

— Mama, ar ir mane senute 
atnesze isz upelio? — klausiu 
jos.

- Tai kaip-gi, vaikeli, ntne- 
sze

vienodai ūžia
Taip gera prie moti-

- atsake motina.
Ar ir tada buvo taip szal-

ta.'
— Labai szalta, buvo vaike

li, labai... ■
— Kaip-gi asz nesuszalau?— 

ateina man mintis, o motina ne 
tai man, no tai pati sau viena 

Tu gimei pa
vasariu priesz paežius Vely
kas; silpnutis toks buvai, ta
rėm, kad negyvensi, ir ta pa
ežiu diena tave vožė kriksztyti. 
Ir paskui ilgai dar buvai ne
sveikas: už metu praįejo keltis 
aut kaklo ir ranku votys, ma-

kalba toliau:
Z

atsako ji ir ima

niau, kad jau tikrai mirsi, ir 
marszkinęlius baltus ^au bu
vau pasiuvus.

— Ar tuos, kuriuos ir dabar 
szventemis vilkiu ? klausiu mo- 
tynos.

— Tuos,
mane ant keliu.

— 0 kur asz bueziau buvęs 
jeigu bueziaunumiręs?

— Augsztai, danguj, pas Die
vuli...

—- Ar ir baltais marszkine- 
liais visados bueziau vilkėjos ?

— Tau tonai butu daug gra
žesnius davė, —
kaip aniolelis, nes visi maži 
vaikeliai, kurie numirszta

tonai butam

— Noriu, atsakau niurk sėda
mas per aszaras, nes ta daina 
motina dažniausiai dainuoda
vo. Verpdama motina 
mane savo kojoms,

supa 
o maloni 

dainos gaida tarsi lepina ir lu- 
liuoja prie miego. Man teip ge
ra teip ja n ežiuos laimingas ir 
ramus!

— Garnys, garnys, tas ilga- 
kaklys, — girdžiu jau snauz- 
damas taip malonius skamban- 

plaukenczius dainosežius ir 
žodžius. Greitai užmiegu ir 
jaueziu tik, kaip mano moti
na nesza ant lovos, sziltai ap
kloję ir peržegnojus mano gai
va gryžta vėl prie savo darbo.

111. Pirmieji inspudžiai.
Kaip iszdarkyto gražaus žo

lyno atskiri lapeliai, stovi aky
se senei pralėkusios mažumes 
paveikslai. Atsimemi, sėdžiu 
lopszy. Nuo langu szviosiomis 
j uostom is . isza iG.. saujon..,, 
spinduliai. Trioba szviesi, isz- 
szluota. Nieko daugiau nėra, 
tik szale mano lopszio sėdi se- 
seryczia Marijona ir meldžias. 
Matyt, szvonte, visi bažnyezion 
iszejo; mudu tik szoimininkais 
likome.

Pepes, praszau Marijo-
nos.

Ji persižegnoja, padeda ant 
lango knyga ir eina prie kros
ines, asz seku paskui ja aki
mis ir žiuriu, ka ji daro: matau, 
kaip atidengia krosnį, inkisza 
vidtin galva ir isztraukift isz 
tenai puodynėlė, matau, kaip 
atpjauna gabalėli mėsos ir ne- 
sza man, — asz linksmas. Pa
valgęs esu dar linksmesnis, at
sistoju lopszy, nusitveriu už 
virvių ir pradedu supties teip, 
kad net lingę in lubas daužos. 
Iszsigandusi Marijona laiko isz 
abieju lopszio pusiu savo ran
kas, bijodama, kad neisakris- 
cziau, ir stabdo mane. Bet asz 
jos neklausau, klikenn ir su
puos dar labiau. Juokias ir Ma
rijona. Ant galo nuvargstu ir 
praszau jos, kad iszkeltu ma
ne isz lopszio žemyn.

iii
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akyvinu žiūrim in maža kudi- numiriau? 
ki...

— O iszkur, senut
jį parneszei ? —

Isz upplio, vaikeliai
atsako senute: —
Ii, paipaczaau plaukanti duo
boj, pagavau ir atncsziau.

- Ar toj duoboj, kur prie 
lieptai? 

H < >

Tamsta 
klausiamo.

9 

o jau pro sm

Toj, toj. .
tamatn ir. mus tenai
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kurie 
aniolcliais esti.

-— Ar ir sparnelius ture- 
cziau ?

— Turėtum.
— Tai kodėl, mama, asz ne*

— klausiu, tarsi 
gailėdamas, kad taip neatsiti
ko.

mirei. Ar-gi nebūtu gailu buvę! 
manes palikti? — 
mingu balsu motina, spaudžia 
mane prie savo krutinės ir bu- 
cziuoja man galva. Paskui rū
pestingai apžiūri mano kakta, 
galva ir veidą, 
kokio skaudulio ar žaizdos, ar

į ■■ ' " . I

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU. ________  •

Meldieme nesiunsldte mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei
čiau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir veyaus, nes po
atspaudinimui užima gana lai
ko apdarymas. Kada bus už

«! d* . į;

b

''ll
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a
ii i.
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Gerai, vaikeli, kad nenu-

baigtas, tada visiems pranessi- 
me. Meldieme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerti- 
kalingu rokundu, _________

Naujoe Puikios Maldaknyges.

t >

į t

Ii: ' tį

sako jaus-

ar nėra tenai

Ka tik aplaikome laimi pųi-
kiu Maldaknygių. Skaitiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra
lubai puikiai ię
rytos akurinais apdarais, al
suoti krautai lapu. tf.
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SAULE

Pagal Instatymus.
(Verte Franas Siūlelis.) i
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kuomet po dvieju savai-

norints 
si ovojo

iszimtinai szilta, 
szale kelio

J

Gavronskis jai daloido du 
syk hnlvos kopt, tad ji nustojo 
duona pirkus, net ir druskos 
jau nepirko, kuria tarpais vai
kai isz smukles jai atneszdavo. 
Dėjo už tai skatiką prio skati
ko, deszimtuka prie deszimtli
ko, o
ežiu darbo susidėjo deszimts 
auksinu, net užkaito isz 
džiaugsmo ir dainuže užtraukė, 
atsiminus nuo senu, senu metu. 
Diena buvo

ūkanota;
be judėjimo topoliai 

ploni vortinkliu siūliukai bliz
gėjo ant žemos, kylstomi kokiu 
ten nematomu, nejucziamu 
pustelejimu; saule leidosi bal
tai raudona, bo spinduliu, skęs
dama pamaželi in pilkas už gi 
rios ūkanas.

Nuo miesto ėjo draugija, po
nai ir ponios, o einant linksmai 
sznekucziavosi. Mažuose mies
teliuose tankiai atsilaiko toki 
pasivaikszeziojiinai; tai ant 
plento, tai teip in kokia pa
rinkta už miestelio vieta, tai in 
laukus. Onute dainavo. Rodosi, 
kad prislegia, užspausta jos 
vole urnai atgavo sparnus ir 
baisa. Tartum auszra užtekėjo 
isz po mergeles szirdies ant jos 
pabalusio veido; jos iiidubu- 
siose akyse dogo likucziai 

vakarvkszcziam 
drebėjo. Balsas 

iszkarto skrido ir laužėsi, pas
kui pamaželi platinosi, jiaga- 
lios pasklydo po visa lauka, nu
lėko pas miszka, in lankas, pil
nas, skambantis, < 
rytum rytmetines rasos pilnas. 
Stebuklingas dalykas.
kurpes mergele 
giesmėje skambėjo jau poezi
ja, prie kokios tankiai yra ga- 

s. Buvo lai
džia ugsni ii įga, 

giesmėje skambėjo 
žinota gailestis ir lūkestis...

Draugija, nuo miesto ejnan- 
ti, turėjo pajust 1 
halsa, nes sznekos 
urnai nutilo, ir keli atsisuko in 
puse, kur mergina dainavo. 
Tarp ju buvo vienas su trum
pai apkirpta galva, kurio akys 
blizgėjo nesmagia, raudona 
szviesa. Ta galva ir akys buvo 
savasezia mums pažystamo po
no sekretoriaus, kurs dabar bu
vo sustojęs, kramtė lupas, pri
merkė akis ir truputi pabalo. 
Nesitcsc vienok tas ne minu tos, 
ir kuomet dar kiti klausė, po
nas Aleksander Stanislavovicz 
Kosicky, kuri mieste skaitė la- 

vaikinu, atsi- 
ir nusijuokė 

raszt inin-

nematomu,

tai teip

akv.se 
k arsz.cz i o po 
drugiui, lupos

tai

Irognas, ta-

Apie 
svajojo, o jos

bios liaudies szirdv 
minga, O JOS 

neaprnbo-

ta kerojanti
ir juokai

bai mandagiu 
kreipė in pones 
savo girgždaneziu, 
kiszku juoku. Bet kalba jau 
nėjo teip guviai. Patsai gi po
nas sekretorius, ūmai atsiminė 
greita mieste reikalą ir paly
dėjęs draugija iki teip vadina
mu nedideles lankos “liepų,” 
kur szen ir ten matėsi pavienes 
liepos, skubiai gryžo in miestą.

Onute dainavo. Jos pilkas, 
menkas, pasilenkęs prie žemes 
kūnas tiese tamsu szeszeli, ne
daugei ka skirdamasis nuo tu 
lauko akmenėliu, kurio suran
kioti piemenuko, ant ežios kru- 
yutemis gulėjo.

Usimasczius apie kurpes, 
mergina baigė kasti lysve, sku
biai žengdama prie tvoros, tve- 
rianezios lauka nuo plento pu- 
ses. Buvo jau arti, kuomet ji 
patemyjo szeszeli. Pakele gal- 

s ja’
rankomis in tvora

va ir ūmai nutilo. Prieszai 
abiejomis
pasirėmęs, stovėjo ponas sekre-

Dar mergina nespėjo 
atsigaut isz savo iszgasczio, 
kaip guodotinas magistrato 
ramstis 
prislėgtu balsu:

— Tu kodėl neatėjai pas ma- 
Kodel nepasi-

lopius.

guodotinas 
sugirgždėjo truputi

jie in rasztine?
yodei L.. Ka?..

SzurpuHai Onute paėmė. Per 
paskutines dvi savaites ji vis- 
iszkai užmirszo, prie sunkaus 
savo darbo, apie visokias rasz- 
Itynes ir urėdus. Tarpais už-

vi ’
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isztipses in ja 
tamsoje pa- 

kersztingai griož-
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mirszdavo, kad ji atsiunsta, ož
ka įėjima ir visamirszda v o

praėji i. Tuomet jai atrodyda
vo, kad ji visa gyvastį pralei
do bi'kasdama isz juodos, drėg
nos žemes bulves,

rn

ir kad t 
liau tokiu pat budu slinks jos 
jaunos dienos.
laimingiausios

Buvo (ai 
va landos.

o-

jos
Bet

buvo praejtis ir davėsi jai pri
imkit pavidale paniurusio ka

lėjimo. Buvo iszsiunsta ant ap
sigyvenimo. I žsirūpino ir gal
va nuleido.

T:ii k a-gi ?
sek ret orius

'Tuomet;, vejantis Onute žmo
gus sustbjo ir, 
kumszt i, nakl i(‘s 
grūmojo ir 
damas dantimis prataro:

Asz tave!... asz tau!...
Maluninko sziinu sukeltas 

trukszmas dar negreit aptyko. 
Dar apįe valanda laiko girdė
josi, kaip jie. amsėdami bėgiojo 
po lauka ir kai) 
turn viesulą,
link, kur suuodė 
bril 011a,

veil ai, (.ar
gi ries

’ g 
nubėgo

smuk liniuko 
lodami priszoko prie 

jo; ežia vėl pasitase, visi trys
garsiai lodami, tartum ka no
rėdami i n kast i, 
vieszkclio.

(la vrouskis,
miegojęs, labai nusistebėjo pa- 

insispraudusia 
vežimu ir tvir-
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PAVĖLAVO IR 
NEGAVO.

PACZIOS

Žema i ežiu Pasaka,

Kitados sustare kuniggi ir 
neujo pro Popo Dievo praszyti 
sau paezios. Visu pima,

puolusi a nt

mažai szianakt

I i

1

iii paežius, visu pima, vo 
kiecziu past oris. Žinoma, kaip 
vokiotys, pripuolė prio Pono 
Dievo ir meldžia.

“Pono Dievo!
.Duok man paezia; taip asz ne- 
.mėgstu vienas vargti

| m a s,
“Imk, imk 'Tamsta. Pasi 

skirk kokia patinka. O kaip ta 
I numirs, imkies ir kita ir dar

Polio Dieve!

ilgu...!
Ponas Dievas buvęs links 

nusiteikęs ir sako: 
'Tamsta.imk

I

J*

i

gali vesti, vis
klalįsdamas nieko.

mates Onute, 
galo kiemo po 
tai mie.gąpczia, neveizint in vo- 
Ivba laika.

.....O lu k a ežia velki ? - - rik
telėjo ant jos. Mergina sudrė
bėjo ir atsimerkus žiurėjo, tar
tum pa kva iszus. Smukliu in kas 
pažadino ja czebato g’filii.

— Ko tu ten iiilindai, tu tin-

1
F

kita; kiek tik kariu nori, tiek 
po viena, nebe-

Atlekia paskui šventikas...
Atskubi, net kudlos dulka!

‘ ‘ Visezpat ie.
Duok man paozia.

susimvlek ’ Nonuskriausk
• t

‘ f * •

imk ies,
tarė Dievas,

I
■,b |y

■f

Minersville vienam picine. 
Užtiksiu keliolikamergien 

ajbocze, 
Tom kuriu liuyo visokiu

Pusgirti! ir kitokiu,
Pamato mano, ketino dovana 

padaryti.
I ’orą doleri u sudėt i, 

Mau k on d žiu nupirkti, 
Mat norėjo mane papirkti. 

Ka ipaczian kad užmiszczia, 
Su koezelu nekocssioozia, 

Bot bambilistos nieko sz to 
ne bus, 

Pnpidsit(‘ in mano nagus, 
Su dovanoms maiie nesulai ;

Vieszpat ie! 
szaiikia isz

toli “
plunk paczia!
' “Imkies,
užsimanei ”

įtik viena gausi, 
■ta numirs

atidaviau pastoriams. Kas 
Ipirmesnis, tas gudresnis.

Ka padarysi?!
szventikas nors viena gavės.

I O musu kunigas, išeidamas 
prie Pono Dievo užsimanė pa
valgyti, tolimas kelias, bijo

davė... Na, na... Žiurėjo in to
li mintysi, varto pinigą rankose 
ir galva lingavo; ir tartum ne 
pilnai persitikrinus, ar jai las 
deszimtūkas priguli, 
ji inriszt in savo skepeta, Iii 
iii kiszeiiiu iideido.
paskui likuczius nukastu bul- Į dairosi aplinkui.

• in t
ant pecziu, nuėjo iszpilt in ■ mate, kur jis prasideda, o kur 

pridengta 
kurs buvo 
kluono.

Sziaudu paveikslas, ja ųžvo-

Amerikos valdžia, o kad Mok- 
parduoda daugybe visokiu 
magazinius tarno mieste. 
.......... ................... ........ . m III . .. .. ....... -. . .. ..

ore.
Onute dengėsi kaip galėda

ma, o kaip vienas szonas per
mirkdavo, (ai apsiversdavo ant 

Vienok toks vartvmasis 
icjnuo szono ant szono, neleido 

Surinko Į jai užmigti. Ji atidaro akis ir 
I’imliausia i 

langu ir aiszkiai

nedrįso kito.

viu ir sunkiai užsimotus mai-i žiurėjo 
sza i

sziaudais 
tarp

kapcziuj baigiasi; žiurėjo iii smukle, ir
« M A « • • '« • t

ginė? Dipua, kpip jautis, o ji 
guli, tartum geru laikui susi-

,1 ' . I

laukus! Roikalinga tu ežia?... 
TO EI AUS BUS.

VETERNAI IR NATURALI- 
ZACIJA.

Po Kovę 3,1021 m. kareiviai

kad taip 
“bet 

vargsze, kaip 
antros no gausi, vi-

> sas I

Džiaugiasi
kyšite,

Da labjau sau pągadysite, 
Ba asz dantų neturiu, 
Tai juju neiukandu.

Ii' ■ 4 4 J ■ .f .1*’/ .«■ »' ' 4 1,11 * J A i

turės sekti paprastus budus 
jeigu norės tapti Amerikos pi
liecziais.

Kareiviu alyda kreipta in 
aprūpinimus akto isz Liepos 
19, 1919 m., ir jog tas aktas 
egzistuos (ik vienus metus nuo 
sugryžimo Amerikos pulku in 
Suvienytas Vbilstijas.

Tas vienu motu laikas užsi
baigs Kovo 3, 1924 m., todėl 
jog paskutiniai Amerikos pul
kai sugryžo in Suvienytas Val
stijas Kovo 3,1923 m.

Po Kovo 3 d., 1924 m. “ 
bingai paliuosuoti kareiviai 
pasaulinio 
paprastus žingsnius ingyti pi

ka i p paprasti a te i-

smukles iri isz po jos juodo stogo iszvydo 
spiiigsanczius 

IgUOse 
I žiburiukus;
Imate kaip paniuro

iszalkti. Užkando prieszpieti, 
iszmauke burna del drąsos,

Iszraudonaves, inkaites, pu- 
i szkuodamas inpuole prio Pono 
IDievo ir meldžia:

“Pone Dieve, Szvencziau- 
sias, ir man paezios reiketu....

Meldžiu, ir

Iv ie juose lan- 
ir neaiszkius 

in giria, 
egles sto- 

ir kaip

(

geltonus 
žiurėjo

1 . • / v t.......
po- [do ant mislies, kad jeigu smuk- 

placziai pra- Į liniukas
verdamas akis ir permosdamas pluosztoli lu sziaudu, ka gyvu-j vėjo, tartum negyvos 

. - liams kloja, (ai jai visgi butu .apaezioj po jomis juodavo sa
manos. Pagalinus, jos akys su
stojo ant malūno, kurio noju- 

orc, 
tartum pakeltos rankos. Paga
lios visa regykla pradėjo nyk
ti, dingti, ir kaskart as didesne 
tamsa platinosi aplinkui. Pir
miausiai isznyko giria, paskui 
malūnas, paskui tie žiburėliai 
smuklėj, pagalios ir dangus su
si liejo su žeme, ir mergina apė
mė leuiprybota naktis, kurioje 
jt'igu ir buvo koki vaizdai, tai 
žmogaus akys negalėjo inžiu- 
roti. ' * /

Valandėle dar Onute* žiūrėjo 
in ta tamsuma, paskui susiric- 

|le po savo skepeta ir užmerkė

prabilo
ims suteikt u .|H1 nors

jomis visa merginos stovyla. — 
Sznekek!... a .’...

Onute pakele in ji susirupi- 
nusias akis.

—- Kad asz, ponuli, jokios 
mieste tarnystes neradau... A
(

ponuli,
asz 

zia teip tik nuo dienu dirbu...
- ’Tai tu vistiek turėjai ateit 

ir pasirodyt. Asz lavos sziose 
dienose jcszkot liepiau. Tau už 
tai bausme bus,
pranti! ka?... 'Trys savaites at
gal pribuvo ir ne 
rode... Tai kas.’ 
tavo kur.’

Mergina, tartum 
jo. Visos aukso lūkesty s 
kurias priesz

sztraf... sii-

syk n opa si
ti paszportas

ir laukiamu kurpiu, 
nuo jos szirdies,

suakmene- 
’ ap!e 

valanda svajojo 
del tu deszimt ies surinkt u auk
sinu 
krito nuo jos szirdies, kaip 
krinta lapai nuo medžiu, 
dens vėjui pūstelėjus. Nežino
dama ue lu instatu, 
baudė, ne valdžios rybu, po ku
ria ežia buvo, bijosi visko. Jai 
rodėsi, kad 
gali padaryti, 

Sztraf’r — I

JOS 
nuo

liu

ru-

kurie ja

su ja kiekvienas 
, ka tiktai nori. 

“Sztraf’r — bausme, 
jos galvoj tartum dvi 
los, isz kuriu

vaidesi 
szmek- 

kiekviena tiese 
ilgas, igas rankas prie jos kru
vino uždarbio. Po neramumo 
intekme prispaudė abidvi ran
kas prie krutinės, kur antyje 
turėjo sui'isztus skepetoj tuos 
savo deszimts auksinu.

r m .   4........ . iTuom tarpu ponas sekroto- 
apsidaire po deszinei, po 

kairei, žybtelėjo akimis ir ty
liai užklausė:

O kur tu nakvoji ?
('zia, ponuli, 
Kur “ežia?”

mis

rrioj?

bėjo.

a?...
na kvoju...

Karėžia-

ežia, lauki*.Ne, ponuli, 
Pons sekretorius nusiste- €

vie-

(goriau ir sausiau gulėti, negu 
ant tos szvontos žemeles...

prieszSustojus 
laukdama 
kio, nes pati ja ir in priėmėm' 
nenorėjo insileist, t virt indama, 
kad no apsižiuro! nespėsi, kaip 
toji svieto poringa ka nors nu
stvers.

'Taigi stovėjo < binte |>as sio- 
rankas susikiszus in 
ir galva tarp pecziu 

Atėjo Gavronskis, 
keliu, mels-

smukle, 
iszeimint Gavrons-

na, giliai 
rankoves 
int raukus.
pasilenkė jam iki
dama truputi sziaudu. 'Toj put 
valandoj

romus, suriko:

iszkiszo per įauga 
aiva serganti jo pati ir pasi-

dant i sparuai styriojo

ga r-

karo turės imti

Ar girdėjote ežia toki da- Inkis.
lyka, teip sunkiam laiko, sziau- 
dus po lauka nesziol .’ Savoms 
karvėms žmogus nutrauki, iki 
pons Jėzus neduos rugius isz- 
kult, o kokia ten valkata guo
li sau isz sziaudu taisvsis! Gal 
tau dar patalus iszneszt, arb;i 
lova? Ka?... t) tu, mulki, ko 
stovi ir akis statai? riktelė
jo ant vyro, 
niu pilna, o 
ni(‘k-niekiaus!

- 'Tik nerekauk, motin, lik 
Kam

garsiai atsako Gav- 
'Tai lik pono Dievo 

o žmonėms j uo
li r tai asz ne szeimi- 

ninkas, kad nožinocziau, kaip 
kas priguli ? — Karves pirmu
tines, kad to nežino, bet ir mer
ginai iszpuola sziaudu saujale 
suteikt.

Smuklininke dar norėjo rėk
ti, bet Gavronskis dar energisz- 
kiau mostelėjo ranka ir atsi
grįžo in mergina.

, mergei, 
Balt rus

la aka nesziol .’

nerekauk ! 
riksmą, 
ronskis. r- 
py k din ima s

fkai. O ka

— (Iri n ežioj žmo- 
jis ežia stovės ir

voltui kelt

lietyste, 
viai,

Ib’aszome visu Jaikraszcziu 
ir organizacijų pagelba. pasiek
ti visus ox-kareivius ir jiems 
praueszti szita. svarbia žinia. 
Aktas užsibaigs Kovo 3 d. 
1924 m. Jiems reikia kuogroi- 
eziausia, jeigu nori tapti Ame
rikos piliecziais, susincszti su 
jiems a vėžiausiu Suvienytu

>

neaiszkius 
t inn

Galėjo jau Imti vidurnaktis, 
kuomet ji iszgirdo kokius tai 

szlamejimus, tar
ini nd žioji ma suvytusiu 

Imi v i u stiebuku. Ji pakele gal
va ir žiurėjo?Bet nieko nega
lima buvo matyti per las vos- 
vos ranka nepaimamas miglas. 
Mergina vėl pradėjo migdytis.

Tacziaus jai pasirodė, kad ji 
jauezia koki tai karszta kvepa- 
vima czia,,\’irsz saves, ir kad 

slidus pirsztai
\’irsz 

koki tai szalti, 
cziupineja jos plaukus ir kak
lu. Pravėrė ji placziai akis ir, 
sulai k vdama

a vežiausi u
Valstijų Natūralizacijos isz-
tyrinėtoju.

Galima sužinoti areziausius 
adresus isz:

—Foreign Language Infor. Service. 
Lithuanian Bureau, 
119 West 41st. Street,

Now York Uitv. 
Aktas isz

dare, ir labai reikotu!

Skrvnolo vienam vvrui at.v- 
dnro, 

Iszemo kiek pinigu. 
Ir iždume po velniu.

Kur teip buvo da nesakysiu, 
Del saves tai pasiliksiu. 
Mano rodą užlaikykite,

Prie grinorkeliu nekibkite.

— Kaip.’ Lauke?... I’ati 
na ?...

-- Teip...
- O ar tau neszalta ? a ?
- Teip... ponuli.

— Tai te tau ant degtines. — 
(‘zia pons sekretorius iszt rau
ke isz kiszeniaus deszimtuka: 
— te, eik kareziamon, susiszil- 
dyk.

Norėjo daugiau ka kalbėti, 
bet ant kelio pakilo debesiai 
dulkiu ir pasigirdo vaiku, par- 
genaneziu galvijus, riksmai.

Szoko tuomet ponas Kosicky 
per grabe in kita plento puse 
ir, Onute ne nespėjo jam pade- 
kavot, iszvydo ji tolinantys! 
greitais žingsniais. Mergina 
nusistebėjo. Jaunas ponas bu
vo mielaszirdingas, bet ka tai 
žiauraus turėjo akyse... Apie 
‘‘sztrafa” kalbėjo, apie baus
me, o deszimtuka jai dovanai

— Klausyk 
Numoto 
kreigo

tarė, 
nuo tvartu 

pora peduku, isz to 
daikto, kur per stogą varvėjo 
eik už tvartu ir peduka, arba
du pasiimk sau. Norint tas ne 
kiek tau gelbės, nes jie supu
vę, bet visgi bus szilcziau, ne
gu ant plikos žemes.

Pabucziavo Onute smukli
ninkui ir jo paežiai in ranka ir 
nuėjo už tvartu. Pasirodė vie
nok, kad numesti nuo stogo pe
čiukai, buvo visiszkai supuvę, 
net sunkus nuo supuvimo, tai
gi juos visai no imti neužsimo- 
kejo. Sugryžo tuomet ant lau
ko, daryt sau guoli isz drėgno 
maiszo, kaip ir seniau.

Tuom tarpu tos priesz-saule- 
leidines miglos ir ūkanos su- 
tirsztojo ir pradėjo lynoti. Ke
lios žvaigždes, kurios po saules 
nusileidimui buvo pradėjo ži
bėti, pasislėpė ir dingo pilkagie

ji placziai akis 
kvitpa, isztiese 

priesz save raukas. Rankoj pa
laike in 
žmogų.
smarkai suplakė. Vagis, nc-kas 
kitas, atėjo pavogti jos kruvi
nai uždirbtus skal ikus — ding
telėjo jai ,iu galva.

Akiesmirksnyje ji paszoko ir 
pasigriebė szalia gulinti mati
ka, kuri vakar vakare, užimta 
sziaudais, užmirszo nunesztį in 
smukle. Lai buna, kas bus, bet 
gins savo turtą! Sustojo temy:

pasilenkusi priesz ja 
.Tos szirdis krutinėjo

ding-

Natūralizacijos
Lopos 19, 1919, autorizuoja na
tų ra 1 i zaci j a pasaulinio 
kareiviu bo atliekant papras
tus natūralizacijos reikalavi
mus. Paprasti ateiviai turi isz.- 
siiinti pirmas popieras, turi 
gyventi Suvienytose Valstijo
se per penkis metus, turi užmo
kėti $4.00 už padavimą praszy- 
mo, ir turi laukti 90 dienu nuo 
padavimo peticijos iki paskuti
nio iszldausyiuo.

Kareivis tik turi nueiti pas. 
Naturalization Ęxaminer su jo 
garbingu paliuosavimu ir dvie 
jais liudininkais del pirmo cg- 

__________ • A U ■' '

karo

J a u szitokis bobų progresas. 
Tai rūteles no kas.

A Ii suręs gubernijoje,
Apigardoje vienoje, 

Randasi bobeles keturios, 
Ka savo vyrus ymą už keteros. 

()j vargszai tie jei vyrai, 
Kad nemoka gerai, 

Bobų suvaldyti, 
Kaili genii atbubnyti, 
Palda nedarytu juoku, 

Nokibtu prie kitu,
Nemokate vyrai bobelių su

valdyti, 
pradžios nereikia vale 

duoti.
Duokite in kaili prisiminia, 

lu kildins- pirsztus invynioja 
Ba kitokios rodos neyra, 

Jeigu boba gere munszaino 
ir no s^ezyra.

• * •

Del Dievo, o j, o j, oj!
Kas dedasi toi Indianoj, 

Baisi naujena, 
Gali sudrebėti ne yiena. 

Kokis tai pokylius atsibuvo, 
Ant kurio daugeliu pribuvo.

f

A U O

zamino.

Vyrnczoi saugok i t cr grinorkos,
Bile kokios,

Ba mėgsta lankei szposa pa
daryti, 

Skrynele apkraustyti.
Viena tokia nosenei teip pa

mali skirk paezia”.
j Dievas pažiurėjas in kunigą, 
ir rankas nuleido.

Pavėlavai, bracz,” tarė, 
paezias iszdalinau; 

nei vienos tau neliko.”
Kunigas nulindęs dūsauja 

tik ir dūsauja.
Dievas padūmojęs dar pasa

ko: “Kaip galėdamas 
kies, bracz, kur inmanydamas 
glauskies, o paezios tau no yral 

j —Žemaite.
1 
I 
I

* i
: visiteles

bracz,”

i vers-

I

Bobos su ’tyrais, 
Mergicos sp jauni keis, 

I r p ribuvo kuopa gy m i n i u, 
Szvogeriu ir seseriu. 
Viena jauna motore,

* i ' * < / 4 i . * ,

■> i—i — ii 1 i— Ii

I ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“OP.DUNA” "ORBITA”
; “OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
nisgki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras

J ir užtektino valgio paduodamas
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
specialo patarnavima. j

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

20 Broadway. New York.
arba pas vietinius agentus.
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gins savo turtą! Sustojo temy: 
danja pirmyn, su atvira be bal
so burna, spausdama abiejose 
rankose matika. Jop kūnas dre
bėjo, tartum drugio kręczią- 
rnas.

Omai iszgirdo szale sąvos 
szvilpianti 
dėjimą:

— Ko begi, mulkia?...
Kartu pasigirdo czirksztele- 

jimas degtuko ir prio jo szvie- 
sos Onute iszvydo poną sekre
torių. Jis stovėjo prieszals ja 
įszbales 
vyduK, 
riktelėjo ir,

J prislėgta sznabž-

ir susijudinęs. Ji isz- 
merg'ina iszgastingai 

numetus matika, 
tartum paszelus, puolėsi bėgti 
smukles link. ■ , Ponas sekreto
rius paskui ja vytis, bot malu-,
ninkd szunes ties maitinu pra -i « ' h • ♦ • • ■ Y m i ♦ idėjo loti ir pasigirdo Pąbiohp 
berno balsas:

— IJžia, ūžia, szunes.., užigį!
■H , f ’K. i

•i r ,*■ 1
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CUNARD
AR MANAI PARK VIRST, v
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktio tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszpluukia isz. Europos kas 
sanvaito. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laivvu Aquilania, 
Berengaria ir Mauretania. Groi- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Dol informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prio mušti ofiso.
CUNARD LUTEt

25 Broadway. 
New Yovt, 

(♦Vitu

Su szvogem 'susitvėrė, 
Norėjo vyrelis sumuszti. 

Ar kaip tai sako, užskusti.
Szoko kolos giminės, 

Permėtė motoro ant žemes. 
Su kojom baisei suspardė, 

Net ir szilkine dresc suardė, 
In skutus, jog pusnuoge liko, 

Ir naktijo namon parvilko.
Da ir maža k ūdyki turėjo?

Szoko keloą gimines.

Jog vargsze vos namo parėjo.
Ar tai žmonis teip daro, 

Ar ant silpno teip užsivaro ?
M ot erėlė daug perkant ėjo,
O vienok skusti nenorėjo,
G41I butu prova laimėjus, 

Užpuolikus in džela padėjus; 
Mat ka ta munszaine padare,

Vos moteres isz svieto neisz- 
varo.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kaitrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralkiszku 
Arabiazku ir Cigonlszku burtiniku 
iBZguldlnejiinas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ.................. ....

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

* f

'i'į

I‘ta
Fil

‘I
<fl

«UWi WWW

k Al

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

... „ ■» 

Iųiotuv|szkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

s
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GYVENIMAS 7 

MARIJOS PANOS.
SZVENCZ1AUSIOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Sxv. Marijos Panos. 
05 puslapiai.
Preke sn prisiuntimu tiktai ŽJk*.

Puiki knygele.

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

. ---------------------------------------------------------------------------------------- -------- -ŽINIOS VIETINES.
Potrauckns par

davė stubas del .lovos Pccziu- 
kaįtjnonos.
* R i

—* Arti Leikside,
Jordano 

kotylpanijo surado 
K

SAULE
r

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

••...■y,,*,

kalbėdamas:

i
i n

..... ... , m „i .. i 4 i ■m — 

dusze, idant I Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

v—    liteliibmm

“matau misiuko 
meldžiesi už dusze mirusio dė
dės. Stebėtina, nes už gyvas- 

1 ies labai nesntikote---- --

mano vyras mirė nuo 
jisai ir Tint jojo 

atsidifot
užsimano ant

melskis už jojo 
žmonis ne lotu kad neturime | 
jokios paguodones del dėdės, I 
kuris mums paliko visus pini-

idant ne
Szeszd(»-

i.
teMK—W’lf ■ »* lll.ĮiąiMOll* **■*<»<

Ir ka jus manot apie tai ? Ko 
senas kvailys 
senaties! Per visas dienas mir
kino kojas ceberije idant tureli 
karszta. krauju po szliubui! - - - 
Tokis kiaule— perprasta u Die
vulio’..........Jeigu nori dėde tu
rėti karszta gyvenimą,-tai ap
sivesk hii mano sesute Ona!

- - - - Bet kur tau, jam gal
voje sėdėjo saliiminko slūgine. 
Kiek asz baimes turėjau, Jė
zau nukrižiavotas! Mat tikė

joj? P<> jojo smerezoi pi-

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau-,

Ann diena nuėjau ant kapi
niu atlankvti savo m vienius 
kurie miega amžinu miegu. Sn- 

l atsistojau, 
apsidairiaji aplinkui, atsidusau 
gilei ir pradėjau ejti prie var

pa regėjau 
moteriszke 

ciment ine 
\ .nikai.

artimoje | kalbėjus poterėli 
augliu 

turtingas 
yslas anglių kurias pradėjo 

pardavinėti su t rokais, nes d a 
geležinkelio neužvesta. Nusik
los likos atidarytos.

Kvoikeik,

406 E.

tu. Prie vieno kapo 
klupuojent 
josios aut 

i sėdėjo keli
Pama 1 (‘

Asz sugražinau
11 iniie

S

o pile 
t voreles

kino?

— Pone, szviesk tini jojo'du- 
szes, o tegul ji ten nnt nuo svie 
(o velnei (esą! — puszuuke mo
tore. Puse nitino gyvenimo nu

jau Ponas 
ir (eip mi-

Jonas Aleka,
Centro uliezios ojdamas namo 

in atidaryta skiepą 
susi- 

zeiodainas gana pavojingai jog
tūlojo ji nugabenti in Ashlan- 
do ligonbUti.

i n puolė
buc žėriau s Rujkaucko

“Saules” ofise randasi 
groinata isz Lietuvos del J u

Saules*’ ofise

| kis ve i k i no. 
pasveikinimą

naikino, b»'t tegul 
Dievas atleidže, nes 
re staiga mirezia!

— Puse
X iekszas, 

mint ies!
- Teip ponuli,

amžinus (nu sunm-

teteimfc * «ii>>iniii «•*> m i

Kada
Hi n, pasiliko 
turėjome 
mirti isz bado - -
szimts metu tifrejo (asai senas 
rakalis. Rodos tai sirguliavo, o 
bot ne (\jo 
porkeziap.sus ir bulves ode 
kaip kiaule ir ne iiomnm' Htipt. 
Dievyti mano, rūpinausi apie 
ji kanuogeriauso Ir ant galo ka 
tasai kvailys sumano? Ugi no-

atsigulti in lova 
ir

szvenios at-’ n‘j° apsivesti su kokia (ai tar-

(<*ip!
' naile kuri būna vienam saliu- 
i

groinata ihz Lietuvos dei juo- 
g<? įSazAuc^o. Tegul ateina at-1
kirtnti: •

'įsi Shenandoah, Pa.
Nhtnandoah, Pa.

ki ta i. laika adgal va h Iže už
griebė, du bravorus už peržen- 
giuja prohibicijos tiesu. Vie
nas bUvo Szmito bravoras isz 

o kitas isz musu 
Home Brewery (’o.

Augezcziauses sudus paliepė 
bi^iVorps sugrąžyti. Dabar vė
lu gales.dirbti ' alų po senovei, 
tik nežino koki.

Ko-

Filadelfijos 
miesto'

sūdąs

ei . ■

■ A’.' (eriinis kaip užhiikyti 
įjaunysta jeigu ir turi 60 metut

- - - - Nes ir teip gana žmo
nis loja, jog mes tik lankome < 
ant jojo mirties ir pinigus - - 
Tokis tai prakeiktas sVietas,

i

Gilberton, pa. — Petras La- 
bnhdUckas aplaikc sulaužymu 
keliu Hzonkatdiu laike darbo 
kasyklosią. Gydosi namie.

ANT PARDAVIMO
.•

Namas ant czverties loto po
Parsi- 

(1.12
No. 606 E. Market St. 
duos pigiai.

(Tins. Streis<‘l
606 E. Market St.

• ' " ' Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA geras 
NAMAS.

♦ * • t-1---- - .. - ----- .

.Gorus namas ant puses loto
pb.No.,529 W. Spruce St. Vis
kiu geriausiame padėjimo. Ge
ras stogas ir droinai. Isz kito

■. gn-

Xa- 
uia£ ka tik isz naujo iszpopie- 
rįiotas1 ir apkvarhuotas. Hlek- 
Iįikna*investa pagal naujau
sia inazla. Parsiduoda (ik už 
Ui kAęf jpynininkas pirko di- 
dotniTlamair jam szitas namas 
.glu JirtvrkUlihgas. Todėl jeigu 
kas nori pįrkti gera narna del 
gyvoi)imo 'tegul tuojaus krei- 
piasLant’ adreso.
v>, r ,\A* Dziadoszas 
tų.)

galo loto prie W. South St. 
limn kita narna pastatyti.

r^etnviszkos bažnyczios.

t į>kna» in vesta pagal 
šia inazla. 1 
tai kięr j^iii

438 W. Mahanov St.

GERA PROGA DEL 
FOTOGRAFISTU.

Parsiduoda galerija labai pi
giai; vieta nuo daug metul gp-

ir biznis ujna la-
t 1

nir iszdirhta
bqi geimai. Pricžasti pardavimo
sužinosit ant vietos. (f.11

4
X

Ą. Aponikas
>, 205 E. Cent re St 

Mahanoy ('i t y, Pa.
• t

PIGUS NAMAI
MINERSVILLE, PA. ■ų * į 

6 ii amai sų 6 ynimais po $1,500. 
2 harnai su 6 ruimais po $1,600. 
1 bamas su 7 ruimais po $2,600. 
Vfsr geram padėjime. Turi but 

Kreipkitės 
(f.5

j

tuįojaha parduoti, 
aift nd *

Ik *
> *

II

reso...
‘ C. II. Clappier 

Cževeryku Sztoras 
Minersville, Pa.

jog gerai inoterei neduoda,m- jou^a mada, pigi preke. Teipgi* 
mvbes!

- - - - Hei, vaikai, sukalbėki
te da tris sveikas Mūrijęs už 
dusze dodos, 
szalta ir ejsime namo.

- - - - Jeigu tamista 
kiek laiko tai užejkie pas ma-

o pasakysiu daugiau apie 
jog net vai-

automobiliuspristato automobilius visokiems
reikalams. i

Parduodu visokius paminklus, dide-
i liūs ir mažius už pigiausia preke, to*jausi, 

nigai pasiliks man, juk mums 
bdt to

ji rupuže ji apraganavo ir ži
nojo, jog senis turi pinigu. Per 
dienas staugiau kaip fonogra
fas, davinėjau ant misziu idant 
Dievas duotu jam Dvasu Szven 
ta. ir atverstu ta ja nelaime.

- - - Dievas iszklauso mano 
maldų, kada mirkino kojas 
karsztam vandenije, 
jam trpn.ke in smegenis na ir 
pastipo - - - - Ėjau gult kada 
man apie jojo mirti pranesze.

- - - - Per visa nakti porsede- 
jan prie lavono.
praleidau su jtiom 

jog man net

tęisingai prigulėjo - turėsi

del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkites pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK ILGO
O gausi sailklo ir apyniu del 15 gor- 

I czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisluntlma apmoka- 

Gerlausia stambi trajanka 60c 
Puplafszkal 

Truk- 
žollu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

"Daktaras Namuose"

ne ant East Centre uliezios.

f

/*(**•
h
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Jaue Marl in duoda rodą moJ
. m»t

BUTLERIS GERAI CZYSTINA FILADELPHIA.
m iieri»las Smedley I >ul ler. 

I
mvt<> are>ztav<>jo apie 60(10 ypatų, iszgujo isz mieslo \ įsokiuš
vagius, apg;
koti priglauda kitur.

P>ri

ša v o

g' < Pi i
naujas direktore 

lelpbioi pradėjo gerai ezystyt niiost;i,
a | tsaii 

nes nuo nnnjn

kada
kvaujas

I’iek vargo 
už gyvas- 

czio, jog man net atsinorejo 
teket antru kartu už vyro, ka 
priesz tai turėjau ant to 
Ii norą.

- -  O dabar 
vaikszcziok ant joj

ffl

po
I >

| amžiaus. Jane
I re turi gyvenu i dorai, 
: prast us

ne, 
ta sena pusgalvi 
kai negali apie tai klausyt 
Bud baj!

- - - - Duokite labas dienas

I

mo.

bu pamokinimu

arba 6 pakelei už $3.30.
visiems nuo manės. Vėlinu ii- 35c arba 6 pakelei už $1.75.
go pagyveniino ir szimtus tuk- 
staneziu nauju skaitytoju! - - - 
Onute, tu psiakrev - - - 
tave velnei nesza?
kyk su ponuliu. Su Diev tamis-

I -ta « • te

kur 
Atsisvc!-

ta, gud bajI
K u manote mieli skaitytojai 

apie tuja motorėliu.'

Knyga "Daktaras Namuose" $1.00. 
1 Kantlczkos >1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 26c. 
Gyvenimas SzvcbIuJu $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rukna, prasto abdaro po 76c.
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais |1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 

ijUszkams

Aukso 
senovės

SzirdiS J Mlnksztu abdaru $1.25.
man suskaudėjo, jog senoli teip į poplcros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

ilž
I ,

JONAS M. CISARIKAS

M. J. ŽUKATTIS.
461 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

paniekinejo ir da poterim 
jojo dusze kalbėjo.

I Ar jam patiko josios pot 
smort, l liai, tai sunku pasakyti, — 

kapo ir , Reporteris. 15
i Apdraudžia (Inazurlnla) Namaa, y

dvde-
i I I
I

’i

ere

F Ir e laiKraitee A ges t £
g

sako, jog mote- 
valgy t i 

nešit rauk vt
I linkt imis ir negrui i svaigimin- 
cziu gerymu ir 
protą visame ir

; reikalingai o
|siiniiue( visokioms plovonoms.
T’fida josios Veidelis bus jaunas 

'o riankszk
I teres kuri

valgius,
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Uinlsi. 
Oerlasalose Kompanijose

9
BI5 IT. Mahnioy Ayo, Mahaioy City/tunui czvsta 

nesirupyt ne
svarbiausi? neuž-

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Bankaį‘ 

Mahanoy City, Fa. 
------- $—

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti .pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banko.

Szita Banka prigelbsti savo depozitorioms pirkti 
locnns namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezodinti pinigus. 
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

...  .... ....... ..-..v*

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

| Didele knucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Į Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus inf visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 

i 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 ataakima. Adresavokitw:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

ivikus ir sutcrsztas balandėles kurios turėjo jesz 
parodo vežimą 

prie \ ezinio s|o\ i pat s 
groiiiat n ant jojo g\ vast i<s.

I ’a veik s las 
kurias veža iii kalėjimu o 

daug kersziaucziuI a pla i k <'

balandėliu 
But ler, kuris

i

nešiku by s prie mo- 
yvons padoriai.

• •*-** ** — .«>. ■wiwfNKiimiiiiiM I— mil **.■ II—I Il »11 ii tKiw e

Inszventinimas kardinolu 
Vatikane.

Ba veikslas parodo inszveiit i- 
iiima nauju kardinolu Galli ir 
Luuidi, kuris atsibuvo

S

S

Boat i-
1‘ikacijos Salėjo Vatikane.

I
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MERGINA GERIAUSE UKJ.NYKE INDIANOI.IaM Miss Velma Hulett, 14 metu mergaite isz Warrick pavieto
Skudurelei” vietoje

ji* • I
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Priimu pinigus saugiam

sa vo

h
IIh

<I

Valgiu Gaminimas
ji 9^----- IR------

Nantu Prižiūrėjimas
* A

/e

Kotos ^moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji'turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu

■; fildellb formato. Drūtais

ko tiktai . , 
t '’•% 4

* . $1.50

K " W. IV. BOCZKOWSKLCO.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUĮKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS »• '*
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

T
i

- 4 t
1 
K.

SZTAI K A RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis Nakfci
c
ji'c

i
1

i
-
i
i

ftCo.
>A»'4

0

A.

Liete vlsakas GrabeHsi

K. RĖKLAITIS
Isddoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą 
Tnrl paselblnlnke moters.

Prieinamos preke*-

tit West Bpnoe 8kra«t 
M AM ANOT Cm, PA«

Bell T«Ie»hoaaa No. 149

paneziaku.
Miss Hortensije O’Brien, tu

la krutamuju paveikslu aktor- 
ka norėdama truputi pagarset, 
invede nauja mada nesziojimo 

vietoje pa uczi a-I I“skudurėliu
k u, panaszei kaip kaivi via i ne- 
sziojo laike kares skudurinius 

leginsus.”
doja
nioja kojas,

i l Miss ()’Brien nau- 
szmota

Indianos, likos apszaukta geriause ūkininke per Ūkininku 
Drauguve. Negana kad mergaite 
bet užsiėmė iszdirbimu 20 akeriu fanuos j
liu, ii1 dažiurejimu gyvuliu. Praejta vasara teip sunkei dirbo 
mula, jog tasai pastipo, nenusimindama tuom paėmė n^itika 
ir užbaigė savo darbu priesz nusileidimą saules. Josios tėvas 
dirba artimosia kasvklosia.

in mokslainelankvdavosiv

ir auginimo kiau-

—

su kuriuo apvy- 
nes tai yra daug 

pigiau ne kaip paneziakos. Da
bar fabrikantai paneziaku rū
pinasi kas bus jeigu merginos 
pradės ncszioti skudurėlius ne 
kaip mokėti po penkis dolerius 

V • 1 1 • ___ __ • 1-^ -L.1

•t

MICHAEL V. WOLFE
X • (VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPQI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

PAJESZKOJIMAI. ,
r

Pajvszkau Marcelos ar Vin
co Ranianaueko. Daugelįs me
tu gyveno Mahanoy City. Te
gul atsiszaukia in “Saulęs” 
ofisą arba ant adreso. y

M rs. Mary Pucilausldond
5409 S. 33rd Avė., S. S.
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Gerbemasla Tainistal: —
Sulaukiau nuo jusu siuocziamor 

mąno vardu knyga "Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena 
szirdluga aeziu ir labai džiaugiuos 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokiai 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa 
nljunti kaip laikas szventai Ir sma
giai praeina. Asz visiems llukėcztau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas Žmogus apie vislia tada 
pamtrszti ir visokį rupesczlai nor? 
ant valandėles atsitraukia.

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

Dv, Palazduonys.
Czeklszkcs vai.
Kauno apsk. »
LITHUANIA.

vardu knyga 
už kuria toriu 

«
"Tūkstanti?

Tūkstantis Naktų ir Viena »•

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas < 
Kelias in Sveikata----

Daktaras Juozas J. .Austrą 
I.IETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 (kl 2 popiet- 6 iki 9 vakare.
210 X. Main St Shenandoah

• W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja klintis numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 VV. Centte St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
įtubas, mes galime jumis tome reikale 

Randavojame namus,
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

patarnauti.
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Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszonri 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. 
Prisįus^tę_inumis $2t00, o knyga bus tuo jaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite ?

W. D. Boczkowski-Co. Mahonov Citv, Pa.
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CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procento pridedant 
prio jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
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