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ISZ AMERIKOS
LIETUVIAI ISZRADO 

AUTOMATINI 
SZEPETUKA.

Brooklyn, N. Y. — Gerai ži
nomi Lietuviai Jomu Karalius 
ir S. K. Zave, yra 

labai
iszrade ir 

indomu, 
szveist i

užpatentavo 
automatini dantims 
szepetuka. Jie dabar savo szi 
iszradini rengiasi paleisti rin- 
kon per specialiai inkorporuo
ta bendrove — Automatic 
Tooth Brush Corporation ku
rios vrviansi buveine via 
1674 Broadwav, New York 
City.

Szi iszradima 
minėtu 
stambus 
įlinkai, bet jie nutarė to 
reikalo nepaleisti isz 
viu ranku.

buveine 
New

norėjo 
Lietuviu 

Amerikonai

nuo 
atpirkti 
pramo- 

v io 
Liet u-

— Len-
zv. Sta-

pra-

SUMISZIMAS LENKISZKOJ 
PARAPIJOI.

Binghampton, N.
kiszkoje parapijoje J*
nislovo Košt ko, kurioje 
baszczium via kun. Jonas Seis- ft
kalski, kilo sumiszimas, nes 
kunigėlis apgavo parapije ant 
17,(X)0 doleriu, ir iszdavinej
neteisingus metinius rapartus. 
Susirinkime dalVbavo tūkstan
tis parapijom! nnt kurio kimi-

o

gelis norėjo nueiti po apgloba 
steitines palicijos. Matydamas 
tokia myne neužganadintu pa
rapijom!, dūme adgal in klebo- 
nije.

Kunigas negalėjo paai.szkyt 
kokiu budu skola ant parapi
jos užaugo 
$82,300.

Komitetas
viskupa Curley in

nuo $65,000 ant

nuvažiavo
L1.. . i 

spirdamiesi idant toki dvasisz- 
kaji permainytu, o jaigu to ne
padarys tai patys isz parapijos 
isz v a rys ji.

pas 
raruse

Ka-
straikuoti angleka-

KERSZINA STRAIKU 
WEST VIRGINIJOI.

Morgantown, W. Va. 
da ketina
šiai dirbanti minksztu angle- 
kasyklose, kurie nepriguli prie 
unijos szioje aplinkinėje, tai 
da ne nutarta pakol nesugryž 
Van A. Bittner isz Indianapo- 
les. Su kerszinaneziu straiku 
czionais, iszkasimas augliu 
daug sumažėjo.
SAUSAS AGENTAS 

UŽSIIMINĖJA 
BUTLEGERYSTA.

Erank-

iszkasimas r>

Washington, I). C.
Jin L. Dodge, padekavojo ne
senai už dinsta prohibicijos 
sznipo ir didiar pats užsiėmė 
butlegerysta, norėdamas par
duoti arielkos už $20,000 ko-

ft ft

LEKIOTOMS SU EROPLANU NUKRITO ŽEMYN A^T STOGO STIPRI JAUNA
GYVASTIS.
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Prenumerata Kasztuoja: Amerlke ant viso meto 98.0Q 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso meto

Laiszkoi ir Pinigus visada siuskite tik ant szto adreetf]
W. D. B0CZKAUSKA8 - CO..

MAHANOY AND A STS.,
I
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PAMESTAS KŪDIKIS PER 
SZESZES SAVAITES 

ISZLIKO GYVAS 
BE MAISTO.

Jonavos v.
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Priesz pora menesiu 
susirgusi influenza, 

apie

Isz Visu Szaliu
f.....

DIDELES SNIEGINES VIE 
SULOS JAPONIJOJ — 

VISAS TRŪKIS 
UŽSNIGTAS.

T( kio, Japonije. — Praeita 
Petnyczia dideles sniegines 
viesulc-s perėjo per salas Yezo 
ir Kuriles. Daug žmoni u pražu
vo.

Einantis trūkis kuriame ra
dosi 60 pasažieriu likos užsnig
tas artimoje
ž 11 vi ninkiszku valcziu

KŪDIKIS KŪDIKIO 
VIDUDIUOSE.

NEPAPRASTAS GAMTOS 
SZPOSAS KURIS NU

STEBINO DAUGELI 
DAKTARU.

Katovicai.
Szv. Barboros, Dombrove,

X»:

’**"■*....................... A '..........................

II Ji®g .į4 
į;

(). II. Hirsch isz W arm Springs, Calif.
4'arrey ir W. A. Geary kurie nukrit 
nieko neat sit iko.

o
, gavo ana diena netikėtus sveczius Benjamina 

an't jojo fanuos su areo plana, bet ant giliuko patiems

SUDEGINO PACZIA 
IR UOSZVIA.

PRISIPAŽINO BUK PADE
GĖ NAMA TYCZIA 

IDANT SUDEGINT 
SAVO PACZIA IR 

UOSZVIA.
JH .r X’ A*- A*„„4, ............... ... » JM Mu .r ibn* *!**^-:^’*^'** ’fU|* I*

West Vnion, Ohio. — Neg 
lodamas 
kenvbes ft'

Ralph
40 \\.

isz

VAIKAI MATE ŽUDINSTA 
MOTINOS IR TĖVO.

riiiladolpii ia, Pa. — 
McDewitt. 29 metu,
Mount Air)' avė., alėjas 
darbo nuszove savo paezia ant 
smert, po tam pridejas revol 
veri prie smegenų 

aiva. T ... : 
prisižiuriuejo

prie
(f

paleido
Tam baisiam

r C

ISZ LIETUVOS

Gudoniu kaime, 
vienoj svetimoje pirkioje kar
tu su broliu gyveno mergina. 
Ji priesz metus laiko, szelmio 
bernelio apvilta, susilaukė kū
dikio, 
mergina,
mirė, palikdama kūdiki 
10 men. amžiaus. Brolis, 
sirgęs tokia pat liga, pirkioje 
palikes pusnuogi seseres kudi- 
ki ir dvi viszteles, duris užra
kino ir nežinia kur iszejo. Kai 
mynai matydami duris 
k i ntas, mane kad jisai isz- 
eidamas ir kūdiki bus iszsine 
szes. Tacziau ilga laika 
tydami jo gryžtant ir abejoda
mi del kūdikio likimo, atvyko 
pažiūrėti ir, iszlauže duru 
rakta,

Ligon butęje 
, se

kantis atsitikimas nustebino 
daugeli daktaru.

Daktarai dare kokia ten ope
racija ant mergaites, kuri ture- 

1 jo du metus ir du menesius se- 
do šu"žm<mimis'"Ble<ies milži-' ""mo> "etiketai surado josios 

Ųer-' niszkos.

Teshio.m I langei i 
nusken

Keli kaimeliai 
Ijalnu’likos užgriautais per 
slvdima sniego.

prn
li'l-

už ra-

nema- Jonas Goodrich, 
studentas Cz 

universiteto,
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je viduriuose gimdymo gemala — 
kūdiki: smegenis, akis ir kau
lus da nepilnai susitverusio 
kūdikio. Dr. Lipski ir Kola- 
kovskis, kurie .dare operacije 
iszeme taji gemala ir nusiuntė 
ant tyrinėjimo in Varszava.

l>anaszus atsitikimas buvo 
keli menesiai adgal Viedniuje, 
bet mergaite buvo 
Daktarai v ra tosios nuomones 
kad mergaite aplpike taji ge
mala nuo motinos — vietoje . 
gimti dvynukams, tai vienas 
gavosi in kito vidurius.

B

/

STUDENTAS NUŽUDĖ SA 
VO MYLEMA IR 

PATS SAVE.
Berlinas.

Amerikoniszkas 
daktariszko 
veliantis Monroe, N. H. nužu
dė savo mdlema Alicije Eitzner 
isz Detroito, Mieli., po tam pats 
sau atėmė gvvasti automobi- • *
liuje.

Goodrich mokinosi Znrike o 
Eitzner buvo szokike 

czi<'uaitiniam teatre, kur susi
pažino su kokiu ten aktorių ir 
daugiau nenorėjo draugauti su 
Goodrię1pu,.._
MERGINA PRIEŽASTIM 
NUPUOLIMO RAGANIAUS 

GALYBES.
Tokio, Japonije.

Kuki, 
ateities, burtininkas ir stebuk
ladaris, dare puiku bizni nuo 
lengvatikiu per daugeli metu, 
kuriam prigialbinejo jaunesnis 
burtininkas. Bet Kuki neatmi
nė savo ateities, padarydamas 
didelia klaida, kada sumanė 
pasiimti sau patogia draugia 
isz Kyoto kuri jam pasaldytu 
jojo gyvenimą.

Nedasiprato Kuki, 
jojo prigialbininkas gali taipgi 
insimyleti ir patogia mergaite, 
na, ir tas suardė visu gyveni
mą ir bizni. Mergaite sugryžo 
adgal in Kyoto, o pagialbinin- 
kas nuėjo in palicije, apsakė 
apie prigaviku Kuki * ir jojo 
darbelius, kuri palicije užda
re kalejjme.

Tarp tuju lengvatikiu rado- 
žmoniu ir si ir ypatos isz karaliszkos szei- 

kitu ženki v vu žmo
nių, kurie reikalavo inspejimo 
ateities pas Kuki.
83 NUSKENDO SU LAIVU.

Rio de Janeiro, Brazi liję. — 
Asztuones-deszimts pasažieriu, 
kapitonas ir du maszinistai lai
vo Paes de Carvalko, žuvo ka
da laivas nuskendo ant upes 
Salimoes,

gy- vvresiic.
t

Įį

urv vast i
1 ftkad; LIETUVIAI VAŽIUOJA IN 

BAZILIJE JIESZKOTI 
VARGO IR BĖDOS.

Kaunas. — 
szimtai

Brazilija, 
kompanijas veža 
reikia užsimokėti po 114 litu 
už pasporta ir parsiduoti vie

kui' pa-
I*er kelias dienas tapo

UŽ-
rado kūdiki troboje 

dar gyva.
Žmones labai nustebo,

kūdikis ežia per didokus szal- 
czius be maisto ir priežiūros 
su tom dviem visztelem iszbn- 
vo szeszias savaites su vir- 
szum gyvas.
žmogytos panaszumo turėjo. 
Visas buvo purvinas, apsama
nojęs, apipultas, storiausiu 
sltiogsniu brudo, kad net aku- 
cziu nesimato; žaisduotas. Ma
tyti, kad iszsyk jo dar szliau- 
žiota szaltoje pirkeles asloje ir 
turiu (ln virszutiniu dantukh, 
kiek galint graužta, maitintasi 
kartu su visztelemis žaliomis 
bulvėms, kuriu po lova buvo 
papilta. Nusilpnejes ir nepa
jėgdamas rėplioti, gulėjo susi
rietos po lova ant pamestu 
purvinu skarmalu, vos gyvas
ties turėdamas. Ir taip iki at
radimo dienai savo kūnelyje 
gyvybe iszlaike.

.lis pargabenta 
klebenijon, nuo gyvio aptvar
kytas ir atatinkamai maitina
mas, pradėjo asigauti ir yra 
vilties, kad visiszkai pasitai- 
svs.

pana DŽUMA SMAUGIA 
MASKOLIUS.

Maskva. — Telegramai pra
nesza isz Uralsko, buk toje 
aplinkinėje baltei prasiplatino 
džuma, nuo kurios daugeli 
žmonių jau mirė ir tukstan- 
cziai serga. Soviatai mažai 
rūpinasi užbėgti tam amarui.

!
Ij

Agentu prikal-
Liet uviu 

kur 
dvkni

su
1’acziaubinti

ziasi m
ver- 
juos 

tik

rrkulka in
darbui prisižiuriuejo trys 
va i kai, nuo vh4<bju’ lyg pen kin 
metu senumo.

Kaimynai mano ka<d 
buvo labai užvvdus savo 
toriai.

maža
i4

<a- 
ilgiaus paneszti snn- 
prižiurejime sergan- 

czios paežius 62 metu ir josios 
senos motinos Mrs. Rebeka 
Craigmeil 92 metu, Tamoszius 
Hill, 50 metu farmeris nutarė 
nuo abieju atsikratyt, 
padegė narna kuriame abi mo- 
teres sudegė ant smert.

Nelaime atsitiko 13 Vasario 
szimet. Palicije dasiprato kad 
namas buvo padegtas ir nuo to 
laiko nenuleidinejo nuo akies 
Hill, ant galo ji aresztavojo ir 
iszgavo i>z jojo prisipažinimu, 

kad tokiu 
budu nužudė moteres, kalbėda
mas buk negalėjo ilgiaus nu- 
kensti ligotu bobų, turėjo jai- 
ses prižiūrėti ir jaises nuvalyt 

ir taip ketino neužilgio mir- 
'haja diena aplaistė nafria 

k a ra si n u, uždegė ir 
in (varta prisižiurę! 

kaip namas de^a.
Palicijos nuomone yra, buk 

Hill turėjo myHema su kuria 
ketino apsipaeziuot po mir- 
cziai savo serganezios moteres 
ir todėl 
budu ne kaip butu atėjus mir
tis.
NUDURE PACZIA;

ISZGERE TRUCIZNA.
Philadelphia, Pa. 

barnio N. Petkcvicz, 39 melu, 
i baisu žaiduli su 

liu savo paežiai ir manydamas 
kad jaja nužudė,

Pa'lieije

Hill neužsigyne

o 
ti.
gerai 
pabėgo

su

kiam tai George W’albanstain ; oždaves
isz New Yorko.

in tai insimaisze 
slieetva kokiu

Kongresas 
ir dabar daro 
budu tasai agentas i ugi jo tiek 
daug arielkos.

B.

PAVOGĖ DRAPANAS 
MIRUSIOS KAIMINKOS.

Bloomsbirg, Pa. — Mrs. Co
ra Hess, nuėjo atlankyti savo 
mirusia kaiminka . Mrs
Summers, kuri mire ana die
na. Nuėjus ant virszaus, pasi
ėmė veliones geriansese 
bes nunesze namo, nes 
mane, kad kaiminkai uoreikc 
daugiau rėdytis, todėl geriau 
bus jaigu josios szlebes 
prisisavins. Duktė veliones po 
laidotuvių, nuėjus ant vir
szaus pažiūrėti motinos dra-

nuėjus ant

t vczia

atsikratė greitesniu

pei - 
s 

ihzgere tru- 
riznos ir uždavė sau kelis žai- 
dulius in pilvą. Kaimynai 
abudu užtiko, 
cijai, kuri nuvožė

v v ra s 
mo-

h

szle-
sau

>8

sau

pilvą.
pranesze poli-

abudu in 
ligonbuti. Motore, pasveiks bet 
vyras gal mirs.

TĖVAS SUBJAURINO 
SAVO DUKTERĮ.

Wilkes Barre, Pa. — Willia- 
mas Judson, 72 metu farmeris 
isz Sweet Valley, atomo sau 
gyvasti, kada palicije pribuvo 
in namus aresztavoti ji už su- 
žagejima savo 18 metu dukters 
Edna.

Judson prasze palicijos idant 
jam pavėlintu nueiti ant vir- 
szaus apsiredyt ant ko sutiko, 
bet kada senis po kokiam lai-

th

AMERIKAS IŽDUODA KAS 
METAS 14,000,000,000 ANT

AUTOMOBILIU.
New York. — Pramotivstes 

bjuras pranesza, buk Suvieny
tos Valstijos kas metas iszduo
da ant automobiliu, juju ase- 
kuracijos, pataisymo, gazolino 
ir kitokiu reikalingu dalyku 
prie automobiliu 14 bilijonu 
doleriu. Pagal padaryta skait
lį, tai kožnas locnininkas auto
mobiliu us iszduoda po 700 do- į 
leriu ant užlaikvmo savo auto-

nams metams dirbti, 
sint vs. e
iszvežta 700 žmonių. Kadangi 
darbo sąlygos Brazilijoj ne- 
pakenezinmos, tai valdžia ma
no uždrausti toki važiavima.

MIRSZTA LIETUVOS KE
LIAUNINKAI APLINK 

PASAULI.
Pernai iszvvke kelionini ap

link pasauli peseziomis Lietu- 
karininkai Ka- 

ir Butavi- 
A rgentinoje.

Žiniomis is.z Buenos Aires, Ka
ži imas-Kazlauskas pa k utiniam 

patalpintas 
policijos 

jL
nuomone

vos atsargos 
ziunas-Kazlanskas 
ežius užkliuvo

raganius,
Mosi ta k a 

inspetojas

i

KUKULEI SU ADATOMIS 
DEL VYRO.

Lvavas. — Kaime Remeno- 
ve policija uždare kalėjime 
Mare Ryndiene, kuri užsikei- 
sejo ant savo vyro gyvasties 
ir bandė jam atimti gyvasti 
daugeli kartu. Paskutiniu lai
ku indejo keliolika adatų in 
kukulius. Vyras in laika užti
ko adats, nuneszdamas in po
licije kaipo davada savo pa- 
cziules darbo.

Priežastis atsikratimo nuo 
savo vyro, buvo prielaidinis, 
kuris motere kalbindavo ant 
nužudimo vvro. Prielaidinis 
taipgi aresztavotas.

M

kad gal
Upuiku

mo'biliaus. Paprasta verte au- i ^ipsny džiovos

ant meto i

tomobiliu

tomobiliaus yra 1,000 doleriu. 
Ant visokiu prietaisu prie au
tomobiliu iszduoda 
$3,750,000,000 sumažinimas au- 

vertes $2,500,000,-
000, užlaikyma ir pataisymus 
$2,000,000,000, aQgos del szofe- 
ru $1,600,000,000, gazolino 1,- 
200,000,000, (irocentas nuo in- 
dodamo kapitelio $<500,000,000, 
guminiu ratu — tajeru $618,- 
000,000 aliejaus $300,000,000 
a.sek u racijų $300,000,000.

Paskutines Žinutes.
— Policije 

st ra i kieriu už 
prie Ibi- 

Uerp aresztavotuH1

AI uniz” 
neleidžiama 

lankyti ir gydytoju 
nesą vilties jam pasveikti. Ma- 

sziai žiniai Kauna 
— jis bus jau mi

res. Butaviczius taippat linkės 
džiovon, bet kol-kas dar 
nauja ten pat vieszbutyje 
liokajų.

GINKLUOTAS LENKU 
PUOLIMAS.

Lenkai inžiurejo ties demar- 
, musu pusėj, ne

toli Pailgojo gero miszko apie 
15 ha. sklypą; pereje demar
kacijos linija pradėjo kirsti. 
Musu pasienio policija apsupo 
bekertanezius Lenkus ir liepe 
jiems pasitraukti, 
atsisakius tai padaryti,

ligoninėje 
priežiūroje

4 4

J

l

noma iki 
pasieksiant

kad jos linija

tar-
v u z

PASIUTĘS SZUVA.
Panevežv kažin isz kur atbė

gės didelis vilku veisles szuva 
apkandžiojo daug
gyvuliu. 13 apkandžiotu žino 
niu gydosi Kaune.

mergaites Jurge- 
Kazlaus-

v

farp tuja lengvatikiu rado-

įnyaos ir

E rau
slį virszum 100

1 lenkams 
teko 

juos kiek pagąsdinti. Iszszovus
♦

isz-

SUDEGINO GYVA KŪDIKI.

Berlinas. — Ana diena at
sibuvo teismas ūkininkes Ger- 
hardienes ir josios 26 metu 
dukters, už nužudymą kūdi
kio. Duktere buvo pagimdžius 
kūdiki be apsivedimo. Mote- 
res norėdamos užslėpti kūdi
kio gimjma priesz žmonis, už
kure pecziu i n mete gyva kū
diki kuris sudegė ant pelenu. 
Motina gavo tris metus kalė
jimo, o dukrele penkis.

♦

Drusu
apsiaubdami

Kataliku 
Coin mb i-

11 Passaic, N. J. 
aresztavojo 15 
sukėlimą maiszaezio 
tarv Mills.
randasi kelios mot eres.

1[ Bierut, Syri je. - 
euzai užmusze

pasikėlė!i u Katanoje 
arti Damaszko, 
miestą isz visu pusiu.

1[ Panama. — 
katedra Manigales, 
joj sudegė. Praejta meta mies
te iszdege 32 margai namu o 
bledes padaryta ant 20,000,000 
doleriu.

1[ Leningradas, Bosiję. — 
Gregoras Zinovievas, virszin- 
inkas miesto Soviatu 
‘ ‘ paszol von ’ ’.
apemo Nikalojus Komarov.

gavo
Jojo vieta

in virszu pora kartu, Lenkai 
kaip musmirių apsiėdė, 
lakstė. Vilniaus Lenku spauda 
szita in vyki baisiausiai itzpu- 
te. Po kurio laiko 2,000 gin
kluotu kulkosvaidžiais Lenku 
puolė szita miszka ir po trum
po susiszaudymo apsupo ji, 
paome nelaisvėn 8 pasienio po- 

Puolime dalyvavo 
ir Lenku raiteliai. Tuo tarpu 
neiszaiszkinta ar tai buvo po
licininkai ar kariuomene.
SUSZAUDE PLESZIKUS.

Kariuomenes tekino spren
dimu, Vasario 21 d. Kaune su
šaudytas Jurgis Dziatkaus-

licininkus.
m

.1

■ ■I
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M
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Policijos pa- 
pra- 
kal-

JEZUITISZKO POLICININ
KO ŽYGDARBIS.

Simnas. — Nepersenai Sim
ne buvo toks invvkis. Vietos 
gyventojos,
lionyto 15 metu ir 
kaito 13 men apie 1) vai. vaka
ro sėdėjo ties savo namais ir 
sznekucziavosi. 
dejejas Miliukeviczi us
eidamas tai pastebėjo ir 
bamas mergaites aresztavo ir 
uždare eypen, intardamas del 
paleistuvavimo. Užlaikęs mer
gaites cypė j iki ryto 10 vai., 
nugabeno pas vietos daktaro 
Kreida, kuris apžiūrėjęs rado 
mergaites visai nekaltas. Tad 
ir buvo paleistos. Nukentėju
sios nesugebejo pasiskusti, nes 
jaunos mergaites, o užtarytoju 
neturi. Kas gi pas mus 
tojo Lietuvoje dedasi ?

szven-

ATSAKIMAI.
A. Ra dze vieži us isz Trakisz- 

kiu kaimo, Lietuvos. — Tamis-

arti moję Manaos. 
Nelaime liuvo isz priežasttos 
eksplozijos garinio katilo. Se<p- 
tynes-deszimts pasažieriu ir 
keliolika laivoriu likos iszgial- 
betais.
VELNISZKOS GYDUOLES 

RAGANIO.
Lodžius. — Kaime Janovkoi 

mirė Juozas Steupen nuo gy
duolių kokias jam padare vic
tims “raganius” Vitosikas.

Kada daktaras pribuvo pas 
mirsztanti, rado ant jojo kūno 
daugdli žaiduliu, rodos iszde- 
ginti su kokia rukszczia. Szei- 
myna serganezio apsakė dak
tarui, buk Steupien užsiszalde
ir nuėjo ant rodos pas Vitosi- 
ka, kuris už gausu atlyginimą 
davė jam gera most i su kuria 
paliepė jam iszsitepti,

Anglijos

TURI PASIIMTI PINIGUS 
AR VYRA.

Pana Ona Hicks isz Kendall, 
iszlavinta mergina,

mausto sau, ar vyras yra ver
tas 25 tukstanezius doleriu ir 
ar galima jojo meile ant tiek 
apsvarstyt. Mergina randasi 
ergelyje, nes turi sau iszsirinkt 
ar 25 tukstanezius ir pasilikti 
nevedusią arba vietoje pinigu 
iszsirinkti vyra.

James B. King, advokatas, 
pas kuri pana Hicks dirbo kai
po sekretorka, mirdamas, pa
liko jai 25,000 doleriu ant tuju 
iszlygu, jog aplaikys tuos pini
gus jaigu ne isztekes už vyro— 
jaigu padarys prieszingai, tai 
pinigai bus atiduoti ant labda-
ringu institutu.
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BAULK

Kas Girdėt
Meldžemt* visu t uju, kurie 

“Saule” del savo 
giminiu Lietuvoje idant atnau
jintu prenumerata, nes kitaip 
Imsime Įiriversti sulaikyti laik 
rasz.ti. Žinote, kiek tai džiaugs
mo gimines
skaitvdami “Saule” 
jiems butu labai nuobodu. To
dėl atnaujinkite prenumerata 
tuojaus.

TELEFONO
PUS-SZIMTMETINES

SUKAKTUVES

gražina juos man atgalios.
“Artu tikrai manai, kad 

taip yra ? Juk gi raszai gra
žiausias a py sa kas,”
Olivija kongratu’liodama savo

Olivija Ingaite, sėdusi prie ’ motina.
[ Ingiene nusiszypsojo.

o
Gerajai Motinai

IJ

dome josi

via užrasze

turi Lietuvoje
be kurio>

Kunigas Vincas Gallancka", 
prabaszczius kaimo Zodiszkiu. 

vede propaganda pri(>- 
valdže likos nubaustas 

ant dvieju metu in kalėjimą.

kuris 
>zais

Worker.-'

MILASZIRDINGA MERGINA

—-.) S, 
vardas pažymėtas 

knygoje Washingto- 
po-

)

Bell. A. Graham 1.331 (Jonu.
Avė. Kranki infp I nip j< 
telefonu
ne, ir tas aiszkiai persint 
budi iszradejo telefono.

Yra dvi ruszi žmonių varto- 
janeziu telefonus, viena ruszis 
nori specialiu, ypatingu
meriu; viename Washingtone 
randasi ?u\ irsz tūkstantis ant
ros ruszies kurie nori Imti

< )

nib

no- 
žymus ir stengiasi vengti var
ginimu’ i?/ invairiu atsiszau- 

savo

M hi
Asz turiu du sykiu 

privaloma

t Uited Mine Worker.-' of 
America unija užtvirtino kan
didatūra gubernatoriaus Pin- 
choto kuris eina ant senato
riaus. prižadėdami už ji bal 
suoti ir paremti laike rinkimu.

Gubernatorius Pinchotas yra 
p r i (* sz i n g; i s ge ry ma m s 
prohibicijonalistas ir

visus peržengejus prohibi- 
cijos.

Stebėt i na 
toki žmogų remtu, kuris jiems 
atima stiklą alaus po sunkiam 
darbui, pilni angliniu dulkiu, 
neturėdami kuom taisės dulkes 
nuplauti uor< geru alueziu. Ma
nome. kad mu>u Lietuviai ant 
to niekad noutiko idant už to
ki žmogų balsuotu.

ir kietas 
“ pinezi-

na ,»

kad anglekasiai

kabinami

Ernesta Buo-

“Dranga'-“ vėla 
mum> in akis >u savo kritika 
už paraszyma apie ekskomuni
kuota kunigą
naiuta. Jaigu neturėjote vyru- 
cziai ka >varbe>nio mums pri 
kiszt, tai reikėjo savo žiotis >u- 
cziaupt. Juk tarp jusu kunigė
liu yra tokiu ka užsitarnavot 
ant taip pat ekskonmnikacijos 
"enai. Niežti jum liežuviai, ar 
ne! — ( ’ut it out! Ituokite 
mums ramiai gyvent ir nelėki
te be reikalo.

gmimu i.'Z 
kejn, neduodami 

Tokius 
“ telefonus.

iszradejas nero
do tusztnmo nei nenori kad jo 
varda pilnai naudotu kaip yra 
priimta (Alexander 
Bell) ir jo nepažymi.

Neseniai jis tuo paežiu pa
prastumu iszitare V. S. Paten
tu Ofiso virszininkams:

Manau, kad jus daugiau 
žinote apie telefoną sziadien 
negu a?z.”

Jis paskui pakreipė ju donų* 
in suvirsz S,000 patentu su- 
risztu su telefonu iszdoutu po 
to laiko kuomet jo originalis 
patentas duotas Kovo 17, 1876.

S* »- 
cietv duoda isztrankas i?z sn- 
sira.szymu su Dr. Bell, kuomet 
Bell tikrina jo iszradimas 
telefono tikrai prasideda su jo 
dieduku, Dr. Aleksandru Bell 
ifcz London’o. Anglijoj, kuris 
mirė tais m<*tais kada pasibai
gė szios szalies Namine Kare. 
Apie jo dieduką Dr. Bel| sake: 
“.Jis buvo kalbininkas ir tai- 

netinkania kalbejima.
szeimynoj buvo pirmas užsi
imti studijavimą kalbos me- 
chanikizmo su 
bloga kalbos

knygoj dėt i.
nepažy met us
'Pelefono

4 4

4 4 jus 
telefoną

se

Nat ienai

ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir Earma. 16 kamba
rin stuba, sziltas ir 
vanduo stuboj, taipiri ir mau
dyne. Earma 45 akeliu žemes, 

arklei 
karves, ir antys. \'ix>kiu vai
siu sodas. Keturios mylės nuo 

imlios 
nuo Lake Side, 

parduoti kad 
asz nesveikas ir turiu važiuoti 
in ligonbuti, todėl parduosiu 
pigei. Atsiszaukite ant 
s< >:

sziltas szaltas

maszmos ir

Mahanojaus, 
Brockton ir

gyvulei.

4 UUO
•) 
• >

Esi u priversta?

(’on>a vage.

ad re

t.26)

Wm.
Locust Valley Hotel, 

Barnesville, Pa.

PUIKIOS PARMOS!

Reikalaukite farmu suraszo 
sziadien. (’zia rasite ko jeszko- 
te, suezedinsite sveikata ir sa
vo pinigus, (’zionais farma ga
lima pirkti už pigiausia preke*, 
gausite teisinga patarimu nes 
szioje apielinkeje farmos labai
geros ir žeme derlinga ir gali
ma pirkti ant iszmokejimo. Ra- 
szykite tuojaus.

P. D. Andrekus
Pentwater, Mich.

(t.27

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergiaa 
privalo turoti asla knyga 
ir ji tarota rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekHneis apdarais. Pre
ke tiktai • . . . ŠUO 

W. D. B00ZK0WSKI-00., 
MAHANOY CITY, PA. t

KVITU knygele Draugystėms del hz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sioriaus nog sudėtu pinigu ant

vardu 
vadina

Graliam

Geographic

.!<>

Mus

kalbos 
tikslu taisyti 
i.'zdavima. ir

aiszkinti savo mokiniams tei- 
balso 

iszduoda
singa pozicija 
kurie 
garsus.

“ Mano
Melville Bell, isz 
Škotijoj, taipgi

tėvas,

organu, 
netinkamus

Alexander 
Edinlmrg’o, 

dieduko

buvo žiu 
iszegzaniina-

seko 
užsiėmimą, irga buvo tapyto
jas netvarkiu iszkalbu.

“Man visuomet 
geidu mano tėvo
vimas burini jo iszkalbos la
vinimo mokiniu. Ju burnos 
žymiai buvo skirtingos 
vaizdos ir didumu. A>z pradė
jau mastyti ar nėra kas tokio 
sznnies snukyje kas
jam kalbėti, ir pradėjau daryti 
bandvmus su musu szmieliu.

“ Duodamas szimni 
iszmokinau ji
paskutiniu kojų, be

1SZ-

neleidže

maisto, 
atsisėsti ant 

perstojo 
urgsti, iki asz apžiurinejau jo
snuki, ir sustabdyt urzgus ka
da savo rankas nuo jo atėmiau. 
Paėmiau jo žiotis in
ir atidariau ir uždariau po ke-

Pasekme 
buvo iszdavimas silabu

, kaip kalba-

rankas

lis sykius poeiliui.
4 4 nin-

ma-ma-ma-ma- 
ma maszina.

“ Negalėjau 
liežuvio dalis, 
buvo permažas.

»i

pasiekti
nes

visas 
snukutis 

Bet nustu
miant liežuvi tarpe kaulu ir 

netoli gerk
lę, buvo galima visai uždaryti
žemutines žioties,

perėjima oro užpakalyje liežu
vio, ir kelis sykius taip pa
stūmėjus szunelis pradėjo irz- 

“ga-ga-ga-ga.”
Paprastas lojimas buvo pa- 

ah”, ir neužilgo 
ali“,

tarti
4 4 

naszus in “ah”, ir 
iszmokinau ji isztarti 

oo”, “ma”, ir “ga”, 
“Einant prie dirbimo 

tižiu szunelis galutinai iszsi- 
moko pasakyti “ow-ah-oo, ga- 
ma-ma”. Szunelis tuoj pagar- 
sej tarpe mano tėvo draugu, iu 
žmones isz visur atėjo pama
tyti to stebuklo. Ir per laik- 
raszczius tuoj pagarsėjo pasa
ka kad asz iszmokinau 
kalbėti.” — E.L.I.B.

ga-ga-ga-ga.

4 4

4 4

že

szuni

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais klotais apdarais. Preke |1,

stalo, užsiinascziimiai ir nesku
biai skaieziavo pinigus. Ji ne- 
skaieziavo tam, kad daug tu
rėjo ju. 'Tai buvo kitokia prie
žastis.

“'Tai tur-but klaida, 
re ji sau. “
tiek, kuomet man
gauti tik puse to viso. Ir, abe
joju. kad p. Mieželis butu juos 
indejes in imfno voką.
rodos man, kad sziadien jis bu
vo
si rupi nes. Girdėjau - 
na serganti.”

Ir po valandėlės 
eziusi ji iszsitare:

“P-as Mieželis
skriaustas,
cziau tuos pinigus. Jis toks tur
tingas! Beje, ka-gi asz mintiju 
ir kokios mintvs ateina man in 
galva? Prastai yra būti netur
tingam. Bet gi reikia kovoti 
pagunda. Asz padalinsiu tuos 
pinigus pusiau ir indėnių savo 
krepszelin. Gi pirma-dienio su
laukus asz imsiu ir sugražinsiu 
nemana ja dali. ’’

Ir, jaigu tai galima butu, 
tuojau sugražinti. Bet gi szia- 
dirna szesztadienis ir
juos laikyti pas save iki pirma
dienio. Ir sumintijo ta visa už
laikyti paslaptim, kad niekas 

ir motinai nieko 
tai užsiminti.

Jos gyveni- 
ir vargin

gas. Ji rūpinosi tiek daug pa
daryti savo dukteriai, tacziau 
jos silpna sveikata visuomet 
sutrukdo viską, kai ryžasi dau
giau daryt i.

“Olivija.“
'Tai buvo motinos balsas. Ir 

Olivija, greitai paslėpusi krep- 
szeli, paskubo in motinos kam
barį.

Asz prisibijau 
tarė Ingiene. “ 
krampliai ir vėl pagaus deszi
niaja mano ranka. ’’

Ir delko gi, motin ?” klau- 
“Ir ka gi pati vei-

Bot gi,

perdaug užimtas ir labai šli
jo žino-

. “ Kuo
met taip sakai, tai visada pa
drąsini mane ir priduodi man 
didesnio ūpo.”
Ingiene kairjaja savo ranka 
paliete desziniaja norėdama 
žinoti ar bent kiek ji yra jautri 
ir veikianti.

“Tur-but motinos deszinioji 
yra apmirusi?” paklausė Oli
vija a | >ga i lest a uja nezia i.

Jos motina palingavo galva, 
labai
pasisakė Ingiene.

yra apmirusi r

i *

susimas-

neimtu nu- 
jaigu pasilaiky

nežinotu; net 
nereikia apie 
Vargsze motina! 
mas tikrai sunkus

4 4

ji turi

truputi,” 
Ir manau, kad

4 4 

se (Hivija. 
kiai ? O atrodai visa iszvargusi 
ir nuilsusi. 'Tikrai gi nusikama
vai ir vėl nusivarginai tais sa- 
vo raszvmais.’’

Asz gi norėjau dabaigti, 
atsiliepė Ingiene, “žinai, ta 
apysaka, kuria buvau asz pra
dėjusi raszyti.” 
ranka perbraukė

Asz jaueziuos silpna.
“Asz atnesziu szi 1 tos arba

tos puodeli,” tarė Olivija.
Ir nereikejo jai užtrukti. Ir 

netrukus ji sugryžo su arbata.
Jaigu asz turecziau raide- 

raszomaja maszinele,” 
Ingiene palengva 

gerdama arbata, 
cziau taip iszvargusi.

“Asz tai žinau,”
“Asz maeziau gera 

maszinele iszstatyta lange par
davimui. Ji yra kaip tik tokia, 
kokios nori ir prie kurios esi 
jau pripratusi. Tai kainuotu 
tik vienos sanvaites alga.”

“Bent gi dabar negalima 
,” rokąvo jos motina.

Neužilgio re i kės namu randa 
mokėti. ”

“Ir iszrodo lyg ta randa 
ateina kasdien, 
vi ja.

Jos motina nusijuokė liūdna 
ir nusiminusia szypsena. 
tiesa,” pritarė ji Olivijai. 
“ Bet gi tikrumoje ateina tik 
syki kas menesi. Vai, Olivija, 
asz niekuomet neinsivaizdinau, 
kad mudvi turėsime taip $- 
vent i. Gyvenime asz plianavau 
daug didingu dalyku savo duk
teriai.”

Nesirūpink manim, mo- 
atsa^ke Olivija drąsiai. 

Viskas gerai butu, jaigu tu bū
tum tvirta ir sveika.”

“Jai asz turecziau raidėmis 
raszomaja maszinele,” vėl 

tai asz ma- 
kad nebutu atsakyta ma- 

rankraszcziams. Asz minti-

• 4

* *

y1

“žinai,

Ir iszvarginta 
savo kakta.

y y

Tai isztarus
savo

Ji 
man,” 
jaigu iszgalecziau, tai megin- 
cziau elektriszkaji masaža; tai 
gal atleistu mano rankos 
krumplius, gautus nuo raszy- 

ji pažvelgė in savo
rankraszczius. “ 
tau tu galėsi juos istsitinsti 
iszsitare. “ 
neisztesesime nei ant ženkleliu,
jaigu taip ilgiau vilksis viskas 
ir nepageres gyvenimo sanly- 
gos. ”

“Dar užteks visko,”
(Hivija sueziaupdama savo lu- 

Eisiu miestan ir iszsiun-
, y

Bloginsi u asz 
> y

atsiioszdama in

nepakenczijrma
“Ir,

mo. »♦ Ti
Eidama mies- 

y y

Betgi tolyneigoj

4 4

mis 
prasitarė

( Hivija.

4 4

pirkti jos,
4 4 ’

4 4 

tin, »»

4 4 tai nebu-
? y

prisidėjo

y y

pritarė

pradėjo Ingiene, 
imu,, 
no

pa teini jo Oli-

ma n i m,

maszinele,”
4 4

1“Tai

atsako

pas. “
siu mdtinos rankraszczius.

“Tuom tarpu 
užmigti ir atsilsėti truputi, 
tarė Ingiene, 
sofa.

< H i vi ja sk ūbi a i 
futra, užsidėjo skrybėlė ir pra
vėrė duris laukan, pasiren 
jau iszeiti.
st (ėjo priesz ja ir 
laiszka.

4 4

užsivilko

gusi
Ir laiszka-neszvs t 

iiulnvc jai

Bucziau turejes bent palū
kėti ir sugaiszinti truputi lai- 

tare laiszka-neszis,ko,”
szypsodamas, kai ženge tolyn.

visai n (‘atkreipė
Ji tik

misi

atsiduso

Gi (Hi vija 
domes in jo szypsuna. 
priėmė ilgaji stora laiszka.

“Vargsze motina,” 
ji, kai padėjo laiszka staleliu.

Asz nepaduosiu jai iki nesu 
Jai bus geriau, jaigu 

pasilsės truputi. Ir asz nujau- 
cziu tikrai, ad jame yra tik re
dakcijos atsakymas.

Ir ji iszejo miestan ir moti
nos rankraszczius inmete kra- 
son; paskui sukinėjosi po krau
tuves, kad nusipirkus ka nors. 
Begryžtant namueziu link, ji 
susiturėjo ties vienos krautu
ves langu, kuriame buvo par
davimui iszstatvtos raidėmis 

Taip, 
prie ku- 

inpratusi 
raidžiu guziku- 

cziais. Jaigu ji iszsigaletu, tai 
nupirktu motinai, kaipo dova- 

Ir asz turiu t iek jau pini
gu, kiek ji kainuoja,” pamanė 
Olivija. ir užsisvajojusi žerin- 
czioinis akimis ji vėl žvilgtere- 

“ Motina,

4 4 
grysziu.

iszstat vtos 
raszomosios maszineles. 
ju tarpe 'buvo

motina buvo 
barszkinti

viena,
ries

na. 4 4

jo in ta maszinele.
turėdama ja po ranka, taip ne
nusikamuotu ir 
perraszi nejima is, 
sdapczia.

d'iiom paežiu momentu iszejo 
ir krautuvninkas.

Gal galeeziau bent kuomi 
patarnauti ?
žvelgdamas

nesivargintu
> y mintijo sau

4 4

užklause Jis 
“Tai 

puiki raidėmis raszomoji ma
szinele,” pritarė.

“Ar galėtum ja duoti man 
sa va it iniais iszmokescziais ? ’ ’ 
paklausė Olivija, mintydama 
restoranuose sumažinti valgy
mo proporcija.

Krautuvninkas tik nusijuo- 
ir taip pigus pirki-

) y y

jos akys'iia.

ke. “Tai 
nys!” iszsitare.

“Tikrai puiki maszinele, 
iszsprųko sakinys isz Olivijos 
lupu. Ji beveik nežinojo, ka 
pati isztare.

iUI’ ■ ...................... *

y y

“Taip yra, tikrai!” pradėjo 
skubiai krautuvninkas, regė
damas pasitaiknsi gilinki par
duoti maszinele. “ 
nau, kad tamsta galėtum rasti 
kur kitur tokia puikia maszi- 
nelo taip nepaprastai pigia pri
einama kaina. ’ ’ 

4 i

praslinkus 
tems, ’ ’

Asz neina-

Asz galėsiu dar gauti ja 
kelioms 

tarė Olivija.
savai-

da ktara

f
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Pana Agnieszka Wright dii liauti 
nelaimėsi;'.

darna sužeistiems ir juos apru pindavo ir per tai išzgialbejo
Wis., buvo du kart ant

pas 
geležinkelio,

Kelio? ha. 
prigialbe-

gyvasti del daugelio sulaikydama tekanti krauju isz žaiduliu. 
geležinkelio ja.ja gausiai apdovanojo už josios<>•

milaszirdvste.
o

Prezidentas joja

tikrinu, kad tamstai laik 
ja taip ii

\ >i n ’
Keletas paneliu I | į. Tu 

jau teiravosi apie ja. X’ercziatr
neat i 1 “Turiu 

dėliok. Juk tai nedaug ir \ i>aii b(*iit, k('li<un>
i neabejoju, kadjdei 

savo krepszclyj turi pinigu už• pakeneziama.

< r; 1 1< * I •

pasiskubink, tmiršta,

pigiai. Ir v i>a i

i r
I

turn paliant i. Juk tu megsti ra
gi mnsi raszvmui.“

t 'zia Ingiene atsiduso giliai. 
a<z sustoti 

dienoms,
cm.* k

tektinai. A>z. žinau, kad 
tadieniais v ra algų diena.

. ir

)szrsz-i
(

* * ' !U
• ‘ I .

A . 1 i I
krepszeli. Inip, k;ii rj*» pr<> 1a

( Hi vija paraud< 
siieziupe savo 
ji turėjo gana pinigu, lai tiesa; 
tacziau tie pinigai buvo liejos, 
b(*l svetimi. Ta>

>1 ipriai I

ra szi us 
,, • ■pri>i-

“ Mano ranka tiesiog ne-
4 1

M iezelis negryžo antra-i -as
iieni nei t reczia-dieni. IrOlivi 
ia, gręždama in namuezius, 

paezia krautuve,

iki motina iszgavo visa istori
ja.

“Nesikankink,”
ne, kai pagalios suprato viską. 
“Asz pripažystu, kad tu pa
sielgtai teisingai ir iszmintin- 
gai. Ar gi nesidžiaugi taip 
pasielgusi ?”

“Taip — tikrai,”
(Hivija, n u szi uostydama 
aszaras. “

tarė Ingio

pripažino 
savo 

Bet gi iszrodo, jog 
laime ir gilu k is buvo priesz 
mane.”

“Taip Apveizdos 
mudviejų naudai, 
motina meiliai. “ 
ji, jog dabar jau tikrai

skirta 
isztare

Zinai, mielo- 
noriu 

naujos raidėmis raszomosios 
maszineles. Vartotoji,, žinai, 
usigadina greitai.”

Naujos?” garsiai ir nuste
bai 

sutaupyti juk užims kelis me
nesius.”

“Tai nesu tikra, 
motina. “ 
leisti dvigubai pakeltos tavo 

Palaikant puse in dvi 
savaiti sykiu su mano sugebe- 
siva pirkti nauja raidėmis ra
szomaja maszinele. ’ ’

“Sykiu su tavo? 
gi ? ’ ’ 
dama

Ingiene atsakymai! padavė 
Olivijai ilgąjį laiszka.

“Vaje, motin,” suszuko isz 
džiaugsmo Olivija, atidaryda- 

“Tai tikrai di
dele perlaida ir atėjo szitame 
ilgajame laiszke.”
“Matai, kaip Apveizda yra 

>u mudviem,”
Toji perlaida nupirktu man 

reikalautina maszinele, ta- 
eziau asz noriu ja gauti kaipo 

mano 
tai mano perlaida 

namu 
gi

»>

4 4 

busiai pakartojo Olivija.

»y

Bet gi neturiva pra-
nt sako

Tai, kaip 
stebėjosi Olivija negale- 
visko suprasti.

Vaje, motin,

ma konverta.

atsake motina.
4 •

maszinele,

r* ‘

J

(>

Ir

vi> dar mat** lange ta raidėmis 
raszomaja maszinele.

“Pent kuria diena
kas tikrai netaszytas. Kaip-gi nebūti lange.

vija.
Ketvirla-dienyj • p.

k raut u v ui n
4 4

gali jos 
samonavo (Hi-

gali jis žinoti, kiek ji turi pini 
g u >avo kri*p>zclyj

* ‘ s z—asz 
sziadiena,”
kaip tik galėdama 
paskubo .-'Žaliu. Vai, 
kiti žmones turi daugiau pini- 

'-a>

nci szga 1 i u 
atsake

M iezeli? 
ne buvo jau sugryžes ir ofise sede- 

biuro užimtas biznio(Hivija ir
g re i ežia u ; reikalais 

i I

l<> prn užimtas

dovana, nuo mylimos 
dukters;
sunaudosi va užmokėti 
randa ir maisto pirkimui, 
tavo alga taupysiva nupirki
mui naujos rai,demis raszomo- 
sios maszineles. Ar sutinki ant 
to”;

‘Žinoma, geroji motin, 
re Olivija džiaugdamosi, 
labai džiausiuos ir e? u 
linksma, kad nepirkau 
jau vartotos maszineles. 
padarius nebueziau

J1 ta-

Hm J'

ko< 1111 gi

gu negu jiems reikalinga.' I
Mieželis tikrai nepasigertu to

rastis

meezio

svetimu 
nigu, kurie 
spraga jos kre|

Ji, pą ga-

kurias pravėrė J”

kios smulkios pinigu sumos. 
Bet gi ji jaute savyj, kad juos 
gavo per klaida. Ir skubėjo in 
namuezius, nenore*lama
gatvėje vienu viena apimta to
kiomis pagundomis.

Ir sulaukus pirmadienio ryl- 
ji 'lengviau aisikvepe,

kai inženge ofisam 
lios, gales dabar atsikratyti tu 

ir nepakeneziamu pi 
rodosi, iszdegiiio 

(szelyj ir vargi
no ja gundaneziomis mintimis.

Ji pabarszkino iii p. Mieže
lio duris, 
sekretore.

“ P as Mieželis \ ra iszvažia- » 
ves kelioms dienoms, 
pe sekretore.
cziau 
tamstai.’ 
giai.

“Ne, aeziu,” 
ir paskubo prie savo užsiėmi
mo.

Vakare, kai sugryžo in na- 
inuczius, tai regėjo savo moti
na ir paguldytus 
storus laiszkus.

tarė ingiene, pa
duodama Olivijai trumpa laisz- 
kuti. ' 
jojau visada.

Olivija perskaitė
Jame buvo aiszkiai pažymėta, 
kad ranka raszytujn rankrasz- 
cziu neperžiūrima, o tik induo- 
tuju raidėmis raszyfaja maszi
nele.

“Juk tie redaktoriai m* visi 
toki beszirdžiai ”’ klausė Oli
vija.

Asz manau, kad jie beveik 
” atsake motina, 
reikės man pa- 

raszius apysa-

alsi lie-
ga lė

♦ y

“Gal asz 
bent kuomi patarnauti 

manda-: )* y pa klausė

atšaki* (Hivija

ant stalelio

“Žiūrėk,

“Tai yra ko asz prisibl- 
j y

4 i

visi yra toki, 
“Vadinasi — 
liaulfi toliau 
kas. ”

laiszkuti.

) ’ ’

kai < Hivija inženge
“Tai, ka gi ! 

maloniai, 
jo ofisam

Ji paklojo pinigus ant biuro 
ir pradėjo palengva skaieziuo- 
t i.

“ Bet gi, \ nikeli, tai ne klai
da,“ tarė p. Mieželis.
lik pakėliau tau padvigubinda
mas tavo alga. Pasiimk 
lion tims pinigus. rl'u dabar esi 
dvi

paklausė jis

4 4

-gubai verta musu firmai. y 4

Olivija atidėjo pinigus in sa
vo krcpszeli ir jauto truputi su- 
simnisziusi.

Ar tiek pat g..:: 
sa n va i les pabaigoje •’ 
se (Hi vija.

“Žinoma,
lavis.
“Szirdingiausia 

biamajam,” isztare 
isz ofiso skobomis.

Ir gryždama in namuezius ji 
susiturėjo ties 
gu. Ji pažvelgi*

4 4

I 1

gausiu ir szios
paklau-

atsake jos darb-

aeziu ger-
ir iszejo

krautuves kin
iu

raszomaja maszinele.
Mechaniszkai

inženge
nebuvo lange.

duris ji

raidėmis
Jos jau

atidarius 
kraut uven.

\sz manau, jog tamsta ate-
J • • 1 ♦ •

“Asz manau, jog tamsta atė
jai gauti raidėmis raszomaja 

paklausė krau- 
“Asz pardaviau ja 
Asz pirma sakiau 

jog keletas paneliu 
sukinėjosi apie ja. Ar negaliu 
kuom kitu panarnanti tamis- 
tai?”

‘ ‘ Ne 
ir iszejo.

Ir pamintyk tu man, jog tie 
pinigai priklausė jai ir ji ga
lėjo nupirkti ta maszinele. 
Nmigi ji buvo parduota. Bet 
gi gerai ji žinojo, kad ji nega
lėjo kitaip pasielgti, vargina
ma mintimis, jog tie pinigai 
priklauso jps darbdaviui.

Sugryžus in namuezius ji 
ženge tiesiog in motinos kam
barį ir mėtėsi d i vena n szalia

maszinele?” 
tuvninkas. 
szi rv ta. 
tamstai,

aeziu, , > atsake Olivija

atsiliept* In-

y y 

*

savaitėm?

U

* * A^z 
labai
anos 
Tai

asz turė
jusi nei vienos laimingos die
nos.”

“Tai tiesa,” 
giene. Bet gi in dvi bei tris sa
vaites tu pati galėsi man nu
pirkti nauja raidėmis raszoma
ja maszinele. Turint ja po ran
ka man bus daug lengviau ra
szyti, o turint tokia sąžiningą 
(lukteri tai didis man džiaugs
mas ir didi laimuže.

Praslinkus trims
motinos kambaryj radosi nau
joji raidėmis raižomoji

Tai

uis galėjo ja kilnoti.
“kF.>; įn jj|j’ tarė

tai asz jaueziu, kad 
niekada nepasiduęsiu pagun
dai laikyti ta, kas nepriklauso 
man.”

“Asz tikiu, jog taip isztver- 
si iki galui,” atsiliepė Ingiene. 
“Isz mano puses, kai asz pa
žvelgiu in ja, tai asz mintiju, 
jog asz turiu iszinintinięa ir 
sąžiningą dukteri, kuri isz

szinele.
kilnojamoji

Kai žiūriu 
Olivija, 4 4

ma- 
buvo lengvute, 
taip .jog ligo-

* 4

sąžiningą dukterį, 
meiles del savo motinos nepa
sidavė pagundai ir esu lai
minga, kad tikrai turiu tokia 
dukteri.

kuri

esu

y y

—A. Matutis, Vytyje.

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Namas su grosersztoriu, tri
jų lubu, 150 pėdu ilgio, 25 pė
dos ploczię prie steitinio plen
to ant Butting uliezios gyvena 
daug Lietuviu, artimoje Potts- 
villes. Locininkas tik vienas 
pasiliko, be szeimynos, nori 
parduoti kagreieziausia. Pre 
ko tinkama del kožno. Atsi- 
szaukyte tuo jaus ant vietos
pas:

i1

F.K. Terrill, 
Butting Str* 1

” i.

Llewellin. Pa-
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BREKSZTANT
Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 

Atgijimą kz Tautiszko Miego.
PARASZE DEL “SAULES'* XX.
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Laukime — ramino 
laukti prisiėjo 

sulaukė toki 
džiaugsmu, kokio mocze, tikė
josi, sulauks vos tiktai tre- 
ezioji karta. Viena diena in ju 
kambariuku netikėtai 
I ’et ras. 
nusigando.

—- Argi 
suriko.

spėjo daugu-*<IS 
n.a>, bet jokiu budo susekti 
negalėjo. Viename tiktai buvo 
aiszki jo kalte, kad nepasirodė 
ant adreso, bet kadangi jisai 
buvo geruoju su užrubežiais 
konsuliais, negalėjo ji vien už 
tai aresztuoti. Urvas dar ilgai 
butu savo darbu atlikęs, kad 
ne Ruskiu bandymas užpulti 
ant Ruszczuko isz Rumunijos 
puses. Užpuolimas nenusiseko, 
o Turkams pagimdė atsargu
mu ir jie suprato, kad ant Du
nojaus kranto reikia kelios ba
ta rėjos pastaly t i.

Mokra dažinoįus apie ta Tur
ku sumanymą pranesze Petrui.

— mama!t >! tai negerai
— Tu r ktii gali 

nutarti pastatyti viena 
rėja musu sodne.

l iesa, ant rytojaus iii sodną 
o paskui 
smaigus.

tarė Petras.

m

Mokra ir 
ilgai. Lauke ir

vos

ju
ne

inejo
Motina, ji pamacziusi

>zitai gerai?

galva duoda

nieko

— Kas, mama ? — paklau
sė Petras.

— Už tavo
25,000 auk.*- i nu.

— Mano galva jau 
neverta.

Kaip?.... Kodėl?
Mes, mama.... — toliaus

aszaros
gerkle.

verkti
bala- jam

nes

Petras >t<>vejo prie lan
ka ip T

atejo keli oficicriai, 
juos kareiviai nesze
staleliu.**, trikojus, dėžės ir dė
žutės
go ir žiurėjo,
mieruoja ju ><»dna. Sztai 
susirinko iii krūva ir ilgai kal-

Sztai \ ienas 
szali. paliepė 

maiga.
tarė Petras

negalėjo kalbėti, 
spaude

džiaugsmo nodejo 
juokti(‘>.

Mes... mes... laisvi!
Mokia ir Anka pradėjo verk

ti. Petras pasakojo apie pada- 
apie 

ir

bejosi.
nuėjės m
viui insmeigti

— Negerai
patsai sau.

Toliaus ta* pat

iszlinosa-
rnrkai j \ ima Bulgarijo.* ir apie 

visi kad Turku karuomene iszeina 
i>z Buszezuko, o 
ateina Kusiszkoji.

— Dieve! Dieve! Sunm* 
szauke Mokra pake-

ryta santaika 
g a tai,

iii jos vieta
oficieriu, 

karei-

oficieris ki-

Dieve!
mano!
Imi rankas iii virszu.

Paskui Petras pradėjo pasa
koti apie savb pasislepimasavb

toje vieloje liepe kita smaigu; hadži llristo namuose, 
insmeigt i. t ri*czi<>.j«* — 
ir tt. Smaigus apkalė 
ir padare baterijos plena.

Pet ra^ ai * i d u*o
tus perėjo per kandiari.

— Mama — tarė mot inai j 
vakare.

--  t < i IT ‘
Turku

t reczi.'i
lotomis į klausė.

! — Nei nedasiprotejo.
ir kelis kar- I — Kaili iszeiai? Ka hadži 

mocze.
. Nenore- 
vien

Ka hadži 1 Iri* to ? pa-

miesto moterys. Pirmoje eileje 
stovėjo hadži Hristo.

— Sustok! — suszuko ofi
cieris, pakeles augsztyn karda. 
Paskui ficieras atidavė garbe 
komendantui ir leido karei- 

Karei viams 
iszkrikus, hadži Hristo priszo- 

nutveres

Sustok! — suszuko ofi>

viams iszkrikti.

ko prie Stojano ir, 
ji abiem rankom, sake:

— Tu pas mane!
mane! Asz tavęs niekam 
duosiu!

— Mocze Mokra? — 
Stojanas,

Mocze Mokra negali tavęs pri-
M oeze

Tu pas
ne-

tarė

Ka ten mocze Mokia!...

imti ir pavaiszinti...
Mokra in niekus pavirto... pa-

"BAULB”

f 
n 
i 
'i

...........  -1 ‘ .........

Lietuviszkos Pasakos.
■i.'inh............................. ... ..............-4-'

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US. 
j

mieste tiktai vienas pirklys 
turėjo panaszias juostas. Pa
mate jis ta žmogų pardavinė
jant ir klaupia: ‘‘
tu ta juosta?” ‘‘Tai mano pa
ezios.” “
vogei!” “Tai mano paezios.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

isz kur gavai

vargo.... jau nesiskaito... 
tavęs neleisiu

Nebuvo kas daryti Stojanas 
sutiko eiti pas badži Hristo, 
bet dar karta apie Mokra pa
klausė.

— Visko austo,įo...

Kokis ji> 
nieko ant 

Apsitaisė jis

Prisipažink, kad pa-
9 9

Tuo tarpu prisirinko dauginus
a a a a a a

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

a /a
ai

1i
1

"1

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu it 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

pirkliu, O žinai, Žydas už Žy 
da ir pirkly 
užstoja: 
kad ta juosta 
sza> vis sako: 
ežios. ”

už pirkli visados 
isz vieno sako, 
vogta.
“tai

Sudėjo tada pirkliai po 
du tukstaneziu ir sako:

,’S

visi
■'I3

4?

I

1i

vieno sako
O varg

inam) >pa-

Kodėl asz nieko neturiu?
Gyveno žmogus, 

vargszas buvo, jog 
svieto neturėjo,
syki, kaip galėjo, ir iszejo in 
svietą. Sutiks koki nors žmogų 
ir klausia: “kodėl asz nieko! 
net ariu ?:: 
dauba? — 
neturi darbo — 
gus, — isz kur-gi tu ka turėsi ? 
— Ir eina vargszas toliaus, 
klausinėdamas, koddl jis niek 
neturi. Ir atėjo jis 
miestą. Eina per miestą, žiuri: 
sodas, o 
ja karalius su karaliene. Pri
eina jis prie karaliaus ir klau- 

“ kodėl asz nieko netu-

, arba 
amai a ?” “Ne, nemoku, 
kur-gi tu ka turėsi, kad nieko

“Eina vargszas to
liaus ir mato: rūmo prieduryje 
karaliaus duktė sėdi, 
jis prie jos ir klausia: 
asz nieko net ariu ? ” 
jau vedes?
les.” “ 

sake

) 9 9

i i

kodėl asz
Ar turi koki nors 

Ne neturiu.” ”
sako jam žino-

Kad

LADKS! 
vous oaueeisr 
RCCOMMVMO*

ROYAL PURPLE 
PILLS

ATTĖNTION!

‘‘jai ta 
juosta bus tavo paezios, tai pi- 

” O kada 
vargszas atvede juos pas kara
laite, toji pradėjo ant pirkliu 

kam jie jos vyra be re i- 
N usigam lo 

vargszui sii- 
sugryžo na-

nigai tegul bus tau.

Vienas, mergina isz k rajaus 
parsitraukė,

Kol praeis Gavėno, da kiek 
laike,

Pavede vienai bobai, 
Kad vakt not n labai.

Boba uždarius šluboj laike, 
Vyrus, katrie priėjo prie 

duriu, vaike.
Nežinau, kaip tolinus buvo, 
Ar gal jau Veselka atsibuvo, 

O gal ir gerai padare, 
daigu ta mergina uždare, 
Butu gal kitas at kalbines, 
In kur kitur nusigabenęs.

<» 
in viena

po ta soda vaikszczio-
Sll

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

bart is, 
kalo užkabinėja, 
pirkliai, atidavė 
dėt us 
mon, lyg szuni lupę. Dabar vis
ko ganvjo: ir pinigu ir >ziaip 
jau visokiu gerybių. Bell Telefonas 90

Gyvena sau vargszas su ka- 215 E. Centre St. Shenandoah, 
ralaite laimingai. Ir atsimiczia 
karalius savo tarnus, kad isz-1 
duotu liek ir tiek'pirkiniu. Te
gul pats karalius atvažiuoja, 
sako karalaite, “ 
duosim.” Sugryžo tarnai ir pa
sakė, kad taip ir taip:

pinigus ir

■1 i! 
j

■
ii

Alii

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt

%

jau visokiu gerybių.— visko nusto.įo... — atsa
ke. — Pati kalta. Žaidė ir da- 
sižaide.
kažkokius urvus, kažkokius 
niekus... na, ir paėmė jos turtą, 
o Petra pasmerkė suszaudyti...

— Tai Petras 
tas?! — suszuko.

— Ne... Pasislėpė nežinau 
kur ir kaip, nes už jo 
skirta dovanu 2f
Slapstėsi, o dabar už/Iejo krau
tuvėlė, už kuria neduotum nei 
500 auskinu.

Kiti gyventojai kvieti* 
save kitus kareivius.
isz ju, tas, kuri.** vėliava nesze.

vis
Mokros ir

Kasžinkas parode jam 
Mokra. Pa.*-i s veik i nes kareivis 
tarė:

— Asz pas Petra turiu laisz
ka ir apie szi ta pasikalbėti.

Eik tu, vaikeli, kur ki-
- atsake

A.* z negaliu

Turkai atrado sodne 
urvus,

suszaudv-

galva pa- 
5,000 auksinu.

pas 
X’ienas

nenorėjo niekur eiti tik 
klausinėjo moezes 
Pet r.

šia: 
riu?” 
szvti

asz nieko
Ar moki skaityti, 

sziai’p koki i

itemok i ?”

, ra
li o rs

” <4 f. ..
1 r

kitaip neisz-

Lietuviszkaa Graboritas

K. RĖKLAITIS 1

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.
i

nenori 
te- 

s atva- 
Kaip ?! Ar tegul pats

Prieina 
” kodėl 

‘‘Ar tu 
neve- 
” at-

N usi j nokė

sake, kad taip ir taip: ‘‘___
pirklys iszduoti pirkiniu: 
gul, sako, pats karalių 
žiuoja. ” ‘‘
karalius atvažiuoja? Gerai, pa
kinkyki} arklius.”
iszvažiavo karalius. O karalai
te žinojo, kad tėvas labai už
pyks ir dėlto pasivi’lko po apa- 
ezia geležinius drabužius. At- 

iszszoko isz * • • * • . . .ratu ir tiesiog prie karalaites, 
jai kardu per pc-

Sztebelei yra t i ktai del 
gy vuliu, 

<) ne del žmonių, 
In sztebelius nereikia 

vai kiot is, 
Ne juose bovytis, 

Žmonys padyvyu? labai, 
Ir visi sako, jog negerai. 
Da'bar apie tai nutylėsiu,

O kada daugiau dažinosiu, 
Kaip in Pittstona pribusiu, 

Tai gerai pakoeziosiu. 
* * *

Ujo žmogelis Szenadoryje 
ulyczia, 

Sztai ir kokia boba ežia,
> Su buteliu mosuoja. 
Žmogeliui grūmoja.

Na ir per galva skinitelejo, 
Net butelis siiteszkej* 

Ir da plyta paėmė, 
I *er galva s ūda ve.

Bjauriais žodžiais koliojo, 
Kaip padukus klykavo, 
Žmogelis supaeziuotas, 

Ir suteriotas, 
Nusivilko savo keliu, 

Ujo szoiiu ir užpakaliu, 
Baisiai dejas <>, 

Jog nuo bobos in kaili gavo.
< > kada kiti ingiinde, 

Nelaba boba apskundė,
Pribuvo palieijantas, 

Bobelį* ne kas, 
Tai mat, bobele, 
Avies gaĮveli*,

Kaip burnos nesuvaldai 
l’ai tau už tai ir gerai. 

❖ $
(dilinu nuo vyru grornatu 

invales, 
Net ant dienos Reles, 

Kurie plusta ant merginu 
kad juos prigavo,

Neužsidėjo su juom noriids 
ir dovana gavo, 

Ir josios už paezia negavo, 
Isz to jau gana, 

Mat, toji mergina, 
Jaunikiu kelis tuzinus turi 

O in szita visai nežiūri. 
Asz daug biznio turėjau,

Tuojaus in laikraszti ne 
indejau, 

O ir mano meisteris no norėjo, 
Ba už laikraszti neužmokėjo.

padyvyk? labai,

) 9 9 H

Parvesk, ir turėsi 
karalaite.

vargszas ir nuėjo sau.
Karalius mate, kaip jis juo-

Ir
Ko
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Pakinkė. Ir

816 W. SPRUCE STRm 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

I
1
j

kesi, ir užėjo jam noras patirti 
k a jam karalaite pasakė.

jisai karalaites: 
tavęs tas žmogus klausė? 
klausė, kodėl jis nieko neturi. 
“O ka tn jam atsakei?” “Ne-

” “Pasakvk!” “Nesą- 
Nors ja karalius kiek 

i įmainydamas spyrė kad pasa
kytu, bet niekaip prispirti ne
galėjo. Tada liepe karalius sn- 
jeszkoti ta 
vargsza, atvede pas karalių ir 
klausia jo karalius 
ralaite.s klausei?”

klausia : “I
> 9 9 k

s drabužius, 
važiavo karalius, t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY J

H

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

Kad duos 
ežius! Bet kardas atszoko. Ta
da tiktai karalius atsikvoszejo 
ir pažino savo dukterį. Negalė
jo jis atsistebėt i: 
sako, patekai \

i
sak\ .siu. 
k v>i n. •»Kaip iszejai .’

- paklausė
Neinate manes.

pa.sirodyli vien tik 
<o>, paskui dėlto, kad 

raszvmu

batarejai , jau jam
daug žeme* bus reikalinga; at - ( lel įlenk 

dabar jisai užimtas 
adreso Baltajam carui... Adre- 

raszo abudu su
bejum ir taip 
kad net

ras musu urvą.
— Paša k y* mie , kad apie 

tai nieko nežinojome. Visus 
pėdsakus, kokie yra panaikin
sime.

nežinojome.

nei

ap.* i stot i 
nmcze.
kaip kiti pavaiszinti.

i ur

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Kaip tu ežia 
Taip ir taip. Ir 

apsakė karalaite savo tėvui, 
kaip atsitiko, 
tarė karalius, 
se karalystes ir dar ta pati 
kara pakele vestuves 
vestuvių ir asz buvau: kuode
lyje sėdėjau ir in vestuvninkus 
žiurėjau, o ka girdėjau ir ma- 
cziau, žodis in ’žodi užrasziau.

Toliaus bus.
KAS PRISIUNS 35c. SIDAB- 
RINIAIS ARBA MONEY

ORDER, PRISIUNSIU 
SEMPELIUS.
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savo
‘‘Tavo teisvb(‘,” 
užrasze jiem pu- 

va- 
Ant tu

žmogų. Suradouž
pus Petra.

jam 
tave, taip 

Lik pa
valgyk kaip prideria ir

kraiituvelen 
atiduosi laiszka ir pasi

kalbėsi.
Kareivis lai su nuostaba isz 

klausė ir atsake:
— Nikola man pasalp*. kad 

kad turite na- 
ir pinigu be

eik
Ten “Ko tu ka- 

“ Klausiau, 
kodėl asz nieko neturiu, 
ka-gi ji tau 
vesk ir turėsi, 
karalius

A ric t areli i- 
karszczinojasi. 

manes, 
kambarį.

T 9 ‘ ‘ O 
Par-

i

neinate 
kita

4 i

jau per- j kaip ėjau per
pradėta darbu >ar- nors durys buvo atviro*.

Matai, ka atrandi?
pamate j pasakė mocze rodydama 

ne i mis ir rankomis savo kambarį.
I 
I
I 
I

Ant nelaimes 
Pa*Vėlu.

gyba >tovi.
Petras pirma 

motina nusiminusia, 
ilgam.

karta
bet 

nes nurimus tarė: 
Man senai bobai 

nepadarys.
dėjau nieko, sakysiu... t) tu pa
sislėpsi.

nieko
.Nežinojau, negir-

G m — szypsojosi Petrą.*
abejodamas.

I kisislepsi, 
kur?...

I

a k i -

— Žinojau apie tai. Ka da
rysi! Dirbsime ir už.-įdirbsime.

— Juk mums sugrąžius, ka
— paklausoTurkai paėmė?

Anka.
Gm... 

im. -tclejes 
žilis

9 9

— atsake* Petras 
ranka. — Sugra- 

mums sugriauta narna ir.*akau tau...
Amai Kur:... Kambariukyj žeme ir (langiaus, nieko, 
badži Hristo namuose.

— Ka ? Pas hadži llristo?
Paslėps tave llenka...

— ir papasakojo Petrui, ka ji 
su llenka kalbėjo.

Ant rytojaus Petras visa 
diena sėdėjo pas įauga ir žiu
rėjo in Turku dauba. Pavaka
ry j patemijo szi-ta, skubiai pa
kilo, paėmė skranda, atsisvei
kino >u Anka, kuriai liepe pa
sakyti motinai, kad jo vakare 
nelauktu, ir iszejo.

Nebuvo jo namie, kaip Tur
kai visa ta mikli ir sekanezia 
diena krėtė ju namu*. Griovė 

plesze grindis,
Petro kningas ir 
ežius.

sienas, paėmė 
ran k rasz-

Anka prisiglaudė pas 
kaimynus, o Mokra paėmė ka
lėjimam Teise ja karo teismu, 
bet nieko isz jos iszgauti nega
lėjo ir jokios kaltes jai nedaro- 
de. Mokra paleido, o jos sunu 
lie jo pasmerkė suszaudyti ir 
turtus atimti.

Turtus tuojaus konfiskavo, 
o negalėdami suimti
pusi Petra, liepe iszbugnyti po 
miestą, kad kas pristatys gyva 

negyva Petra, gaus 25 
t u k sta iiczi us auksinu.

Isz viso turto mocze Mokra 
iszgelbejo tiktai tiek, kad tu
rėjo isz ko nusisamdyti 
czia ir gyventi su Anka.

Atradę sodno urvą,
dinamitu sugriovė amžius isz- 
stovejusius urvus, tiktai duo
be liko toj vietoj, kur po žeme 
urvas buvo.

pasisle-

ar

rn

kraut lives— Gaila musu
— atsiduso mocze.

— O man gaila kningu — 
tarė Petras.

— l’ž tai Bulgarija laisva, 
m : ..i mama, atsake 

brangiausia

turtingi esate, 
mus, 
galo.

--- f
— Tai asz atiduosiu laiszka, 
pasikalbėti vėliaus ateisiu.
Pasakęs padavė laiszka. ku

ri mocze tuojaus nunesze Pet
rui. Ansai perskaitęs pasakė:

— Nuo Nikolos... Isz Gab- 
rovos... isz ligonbuezio... raszy 
tas trys menesiai atgal. Man 

kad Nikolos jau nėra

kraut uve.

Pa i buvo, bet jau nėra.

o

9

kaip

atsake ?”
Kad užpyko 

ant dukters: “
tai, sako, jis dar nevedes, taip
vargingai gyvena, o kas su juo 
Ims, kaip parves ir vaiku susi
lauks! Kad t ir jam tokia patar
me davei, eik su juo ir gy
venk!” •

(.‘ik

dukterį

grm-

Purkai

1 • 1

Peisybe, 
— szitai

nelin
ko

Pet ras 
nž vi.*ka.

— Kad but umeni sodoje nu
leido rankas, kaip musu tėvai 
ir tėvu tėvai, tai nieko
tumėm laimėjo. Kraujas, 
Balkanuose iszsiliejo, apsimo
kėjo. Atsirado bausme ant sul
tono, kuris liepe pjauti 
tėvus ir vaikus.

— Atsirado — atsake Pet
ras.

Paskui Petras
sa vo

musu

su motina 
kalbėjo apie savo reikalus. 
Surokavo, kiek jie turi pinigu 
ir nutarė uždėti maža krautu
vėlė smulkmenų. Pajieszkojes 
kelias dienas Petras nusamdė 
krautuve, nupirko t a vora ir 
pats vienas joje pirkliavo. Tuo 
metu Ruszczuke in vyko dide
les atmainos. Turku karuome- 
ne ir valdžia atsitraukė 
Ruszczuko, o jos vieta 
Rusijos karuomene ir valdžia. 
Szita paskutine turėjo Imti tik 
iki tolei, kol susitaisys Bulga
ru tautine valdžia.

Visi lauke ateinant iii mies
tą Bulgaru karuomenes. 
skirtoje dienoje visas miestas 
iszejo sutikti savo karuomene. 
Pirmucziausiai nesze vėliava, 
paskui kuria ėjo oficieris su 
nuogu kardu, 

y v •

i.sz 
užėmė

Pa-

Minios žmonių

pas ta

pasakojo kareivis, 
valandėlės atėjo.

pa
po

isz
na-

rodosi, 
gyvo.

Kas atsitiko su Nikola, 
kuris

•lis papasa
kojo, kad Nikola laimingai da- 
ejo iki Balkanų, ten prisidėjo 
prie sukėlimo maiszto, o 
ten, iszsisukes isz Turku 
gu, įlįstojo iii Bulgaru karuo
mene. Kareivis isz jo buvo nar
sus. Muszyje palei Szipka li
ko sužeistas ir drauge su juom 
ligonbuteje gulėjo. Laiszka ra- 
sze dviem dienom priesz mirti.

— Mano akyse numirė — 
kalbėjo kareivis — ir 
mirti labai prasze 
duoti laiszka Petrui.

Vos suspėjo kareivis tai 
papasakoti, sztai inejo Stoja- 

visais szi rd ingai 
Anka pamacziusi

jaunikaiti, kur jau 
Įėjo, apalpo...

♦

Sziuomi

Ir iszvare karalius 
draugi* su tuo vargszu žmo
gum. Nuėjo juodu in kita mies
tą, ir sako karalaite vargszui: 
“asz persitaisysiu kitais dra
bužiais, o tu nuneszk mano ka
ra Ii s z k u s drabužius
pirklį, kur mano tėvas visados 
pirkinius ima 
tiek ir užliek rubliu, o kad 
klaus, kelio tie drabužiai, atsa
kyk, kad tavo paezios.” 
sze vargszas drabužius 
pirkti, pasako preke, o pirklys 

isz kur tu tuos dra- 
” ‘‘Tai mano pa- 

‘‘Tu juos pavogei!”

Gerbiamieji Tautiecziai!
Czia proga insigyti visokiu 

krasztu ir karalyseziu pinigu, 
kaip tai Anglijos kolonijų, In
dijos, Japonijos ir kitu.

Turiu laikrodėliu
15 akmenų, 20 metu 
cija, po $16.
$1.50 o likusius užmokėsit ant 
paszto kada bus pristatytas.

Joseph Kalvaitis,
Box 65, 

___________Hemphill, W. Va.
ANT•PARDAVIMO

Elgen 
gvaran- 

Galite prisiųsti

priesz 
manės ati

na s 
sveikinosi.

ir su

senai m v-

*

ir parduok už 
rubliu,

Nu lie
pas

klausia: ‘‘
bužius gavai ?
ežios.”
‘‘Tai mano paezios,” vis sako
vargszas. Užpyko pirklys, al
kviete polieija ir liepe ta žmo
gų suimti. ‘‘
bužius gavai?” klausia polici- 

” “Jai
sako pirklys, 

asz atiduosiu visa savo gery- 
Gerai. Ir suome vargsza,

Ir kur tu tuos dra-

*
tegul užsibaigia 

musu apysaka. Del Bulgarijos 
iszauszo giedri diena,iszauszo giedri diena, o apie 
tai, kad Stojanas ve<|^ Anka 
o Petras llenka, nei nekalbėsi
mo, nors hadži Hristo labai bu
vo pasipiktinęs, kaip dažino- 
jo, kad llenka pasižadėjo už 
nieko dauginus*
kaip vien už Petro, kuris jokio 
turto neturėjo.

: Galas :

neiszteketi

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaino eiles ir dekliamaeilos. Afl nna.

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad tr 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. B ALL,-Preridentas
G. W. BARLOW, Vice-PraC
J. E. FERGUSON, Kas.

'■

i
4

.1

•1

Farma 47 akeriu, 35 akerei 
iszdirbtos žemes, o likusi žemo 
piestaris, prie molio, 
triobos, 
kluonas ir visos

Tasai vaikinelis davadnas 
buvo, 

Kol laikraszti skaitė, tarp 
szpicliu ne buvo; ■ 

Dabar szirdeles razumnu 
la'bai stojo 

Ir nuo tikybos atstojo.
Daug apie tave tpadainuoczia, 
Ir tavo pravarde iszduoczia, 

Tada merginos susitartu, 
Ir tau kaili gerai iszpertu, 

Ba ir esi*vertas, 
Kad Imtum iszpertas.

ia. ‘‘Tai mano paezios. 
bus paezios,” 

be.”
o pirklys pasirasze, atiduoses
visa savo gerybe, jai tie dra
bužiai buse jo paezios. ‘‘O kur
gi ji yra ta tavo pati?” “Už 
miesto, laukia manės sugryž- 
taiut.” Ir nuvede juos pas ka
ralaite. Kaip tik pamate, tuo
jau visi pažino, o karalaite ir 

‘‘kam jus vargi
nta no

sako jiems:
žmogų? tai
Nuleido uosi pirklys

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmb 
slininio Kanczios Vies., Jezuso Kris- 
tuso 10c, Maldele Arcibrostvos Sz- 
venczlausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knvffa. nanrastaifl kietais anda.

mite ta 
vyras.” “ 
ir turėjo atiduoti vargszui vi
sa savo gerybe.

Ir persikėlė vargszas s n ka
ralaite in pirklio namus. Visko 
buvo lyg noro, tiktai reikėjo 
dar pinigu. Nuaudė karalaite 
juosta, iszsiuvo brangiais ak
menimis ir liepe vargsžui nesz- 
ti ir parduoti. Prįsiriszo varg

dar pinigu.

geros 
tvartas

niaszinerijos 
kas ti k reikalinga dyl u kės 
apdirbimo. Yra 2 arkliai, 6 
karves irv išoki drabni gyvu
liai, geroj vietoj, prie geru 
vandenų, prie giriu, malkos 
niekad nereiks pirkt, ganevos 
vainos. Priežastis pardavimo, 
szaukia in Lietuva, todėl par
duosiu pigini. Norintieji pirk
ti atsiszaukit ant adreso:

E. Urban,
R.F.D. Box 54,

Irons, Mich.

namai,

prie> 
giriu,

ir

t.27)

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nos žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios ■ atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais,po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

' M. ŽUKĄITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y,

..  *.4 I-. W ' *     * "■** .. .. ..... - ■■■I ■■■■■■— — — ...fl....................................................   —

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAĘ4N0Y CITY, PA.

-------- $--------  
3-cjrias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kasdeart auga didyn, i Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dlkite savo

1

dęl imog&us kuris dirba ir esedina.
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ISZ AMERIKOS

SUSI-

MAŽIAUSES ŽMOGELIS 
MIRĖ TURĖDAMAS 88 

METUS.
Chicago. — Che Mali, nyksz- 

tukas, kuris pralobo rodyda
mas save cirkuosia kaipo ma- 
žiauses žmogus ant svieto, mi
rė ezionais 1’nuodeli je, 
laukdamas 88 metus.

Turėjo jisai 28 colius dydžio 
o plaukus turt'jo supintus in 
kasa tryloka jiedu ilgio.

Cho Mali buvo atvožtas iii 
Amerika isz salo*s Choo Sang, 
Kinu, per cirkininka Barnuma 
1881 mete, o mete 1890 apsigy
veno Chicago ir daugiau save 
nesirodino del žmonių. Paliko 
viena sunu Brooklyne, N. Y.

SUSIŽIEDOJO, APSIVEDĖ 
IR KALĖJIME IN 14 

VALANDŲ.
San Franici-sco, Calif, 

sižiedojo in ketures valandas, 
apsivedė in asztuones ir likos 
aresztavoti in 14 valandų, toki 
atsitikima turėjo Minuet ta 
Desmond, kuri 
kalėjime drauge su savo vyru, 
James Morrison.

Vyras padovanojo 
cziuliai czeki ant 7)00 doleriu 
I

t u rejo
likos uždarvta

savo pa- 
y 

pasirixle, kad czekis buvo 
4'alszyvas ir porele likos užda
ryta kalėjimo.
LAVONUS KETURIU 

KŪDIKIU SURASTA 
ANT PASTOGES.

Martinsburg, W. Va. — Ne- 
iržgyventam name, kuris stovi 
Cherry Hill, surasta keturi la
vonai mažu vriiku ant pasto
ges. Kūdikiai turėjo nuo 4 lyg 
5 menesiu senumo. Palieije ty
rinėja kas jame pa sk i a use gy
veno. Jokiu ženklu ant lavonu 
nesiraxlo ir manoma, kad turė
jo mirti paprastu budu. Namas 

kokio tai C. L.priguli prie
Butts isz Martinsburgo.
EKSPLOZIJE UŽMUSZE 1G

DARBININKU, 17 
SUŽEISTI.

Birmingham, Ma
žiausia szesziolika darbininku

Ala.

o 17 sužeist i
S

likos užmuszta
eksplozijoi kuri kilo geležie 
dirbtuvėje No. 2, kuri priguli 

Woodward Iron Co.
mvliu

(leprie 
szimts mvliu ifuo 
Daugelis darbininku likos už
griauti griuvesiuosia.
SUGRAŽINO JAM ŽIEDĄ, 

BET PASILIKO 
NAMA.

Kansas (’i t y, M o. — Jonas 
Armstrong nupirko narna del 
savo sužiedotines Zuzanos Ca
vender, inmokedamas ant jojo 
$2,500 ir neužilgio ketino atsi
būti Veselka, bet Zuzana per
mainė saVb nuornonia, atidavė 
mylemui žiedą, kuri buvo ga
vus nuo jo, bet pasilaikė narna.

Jaunikis skundže savo myle- 
ma idant jam sugražintu narna. 
Badai mergina užtraukė 6,000 
doleriu skolos ant namo, kuris 
ketino būti juju lizdu po'szliu- 
bui.
MINYSZKA ANT

RES”

> 
ezionais.

— Jonas

“DŽIŪ-
NUSPRENDINES 

BILAS.
Pittsburgh, Pa. — Pirma 

karta Pennsylvanijoi, o gal ir 
visoj Amerikoj, atsitiko kad 
Katalikiszka minyszka Mare 
Ambrozija Timon, isz Szv. Lu- 
kosziaus Katalikiszkos parapi
nes moksląines, Carnegie, likos 
paraginta ant “(Įžiuręs” in 
Allegheny pavietava suda, per
kratinėt su kitais bylas viso
kiu kaltininku.

Viso likos paozaukta 13 mo- 
Jcriu ir 11 vyru.

SZUO ISZGIALBEJO
VAIKA

PASZAUKE ŽMONIS IN 
PAGIALBA, KURIE 
SKĘSTANTI VAIKA 

ISZGIALBEJO IN 
.PATI LAIKA.

ŽMONIS

Danbury, Conn. — Dvylikos

ledo
metu vaikas, 
bandė paeziužineli

va i kas
Jis roke,

be
er v-

Edward Gintey 
ant 

ant Colonels prūdelio Danbury 
priemiesty, bet ledas buvo ne
tvirtas — inlužo, ir 
atsidūrė vandenv.
kiek galėdamas, pagialbos, bet 
žmonių niekur aplinkui nebu
vo.

Vaiko riksmą iszgirdo 
giojes ties prudu netoliese
venanezios Kairiuos Dveriutes 
szuo, “Collie” veisles. Szuo 

inlužusiu 
ledu ir bandė prisigriebti prie 
vaiko, bet negalėjo ant sli
daus ledo iszsilaikyti. Iszbeges 
atgal krantan jis eme smar
kiai loti, bot kad niekas jo ne
girdėjo, szuo kure namo ir eme 
draskyti duris, garsiai loda
mas.

.Jo szeimininke, panele Dye
riute, buvo viduj. Girdėdama 
szuni lojant ji mano, kad jis 
tik žaidžia ir nori vidun, 
norėjo vidun leisti, 
nepa liovė draskęs 
taip smarkiai lojo, 
rinte, : 
duris. Szuo tuojau insikibo 
dantimis j‘ii ii*, so joną ir eme 
tempti laukam. Ji bandė ji nu
vyti, bet szuo, pabėgės keletą 
žingsniu, vdl apsisuko ir, ne
ramiai žiūrėdamas tai in savo 
szeimininke, tai vėl kreipda
mas in prūdą, garsiai lojo.

Dyeriute, 
kas su szunim dedasi, truputi 
pastovėjus gryžo triobon, bet 
szuo bematant pasivijo ja, insi- 

sejona ir vėl

“Collie” veisles, 
tuojau atbėgo ties

garsiai

nebiszkentus, 
Szuo tuojau

<> ji 
Bet szuo 
duru, ir 
kad Dve- 

at idare

nenumanydama,

eme

ar

o szuo 
lo- 

atsižiure- 
szeimininke

kibo in 
tempti laukan. Szi karta ji pa
klausė ir seko paskui, 
leidosi bėgti prūdo linkui, 
damas ir nuolatos 
damas atgal 
seka.

Tuo budu jie pasiekė prūdą 
ir ežia Dyeriute pamate vaika 
vandeny besigrumianti.

Mergaite tuojau nubėgo ant 
ledo ir bandė pasiekti
bet negalėjo. Ji insikibo szu- 
niui už uodegos ir tuo budu 

pasiekti besimurdanti

vai ka,

mėgino 
vaika, bet nors szuo inširežen

, an i 
ledo jis negalėjo iszsilaikyti.

Tada mergaite eme szaukti 
pagialbos. Du vyrai iszgirdo ja 
ir tuojau atbėgo. Dyeriute ra
do ilga strampagali ir, atsigu
lus ant pilvo, slinko ledu prie
kin, tuo tarpu kai vyrai, taip
jau atsigulė ant pilvu, laike ja 
už kojų.
sugebėjo paduoti vaikui 
galio gala ir isztraukti ji lau
kan. — N.

PASISLEPES SKLEPE, 
PERSZOVE PACZIA
KADA ATĖJO JIJI 

ATSINESZT 
ANGLIŲ.

Herrington, N. J. — Mrs. J. 
Monroe, likos pavojingai pa- 
szauta per savo vyra ir nuga
benta in ligonbirti kur kovoja 
su mirezia.

Motore negyveno 'su
vyru nuo kokio tai laiko. Ana 
diena nudjus iu skiepą atsi- 
neszti anglių, užtiko savo vyra 
pasislėpusi skiepe, kurią be jo
kio žodžio paleido iii jaja du 
szuviirs — viena iii kaklu o ki
ta in pilvą. Pasiseko jai iszbeg- 
ti laukan szaukti pagialbos o 
vyras tuom laik pabėgo. Porc- 

| le turi tris vaikus.

stengėsi laikytis tvirtai

Tuo budu mergaite 
pa-

savo
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Trys garsingi Iszpaniszki lekiotojiai neužigio bandys perlėkti su eroplanais per nauja kelia 
isz Iszpanijos net in Filipinus be .jokio perstojimo. Narsus lekiotojiai vadinasi kapitonas 
Kduardo Gonzalez, kapitonas Ilafael Martinez Fstcvey ir kapitonas Don Joaquim Loriga.

Manila Filipinuose.

t n

vadinasi

Žemlapis parodo ta nauja kelia isz miesto Madrido Iszpanijoi iu miestą
. • - - - ------------------------------ -------------------------------------------- , , „rr- ■ , - - - ‘ — ----------------------- ---- - .. ■       I—-     —  -     - - - ,

ISZSIŽADEJO
VISU TURTU

TURTINGŲ TĖVU SŪNŪS 
DIRBO PLIENO FABRIKE 

MIRDAMAS VARGE.

Bethlehem, Pa. — Sztai atsi
tikimas parodo kad ne visados 
vaikai'tnrtingo levu yra užga- 
nadinti isz savo buvio ir gero 
gyveninio, kaip tai padare su
ims turtingo Meksikono, ku
riam nubodo turtai, papuoszai 
ir geras gyvenimas, apleido 
toviszkia pastovia, alvažiuo-

gyvenimas, 
past ogia, ,

damas in Suv. Valstijas, kur 
aplaike darbu Betldeliem Steel 
kompanijoj .kaipo prastas dar
bininkas ir mirdamas apleistas 
nuo visu.

(Voiliuszas
sunkiai per <
draugai nežinojo kad jisai pa
eina
bid

dirbi
lu met us, bet joj”

>

isz turtingos szeimynos, 
v i r s z i 11 i 11 k a i kompanijos 

žinojo kuom jisai yra temino 
ant jojo pasielgimu, nes tėvai 
per detektyvus dažinojo kur 
jisai ir pranesze apie tai kom
panijai.

Praeita sanvaitę Salinas ap
sirgo influenza, likos nuvežtas 

turėjo go
bė t mirtis

laimėjo. Kompanije 
lavonu levams in Meksika ant 
palaidojimo.

Pagal surastas gromatas jo
jo kambaryje kokias aplaiky- 
davo nuo tėvu, melsdami idant 
jisai sugrVžtu namo su priža
dėjimais garbingo dinsto ir ge
ro gyvenimo, bet Selinas atme
tė juju pasiulinimus, 
mas
prastas darbininkas 
turtingas Meksikietis.

in ligonbutia kur 
riausia priežiūra,

nusiuntė

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE’1 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA,

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
paropojo ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Lalazko. ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrMSJ 
W. D. B0CZKAU8KAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
►♦4

I
♦

W. D. BOCZKOUNKI, Preu. A Mfrr. w. buchowhki, mu.

Isz Visu Szaliu
SURADO SENO-

VISZKA SKARBA
DARBININKAS KASDAMAS 
PAMATA, UŽTIKO RAZ- 

BAININKU SKARBA 
NUO 1828 METO.

Bareolonia, Iszpanija. —Kai
melyje Maurera, arti Ponteve- 
deros inlunkes likos surastas 
senoviszkas skarbas,įkuri buvo 
paslepia mariniai Iszpaniszki 
razbaininkai.

Kentraktoris Manuelins Pon
iai, aplaike koutrakta pastaty
ti narna. Vienas isz darbininku 
kasdamas pamala, staigai pa
taikė su pikiu ant kokio tai kie 
to daigto, pradėjo kasti ir ne
užilgio davėsi matyt žemoje 
didele apkaustyta geležine 
skryne, kurioje

37 METAS

TĖVAS NUKIRTO
VAIKU RANKUTES

BAISEI NUBAUDĖ KŪDIKI 
UŽ SUPLESZYMA 

PINIGU.

KITAS KŪDIKIS PRIGĖRĖ 
CEBERYJE.

ras
<
davė ant

KAUNAS VISAI 
UŽLIETAS

DAUG VIETŲ LEDAIS 
UŽVERSTA.

NUKENTEJO KATEDRA, 
VYTAUTO BAŽNYCZIA, 

ŽEMAICZIU SEMINA
RUS IR KITOS 

VIETOS.

ilgesniam laikui

velinda- 
gyventi Amerike kaipo 

ne kaip

MARSHALL GAVO NUO 10 
LYG 20 METU KALĖJIMO 

UŽ SUPJAUSTINIMA 
MERGINOS.

Philadephia. — David Mar
shall, kuris nužudė Ona Diet- 
rich, po tam supjaustė jaja ant 
szmotu ir paslėpė dalis kūno 
užmiestyje, likos ' pripažintas 
kaltu antram laipsnyje žudins- 
tos už ka bus nusprenstas in 
kalėjimą nuo 10 lyg 20 metu.

Buvo tai viena isz baisiausiu 
žudinseziu, nes Marshall atsi
krato nuo merginos su kuria 
draugavo per asztuonis metus, 
norints jiji žinojo kad jisai tu
ri paezią ir dukteria.

Imbliiuis. — Kaimuotis Pet- 
Lavronski isz kaimo Goz- 

lono, pavieto Hrubiszovo, par- 
jomarko keliolika 

kiaulių už kurias aplaike 3(X)
zlotu. Palikins bumaszkas ant 
stalo, iszejo su kokiu tai rei
kalu laukan. Kada sugryžo ad- 
gal, Įiasilikias grinezioje ketu- 
riu metu vaikutis, suplesze bu- 
mas'zkas ant szmoteliu. Insiu- 
to tėvas baisiai, apėmė ji pek- 
liszkas piktumas regėdamas 
ant grindų supleszintas bu- 
maszkas, pagriebė kirvi nu- 
kirsdamas vaikui abi rankutes.

Motina tame laike kitam 
kambaryje maude keliu mene
siu kūdiki ceberyje. Iszgirdus 
baisu riksmą nubėgo pažiūrėt 
kas atsitiko, palikdama kūdiki 
ceberyje. Kada adbego pažiū
rėti maži įdėlio, tasai jau buvo 
negyvas. Isz didelio persigan- 
dimo ir netekimo kūdikio, mo
tina staigai papaiko, o tėvas 
isz gailesezio supratęs ka pa
dare pasikorė tvarte. Sūnelis 
netekias ranku, mirė nuo isz- 
tekejimo kraujo. Kada kaimy
nai subėgo pažiūrėti kas atsiti-

mat v t 
apkaustyta

radosi didelis 
skarbas susidedantis isz auksi
niu pinigu, brangiu žemeziugu 
ir kitokiu papuoszu. Kontrak- 
toris pasiėmė -skryne 
lauke nusprendimo 
prie keno tasai skarbas prigu
li.

ir dabar 
valdžios

sirupina 
maistu, kad potvyniui truk
dant susisiekimą, butu kuo 
mist i.

Tuo tarpu ledai, 
nuostoliu nepadaro. Kiek pa
gadintas tik vienas tiltas 
toli Rusnės.

Kovo m. i) d. pavakarėj Ne
muno ir Neries vanduo nepa
prastai staiga pradėjo kilti. 
Xemuno kranto siaurojo 
ležinkelio traukineliai 
piet jau sustojo vaiksztineje.

Kaunas nejauto 
galybe ir visus apėmė panika.

Apie 9 vai. sujudo eiti Ne
ris ir suardo Kigaliu tilta.

Neries ledai sustojo 
ne ir Nemunas užtvino.

Neries ir Nemuno žmesniu- 
ju vietų gyventojai jau kraus
tėsi iii auksztesnias vietas.

Kovo m. 6 d. 
rvte fabriku kaukimai ir baž- 
nycziu varpu balsai pranesze 
miestui apie dideli 
Visi Kauno gyventojai 
sukruto.

Nuo 3 vai nakties 
szuliais kilti ir 
gyventojus semti.

G y ve n tojai 
klupti, griebėsi 
turtą ir szeimvnas. 
szaukti valcziu, 
jau buvo apsemti 
Kai kurio gyventojai isz savo 
kambariu kraustosi kopeczio-

Maironio, 
K estu- 
rinkos, 

kitu gatvių 
dideliame

butu

dideliu

ne-

ge- 
priesz-

ko, rado tris lavonus o motina 
gulinezia be žado ant grindų.
ITALAI SUSIPESZE SU 

SLAVOKAIS ANT 
RUBEŽIAUS.

Belgradas. — Ant rubežiaus 
prie Bakek, artimoje Leibako, 
Slavokijoj, daejo prie pralie
jimo kraujo tarp Jugoslavi
jos ir Italijos. Italiszki ru- 
bežiniai sargai, perejo per ru- 
bežiu, kuriems paliepta su- 
gryžti atgal per Slavokus, bet 
tieje nepaklauso ir pradėjo 
szaudyti, užmuszdami virszi- 
ninka Sugaza ir kaimieti Zi- 
gosa.

NemunotiekKovo 5 d.
nerodo 

Uacziau 
nakti Neris sujudo, liet santa
koj sustojo, nes
dėjo eiti. Taeziau nakti Niris 
sujudo, bet 
nes 
eiti.

Kaunas.
Nemunas, 
potvynio pavojaus.

tiek Neris
m

Nomunas dar Nemu-

rado dvi 
bet motore sake, kad 

iszmaine ant tavoro. 
girdėt kvakseji- 

visztu.

per apie 4 vai.

santakoj sustojo, 
Xemunas dar nepradėjo 

Tas susidūrimas sulaiko 
Xemuno srovi; ir vanduo
kelias minutes tiek pakilo, jog 
apsėmė paupio 
to Nemune vanduo 
iki 6:50 metr. ir vis dar kilo. 
Daug
apsemta,

namus. Isz ry- 
pakilo

namu 
gyventojai turėjo 

iszsikelti nedaug ka iszsinesz- 
dami. Toks likimas isztiko že
me ne S laba d o vietąs, 
ty žuvu rinka ir pilies^ 
kai kurias vietas, aplink Vy
tauto bažnyczia, taip pat Kes- 
tuczio gatvėj aplink Amerikos 
Lietuviu Prekybos Bendrove 

gatves. Alek-
Vei veiriu

senajame mieste 
gyventojai

senmies-
rajono

ir dali Klaipėdos
sote apsemtu Veiveiriu gat
ves dalis. Apsemtose vietose 
plaukiojama valtimis ir gabe- 

isz patvinusiu
ir

namas turtas 
bustu. Aleksoto ir Slabados 
tiltams gresia rimtas pavojus, 

Eigluliu tiltas jau isznesz-
Vietose, kur daugiausia 

gal susikimszti/ledu, kariszko- 
sios komandos ledus 
dina. Verzvuosc statomos ke
lios kanuoles, kurios ardys 
leda Nemuno ir Neries santa
koj ir žemyn Nemunu.

Plentu ir vandens keliu val
dybos žiniomis, kaip 
isz tam tikru

o 
tas.

it u rios

sj) reg

matvt 
kurie 

vedami, rodos, nuo 1875 metu 
toks auksztas vandens hori
zontas Nemune^ kaip sziomet 
buvo tik 1906m., kada
6,61 mtr. Kovo 6 d. horizontas 
sieke 6,59 mtr.

Jei vanduo nenuslugs, til
tai,

uzraszu,
y

sieke

pavoju, 
urnai

pradėjo 
pa kraneziu

netikėtai 
gelbėti

uz-
savo

nes
Prisiėjo 
kiemai

vandeniu.

laivelius.nūs in
Daukanto, Daugirdo, 
ežio, Jonavos, Žuvu 
Druskininku ir 
gyvent ja i 
pavojuje.

Ties tiltais daugiausia pub
likos'. O jie lyg kartas nuo 
karto braszka, bet dar laikosi.

Kalbama, kad kai Nemunas 
pasijudinsiąs, tai vanduo (lar 
aukszcziau pakilsiąs ir tuo
met Kaunui gali ir visai blo
gai būti. Pakraszcziu sande
liai, krautuves, magazinai sa
vo turtus automobiliais kraus 
to isz paupiu.

Kaunas ' nerimastaudamas 
laukia, ka žada kiekviena va
landa.

Jonavos,

radosi'

VISZTOS PO ANDAROKU; 
JUOKINGAS ATSITIKIMAS 

TRUKIJE.
Kroką va. — Ane geležinke

lio artimoje ezionais, kada trū
kis susilaikė ant mažos stoties, 
inejo inspektoris padaryti kra
ta tarp pasažieriu, nes aplaike 
žine, kad vagis vogė daug visz- 
tu isz aplinkiniu kaimeliu ir 
nužiūrėta buvo kad vagis vežė
si viszteles su savim.

Pas viena moteria 
visztas, 
ja isos
Sztai davėsi 
mas kitu visztu. Inspektoris 
iszvede moteria isz vagono, pa
liepdamas savo paežiai pada
rėli krata ant moteres. Pasiro- •
de kad moteres andaroke buvo 
da penkios visztos dideliuose 
kiszeniuose. Vagilka prisipaži
no prie kaltes nes nega’ojo ki
ta i f) is^aiszkint kokiu budu 
visztos gavosi po josios anda- 
roku. Gavo u'ž tai t ris menesius 
in kalėjimu.

GERADUSZIS. KINCZIKAS 
NUŽUDĖ PACZIA IR DVI 

DUKTERES.
Liverpool, Angliję. — Kin- 

czikas Ah-Tam, gerai žinomas 
Now Yorke, St. Franciske ir 
konia po visa svietą kaipo 

genyluszis žmogus,
visa

“genyluszis žmogus,” likos 
pakartu ezionais Seredoje už 
nužudinima savo baltos Vel- 

dvi pa togos 
am-

59 «J

szes moteres ir 
dukreles 17 ir 20 metu 
žiaus.

Ah-Tom, kuris turėjo
metus, buvo labai milemas vi
su Kiucziku u'ž savo labdarin
ei ma, mylėjo labai savo pa-guma, mylėjo laoai savo pa- 

czia ir dukreles, kuriuoms da
vė ka tik pareikalavo. Staigai 
užėjo permaina laiko links- 
maus vakarėlio, szaudamas in 
paezia ir dukteres po tam te
lefoną. clave in policija 
neszdamas ka padaro ir užtai 

virvutes savo

p ra-

LIETUVE MOTERE 
NUŽUDYTA

MANOMA KAD JOS MEI- 
LŪŽIS JAJA NUŽUDĖ 
PERSKELDAMAS JAI 

GALVA.

Ji besanti
J i rasta

E. Dedham, Mass. — Miszke 
netoli nuo szio miestelio rasta 
nužudyta moteris, 
su perskelta galvii. 
pereita Petnyczia.

Tyrinėjimai parode, kad ji 
esanti Prane Kvietkauskiene, 
gyvenusi po num. 400 Frank
lin St., Cambridge, Mass, 
pažino jos vyras St. Kviet
imu sk as.

Apie ta piktadarybe placziai 
raszo Amerikoniszki laikrasz- 
cziai ir kaip tai dažnai atsi
tinka su iszkreipta pavarde. 
Dabar raszoma Krietkausas ir 
Kwistowski. Tai galima spėti, 
kad ežia Lietuviu esama. Po
licija nutarė piktadarybėje jos 
vyra. Jisai pasiszauke apginti 
adv. Bagocziu. Bet tuo tarpu 
isznyko “Tom the Russian,” 
kurs su nužudytąją moterimi 
sueidavęs. Todėl policijos nu
žiūrėjimas nukreiptas in din
gusi žmogų.

vvras e*
Ja

užmokėjo ant 
gyvaseziu.
MESZKOS SUDRASKĖ 

PENKIS MEDŽIOTOJUS
SIBIRE.

Maskva. — Telegrama isz 
Nujos, Lenos upes klony, Si
bire, pranesza, kad meszkos 
sudraskiusios ir surijusios ten 
penkis nfcdžiotojus. Szesztam 
medžiotojui pavyko isztrukti, 
bet ir jis buvęs labai apdras
kytai

Tom the Russian
I
i

p
mS
' •*

j

1[ Rimas. — Amerikonuzki 
ir kiti sveczei kurio atvažiuo
ja in Italija praleidžo kas me
tas 140,000,000 doleriu arba 
pusketvirto bilijono lirų.

1[ Kopenhaga, Danijo. — 
Motina Danijos karaliaus, 

mirė

pirmou galvon Slabados 
ir Aleksoto, neiszlaikys. ,

Rusuos rajone jau iszejo ir 
žymaus potvynio 
tuo tarpu nėra, Tacžiaus Rus-' Luiza, 74 metu amžiaus 
ųes apylinkių gyventojai ap- nWQ uždegimo plaucziu.

v pavojaus

fl Atėnai, Graikija. — Pre
zidentas Kunduriotis, pade 
kavojo už dinsta Oraikiszkos 
Respublikos. Naujo da neisz- 
.rinko.
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Gumas

Prašyk?

rl

Lopac ir H i miner, padarytos 
Drūtos kur privalo būti drųta.

Padai truputi pailginti ap-

I

Mishawaka Rubber 6c Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Miahawake, Ind.

“Namus Kuris Išmoka Milijonus Del K u ite*

Pasiėmė jis ta auksa, parėjo 
namolei, nusipirko žemes ir gy
vena.

Viena syki nuėjo jis in tvar- 
ožys su

Ko taip pukszti? 
klausia ožys ja u ežio. — 
nopukszi taip sunkiai dirbės 
per visa diena! —“O kas tau 

” “apsirg-
y)

A J.

SMAGIOS GUMINES KURPES
;• į# 

d’111 M • •

Gumines kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

“Ball Band 
minusios.

Vyties kryžiais apdo
vanojo ozeko 

SLAVOKUS.
Respublikos Prezidentas ap

dovanojo \ yties kryžiaus or
diniais t ’z(‘koslo\hikn 
los: Syrovy, Galjda, 
Ve i n ere k, pa pulk, 
buv. kraszto apsaugos mm. 
Udzžal. Vasario 16 d. Lietuvos 
atstovas Prahoj inteike 

paminėt iems 
l'a paezia djena Czeko 

slovakai apdovanojo karo kry
žium Lietuvs karo alnsze Cze 
koslova k i joj pulk. leiten.
Gied raiti.

KONFLIKTO TIES 
PODGAJAIS.

Kaunas. — Stmrvszv 
konflikt u

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS ta ir girdi: 
szncka.

ožys jaucziu 
,»

Kaip-gi
4 4 <4Davis,I )a rl >< >

palengvint u

sekretorius
perdėjo M-natui nutarimą idant 

sve t imszalianis 
gyvenantiems Ameri»ke, kas ki-
szasi pargabenimo in czionais 
juju senu tėvu, paežiu ir vaiku, 
kurie reikalauja levo 
naus sus/.elpimo.

Pavelinimas traukiusi tiktai 
viena Ineta. .Jaigu senatas su 
tiks ant tojo užmanymo, tai vi- 

svefimszaliai
vales aplaikyti pavė

ar su

žius 
kams.

gyvenant i"i
czionais, 
liirima nuo Darbo Secret oria u s 
ant aigabciuiu*/ savo paežiu, 

vaiku ir senu 
teveliu, norints kvota ateiviu 
i r Imlu užsibaigus.

Parapija ir arkitektai kurie 
stato Szv. Jono katedra New 
Yorke, nutarė statyti nialdna- 

kuris užsiliktu per 2,006 
metu del atminties tuju, kurie 
gyventu tame laike ir kad ma
tytu kokias 
geni karte kuri

ni niiii uarup 

nepilnameeziii

m i,

bažnvczias State 
lyg tani 1 ark u i 

gaI Ims jau nežinoma.

Kas meta Amerikonai buna 
apgautais per visokius tikeji- 
miszkus apgavikus ant szimto 
milijono doleriu.

Paežiam New Yodke žmonys 
luina apgauti ant deszimts mi
lijonu doleriu, kuriuos suau- 
kanja novos ant visokiu miela- 
szirdingu ir tikejimiszku tiks
lu.

I lienoje 
joi likos

czionais Kokia tai 
del Patrikiniu, 

už patrono

Szv. Patriko, Airi- 
investa probibieije. 

Gal su tokia pat pasekmių kaip 
Ameri ke.

butu szvente 
jaigu neiszgertu 
sveikata .*!______

Locnininkai didelio Sterling 
hotelio Wilkes Barre, Pa., ne
mažai nusistebėjo ana ryta, ka
da keliaujantis agentas del ko
kios tai kompanijos isz New 
Yorko, dingo isz hotelio nak
ties laike, neužmokedamas už 
nak vynia,
ge su savim 
szluosczius 
mus.

Dabar locnininkas Indelio H. 
R. Mellow, geidžia sužinoti po-

George Brown”
galėtu jam niisiunsti lo- 

i r

pasiimdamas drau- 
paklodes,

kitokius baltv-ir
rank

no
idant
va, szienika
idant turėtu savo pilna “seta” 
kuri galėtu bandot laike* kelio
nes.

4 4 adresu,

paduszkas, 
‘‘seta

Sudie Herman W. Sathjen, 
kuris buvo vaistiniu prohibici- 
jos kamisorium Wiskonsine, 

laikytos ant
kamisorium 

laike prakalbos 
spsirinkimo Blaivos Draugijos, 
sake,’kad jaigu jam duotu pa- 
vrlinima padaryti krata skie
puose pas viiszi niūk irs tosios 
blaivystes draugavęs, tai rastu 
pas juos daug visokiu svaigi
na n ežiu gerymu. Tolinus sudže 
Herman sake: “'rieji, kurie

(

“Tieji,
lailgiausia gei’kliavo ir spyrėsi 
užlaikyti prohibicijos tiesas ir 
kurie nuduoda priesz visuome- 
nia kad jieji nieko negeria dru- 
tesnio kaip tik vandeni, pas 
t uos galetau surasti geriausia 
arielka ir •kitokiu gerymu. 
czionais ant szito susirinkimo 
dabar randasi daugelis prohi- 
bieijos veidmainiu, kurie turi 
>avo sklepuosia daug svaigi- 
naneziu gerymu. ”

Ir

svaigi-

Vienas isz nepapraseziausiu 
testamentu likos užregistravė
tas pavietavam slide Hardy, 
Arkansuosia, po mireziai kokio 
tai (’larence H. Powell isz 
Jefferson, Iowa, kuris prieaz 
mirti padare testamenta pa
likdamas visa savo turtą susi
dedanti isz 160 margu gero 
lanko del Jėzaus Kristaus, 
tvirtindama's, buk žeme prigu
li prie Kristaus ir Jam vela su
gražina.

Testamentas likos legalisz- 
kai padarytas ir priimtas per 
suda. Nežino ka su taja dirva
pavietas padaris, bet manoma 
kad ant tosios vietos padarys 
parka.

ųenero- 
('orėk, 

Stanek ir
apsaugos

krv- 
kariniu-

pulk.

su 
dema rkaci jos 

linijos “Kurjer Poranny” in
prie

matyti,

iszgaubia 
giliai m-

dėjo invykiu vietos plana, isz 
kurio rvszkiausiai
kad Lenku pagrobtasis misz
ko sklypą yra Lietuviu pusėj. 
Užimtasis miszkas 
demarkacijos linija
eidamas Lietuvos pusėn.

Tas pat laikrasztis yra 
dejos pasikalbėjimu 
niaus vaivada, kurs 
abejojimu, kad 
grobdami musu miszko skly
pą, turėjo tarp kita ko ir tiks- 

del jo

Trys pamokinimai.
Vienas tėvas įnirdamas pasu

ki' savo sunui, med-sargiui: 
“paežiai teisybes nesakyk, su 
ponu geruoju negyvenk ir sve 
t imu vaiku nea ilgink!” Suims, 
netikėdamas levui, elgesį visai 
prieszingai, ne taip, kaip te- 
vas buvo pataręs: paežiai sake 
visados teisybe, teisingai tar
navo ponui ir, nesuki ūkdamas 
sūnaus, prisiėmė augintini.

Praėjus keletui 
mani' medsargis isztirti 
patarme. Pavogė jis pono saka
lu ir uždare jaujoje, o nuszoves 
peši i padavė paežiai ir pasako:

Sze, nusidavė man nueziupti 
sutaisyk ji tuo- 

turesim gerus pietus; 
liktai, szinksztu, niekam nesa- 
kinek, kad kartais ponas nepa
tirtu.” Pati tuojau ėmėsi už 
lai bo. Sztai ateina kurna ir 

gi ka ežia, kūmute 
patys niekai, 

he sakinei: pasisi'ke 
vyrui pono sakalas nueziupti, 
tarėmės, pamėginsime, kas per 
mesa... Tiktai, kūmute, nesaki- 
nek, meldžiama, 
ponas nepal irt u.

Kurna, parėjus namon, apsti 
ke szeimynai»ir prisakė niekam 
u(‘sakin(‘ti. Szeimvna 
kiliems ir isz savo puses prasze 
niektim nesakinet. Ant galo ta 
naujiena nuėjo iki paties pono. 
Tasai užpykęs 
pakarti. “ 
medsargis,

4 4

pono sukala, 
jau, —

p.

metu, užsi- 
tevo

Pati tuojau

kaltas?” sako ožys “ 
t um ir nercikt u dilbi i 1 
H’tojaus jautis taip ir padare. 
Pranesza berilai, kad jautis ap-

sako ožys
Ant

4 4

4 4

tarė szeimi-Iszgis,”
o tuo tarpu pasikin-

landa geleži ir sako:

ne-
ukininke prikibo:

T.engva pažinti tuos gerus debatus ir cjuninius kalošius 
kuomet juos matai. Patemyk raudoną bolę ant kie
kvienos poros, 
v

Žeminus parodytos rūšys, 
angliakasiams.
tvirtas ir ilgai nešiojantis.
saugoti viršų nuo aštru akmenų.

*

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.

sirgęs, 
ninkils, 
kykite oži ir ardami nepasigai
lėkite per kaili jam gerai nž- 
dmrti. Pukszczia ožys žagrėje, 
net putos jam drimba, ir vis 
tik galva augsztyn kyioja — 
žiuri, ar toli vakaras. Vakare 
atsiduso tiktai ožys, o jautis ir 
klausia: “Na, kas girdėt?”— 
O kas girdėti szeimininkas ga- 

“jai jau
tis iki rytojui neiszgis, raikės 
pjauti. —

Ūkininkas, girdėdamas ju 
sznekta negalėjo užsiturėti 
sijnokes, o
pasakyk ir pasakyk, ko juokie-

Ne už jokius pinigus ne
galiu pasakyti, nes jai pasaky- 
cziau, 
tu.” 
si, tik pasakyk! —“Na, ge

tą re ant galo, negaleda- 
nuo paezios, 

“pasakysiu.” Ir pradėjo reng
tis ant mirties: pasidarė alaus, 

prikepti pyragu, nusi
prausė, apsitaiso, padalino szu- 
nims duonos ir atsigulė ant 
lentos, pasirengęs mirti. Szu
nes, numanydami, kad ūkinin
kas netrukus mirs, 
neede. Kur buvęs, kur nebūvi 
atbėga gaidys, 
pradėjo lesti, 
“kaip tau 
“ ūkininkas mirszta 
maž nerupi, ąegaila 
duomi ne tau paskirta!”—Kad 
ūkininkas mulkis, tddel 
mirszta! — atsake gaidys: — 
asz turiu dvideszimt ketures 
paezes ir tai suvaldau, o jis ta

(
klausia:
verdi ?” -
neverta

4 4
si :

-Et, tai tuojau mirti reike-
— Tai kas, kad ir niumir-

m-
Vil- 

neteikia 
pa-

su

Lenkai, 
miszko

kad kartais

rai!’ ’ 
mas at si k ra t vi i 

pasakysiu. * J

lo priversti Lietuvius 
deret is.
LIETUVOS BANKO NAUJO

JI VALDYBA.
Szio menesio pradžioje i n- 

vyko Lietuvos Bani o metinis 
akcininku susirinkimas, kame 
patvirtinta metine apyskaita. 
Isz jos aiszkeja, lead pereita is 
metais bankas turėjo SJIGJL1 SS 
litu pdlno. 
paskidta
In nauja bankos 
rinkti p. Vailokaitis, Vosvlius, 

rūbelis,

Pelno 
atsargos 

t a rvba
s

žymi dalis 
kapitalui, 

r z

Mikszys, Tabelis, Digrvs
Soloveiezikas; in valdyba:
Grajauskas, Kaupas, 
ir Z. Starkus.

UŽLIETAS MIESTELIS.

n
P- 

Pakn\

liepe

apsako(

liepe metisąrgi 
Karsi, kark,”
‘‘bet priesz mirti 

tegul bus man leista turtai pa-
Turiu asz tris szimlus 
viena palieku paežiai, 

augytiniiii, o treczia

t a re

ne duonos
•s, 

kapt duona ir 
Szunes 

negeda ?
rugot:
sako:

s dalint.
rubliu: 
ant ra
szimta pa Iit'k u tam, 
pakars... ” 
tave pakarti, asz! 
a ugyt inis.
sargis ir tarę:

S

o 
kas mane

— Asz, t (‘v u k, galiu 
at siliepe

Xusiszypsojt) med- 
I)abar tai tik-

*

. rai matau, kad tėvas saki* tei-
Rokiszkis. (“V-bes” kor.) —

kaiku -Kovo men. pradžia 
rienis Rokiszkenams nelaimin
ga. Dalis Kamajų gatves ir 
Sodnu gatves apsemta vande
nin. Nors sniego mažai buvo, 
bet staigiai nubudus ji su lie
tumi pasidarė daug vandens.

num.

Dalis Kamajų

lan

BANKNOTAI PO 1,000 LITU.
Lietuvos Bankas 

dienomis iszlei,do 
naujus banknotus po 1,000 litu.

sziomis 
a py vart on

MONROE PAVIETO ŽMO- 
GUS PATVIRTINA

Irti Everitt isz 
sako:

“ Kožna žiema per daug 
motu kentėjau nuo kosulio ir 
perszalimo ir buvau priverstas 
gulėti lovoje, bet praeita žie
ma vartojau Dr. White’s Lung 
Healer ir jo (’old ir Grippe 
pigulkas, ir greitam laike at

metimo per- 
Dr. Whit(*’s gyduo-

ar-

K f fort, Pa.

i

žiema

sikraeziau nuo 
szalimo. ” 
les parsiduoda aptiekuose 
ba grosernese. *(apg.)

ANT PARDAVIMO. ~

Karma 47 a keri u 
iszdirbtos žemes, 
piestaris, prie i 
triobos, namai, 
kluonas ir visos 
kas tik reikalinga del ukes 

arkliai, 6 
gy va

liai, geroj vietoj, prie geru 
vandenų, prie giriu, malkos 
niekad nereiks pirkt, ganevos 
vainos. Priežastis pardavimo, 
szaukia in Lietuva, todėl par
duosiu pigiai. Norintieji pirk
ti atsiszaukit ant adreso:

E. Urban, 
R.E.D. Box 54, 

Irons, Mich,

) * t

o tau ne- 
dar lesi

i r

, 35 akerei 
likusi žeme 

geros 
ir 

maszi nerijos

> n kerei
, o
molio, 

tvartas

apdirbimo. Yra 2 
karves irv i šok i drabni 

prie 
giriu,

t.27)

DAINŲ KNYGELE, tetpgi tinkama 
kaipo eilen ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PaJ

Preke 25c
r - J

viena teturi, ir tos negali su
guldys 

sau szeiminin- 
ir tuojau strakt nuo len- 
atsistojo ir kad

valdyt i... 
szneka! ’ ’ 
kas, 
tos,

“Teisybe 
tarė

Is Paskutines Zinutės, i W. Szneideris ir Sūnūs
I

pradt 
czaizyti vadelėmis savo paezia 
kad pradės czaižyt! “Szlai, sa 
ko del ko juokiausi! ”

Toliaus bus.

y

T O Lity, 
Ameri konas, 

per

Mex.Mexic
Joe Hall, 
nužudytas ft'
Ixllane. Yar tai antra žadins
ta A merk i non in laika

I sanvaites.

likos j

Melo i komi"

\'|P||(IS

t

GRABEORIAI.

Patarnaujame sinipatiszkai, 
mandagiai ir pigiais

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

f

svbe.”
ka-gi jis tau sake f
kojo medsargis ponui visa at
itikima. Pakreipė tasai galva 

: “Tavo 
sako, t(‘isyb(‘ kalbėjo!” 

Gaidžio pamokslas.
tėvas mirdamas pa

jai barstysi, 
Simus, 

prisi-

Ir klausia ponas: 
1 !

“O
1 r papasa-

si
ir dovanojo jam kalte: 
tėvas,

4 4

i ’»

Vienas 
sake savo sunui: 
duonos visados turesi. 
nesupratus tu žodžiu,
keps, būdavo, duonos, nunesz’a 
ant juros kraszto ir sumeta ju-

Kas dien bebarstydamas, 
linus taip pavargo, jog paga

lio kelis trupinėlius
teinmesdavo jūron. Užįiyko. už 
lai did-žuve, eme vibna syki ir 
prarijo ji ir nunesze žuvo ka- 

Už ka-gi tu ji prain
karai ius: 
o tu jam

ron.
s
liaus tik

ra Ii ui.
jai ?”
“.lis tau
piktu atsimokėjai’ Taip nega
lima daryti. Iszmokink ta žino-

reikia

4 4

klausė žuvo
gero dare,

gu ir paleisk.
Karaliaus 

paėmė did-žuve ta žmogų pas 
save, iszmokino ji paukszcziu 
ir gyvuliu kalbos, o paskui isz- 
nesze
Bet iszmetus pasakė: 
Įiasisakysi kam-nors, 
pranti gyvuliu ir paukszcziu 
kalba, tuojau numirsi.”

Guli tas žmogus ant pievos 
ir mato, lekia varnas su var
niuku, ir sako varniukas var
nui: “ 
prakirsiu.
žinai žmogų!— “Prakirsiu: jis 
negyvas. ”
Įėjo varniukas žmogui in koja. 
Žmogus tyli. Varniukas jam in 
keli kirto, tas tyli. Tada kirto 
varniukas žmogui iri pilvą, o 
žmogus cziupt ji ir nutvėrė. --- 
Ar nesakiau asz tau: nekibink 
žmogaus? —tarė varnas lekio
damas. —Vienok, kad tas žmo
gus paleistu man vaika, asz 

pinigus parodycziau. —

klausyti:

ir iszspjove ant kranto. 
‘‘kaip tik 

kad su-

Asz tam žmogui pilvą
” —Nekibink, juk t u

Ir nusileidęs kirsto-

Žmogus, suprasdamas pauksz
cziu kalba, paleido varniuką, o
varnas ir nutirpė ant akmens. 
Pa kelia žmogus ta akmeni, žiu-
ri: aukso nuo poros puru mato!

'4

* ♦

a

Jus niekad
nepatirsite kaip geras gali
TJ • v ' ' 1 , *>

bir i cigaretas kol nepabandysite
Camel

1}

H

Nežiūrint kaip laiminga diena ar linksmas 
vakaras jums buvo, jokis kitas durnų draugas 
nepadidiris jūsų gyvenimo džiaugsmų tiek,

i • * P " k - — - ...4 ' r t* . a

Įdek Caįjnel. Camels turi parinkčiausį ta- 
baką, kokis tik auga pasaulyje. Jie niekad

’ +<

, 4 ‘A i " j. y. ' 1

nėatbukina jušų noro ir nepalieka cigaretinio 
dtsidavimo, nežiūrint kaip dažnai rūkysite 
juos, f Camels yra įvyniota geriausios ypa
tybės kokias kada nors troškote cigaretuose.

■

" h

Į vieną šį cigaretą įeina žinojimas ir išsila
vinimas didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Parinkčiausias kas auga Turkiš-

✓

kas ir^Amerikoniškas tabakas.
sumaišymas. Net cigaretų popiera yra pui
kiausia, pagaminta del jų Francijoje. Jokis 
kitas cigaretas nėra taip padarytas kaip 
Camel. Jie yra mylimiausias pasirinkimas 
patyrusių pasaulio rūkytojų.

Atydžiausias

Jei dar nežinote Camel gerumo, pabandykite 
juos. Be jokios abejonės, kad, nežiūrint 
kainos, kurią norėtumėt mokėti, jus niekad 
nepatirsite kaip lengvas ir malonus cigaretas 
gali būti, kol nepabandysite geriausio iš 
pagamintų, Imk Camel.

Camel
■ • «y

CI GARĖTAI
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BREKSZTANT
Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 

Atgijimą Isz Tautiszko Miego.
” xx.

t

r

f

i

»

Sugryžes isz Buebnresto Pet
ras pirmueziausiai 
Anka ir Ilenką ir vos tik 
spėjo papasakoti anoms, kad 

Bulgaru K* 
kad Nikola 

kain A

susiejo su
su-

ma-
Sztai

Stojanas instojo ii. 
pulką Serbijoje, 
taipogi bus kareivis, 
pranosze, kad sveczias jo lau- 

Tai buvo Aristarclii-be- 
Petras, kaip visados ma-

PARASZE DEL “SAULES

Stojanas, Nikola ir visi, kurie 
I ‘a (lunoja i s vai*kszeziojo, 
žai ka galėjo padaryti,
kaip, mętjii, stovi dalykhi.

—•' O ka sznipai ? 
klausė.

— 1st... — atsake — Aris- 
tarchi-bejus daugybe' ju 
siurtezia, bet juos t no jaus pa
žysta. Da$ižino tiktai apie tai,

Dabar pra-

— pa-

at j

musisz-

kin.
j us.
Joniai ji priėmė.

— Na, o k.iij* ten
kini?... Kada uirosimo Bulga
ru respublika ’ 
t veziodamasis.

— Apie tai neturiu 
žinių, —

— Ar mateisi
t n ?

paklauso

jokiu
atsake P“tra<.

su komite-

— Murzinusi.
— Na kaip jiems einasi’ 

Ar gavo ta septyniolika svaru, 
ka jiems nuveže...

Sustojęs mislijo, tartum ne
atsiminti.

einasi ’

nežmgeidavau.
perserge įima

rodamas pa varde
— Apie ta. tarytum, szi ta 

girdėjau, bet 
Nuvežiau jiems 
nuo paszos ir sugrvžau.

— U'gm. Girdėjau, kad taiso 
pulkus ir rengiasi sukelti 
maiszta.

— Apie lai nieko negirde- 
atsake Petras.

Jis žinojo, kad 
bėjus atėjo 
mm jos 
tik užkabino ji ir apie 17 
svaru. Bet Petras būvi' atsar
gus ir neprasitarė nmkii. Ži
nodama, kad bejui rupi, kokia 

padare paskui ini i i 
žodžiai, P(tras pri-

jau... Galbūt

intekme 
paszos 
d u re:

rengiasi

vien 
szi ta

A ristarel.i ■ 
dėlto, kad 

iszgauti. Delio 
apieir

P( t ras

— Barasi tarp savos.
Viens kita už iszdavika 

laiko? — paklausė bojus.
— Turbūt.. Taip.

Ir kodėl?
O, taip arti 

žyst amas.
Tiek tik Petras papasakojo

neesrm pa

AristarcJii-bojuvfapio savn ko- 
Už tai placziai papasa-lione.

kojo apie viską savo motinai.
Pirmiausiai papasakojo, kad 
Stojanas iszkeliavo in Serbi 

pulką,ja. Justojo in Bulgaru 
o Nikola in Balkanus.

Ar in Balkanus eis cze-
tomis?

Ne, dabar nutarta 
kelti liaudį be czetu.

Visoj szalyj!
Tai butu

SU-

bet...
vaiksz 

cziojo ir patyrė, kad jaigu pr 
sisoktu kur laimingai pradžia 
padaryti, tai galima butu visa 
liaudis sukelti.

— O jaigu nepasisek
— Atsitiks tai, ka 

man liepe pasakyti.
— Turkai — tarė 

susi mocze —tokiuose 
kiniuose juoku nedaro.

— nu mu u gerai, 
negalima. Apasztalai

s?
pasza

atsidu- 
atsiti-

— Ra darvsi. Keikia drvs- 
ti visko pabandyti. Be to nie
ko neingysime. Dryso Graikai, 
dry so Serbai ir mes 
drysti. Pasiseks — gerai, ne
pasiseks... Bulgarija pajus to
ki skausmą kad vienam svie
tui bus skaudu, o jaigu niekas 
jos neužtars, tai skausmas per
eis ant vėlesniu kartu ii’ žadins 
jas. Isz miego per 500 metu 
reikia, motin, gerai pakratyti, 
kad pažadinti.

—Taip, sūneli, taip — at
sake mocze. — Nieko gero ne- 
iszmiegosime. Reikia pabusti. 
Kurgi szitai prasidės?

— Anoj Balkanų pusėj.
— Kodėl ne szitoj 

Kodėl ne Ruszczuko?
— Ruszczuko perdaug yra 

Turku kareiviu, perdaug Tur
ku civiliu, o mus pennažai, ap
linkui szalis atvira ir 
ir Czerkesu kaimai.
pusėj liaudis labiau inmigusi, 
negu anoje....
pies neis. Anoj pusėj — kalnai. 
Apasztalai geriausias žinias 
surinko anoj Balkanų pusėj.

turime 
gerai,

J taip

pusėj:1* >

Turku 
Szitoj

ant pirmos ng-

apie ka visi Žino.
nesze apie pulkus, in kuriuos 

n t virainorinti 
važiuoja.

darni veiksime?
močze.

gvležinkeiin

() ka m^s czion belauk-
— paklausė

O, — atsako Petras. —
Darbo turėsimi* begalo daug. 
Pirmucziausia. reikia žinoti 
apie visa, kas isz Konstantino
polio ateina in komiką, ir kas 
isz konako iszeina ir ka komi
ke mielina daryt i.

—- Asz tau pagelbėsiu!
— Per Aristarchi-beju ?

Ei ne. Arisitarchi-bejus
S* A * t . j;

reikia

lieptu sau pėrbrangiai mokėti. 
Konake yra nemažili,tokiu, ka 

, o asz 
kuri liežuvius 

Žinosiu apie 
pa veikslai).

— paklausė.
i apie tuos sznipns. 

() (langiaus apie ka ?
Man reikia pasimatyti 

Peto isz Krivenos,
turiu pasveikinimą nuo sū
naus ir reikalu nuo komiteto.

žmones

už kyszins parsiduoda 
turiu degtino 
miklesniais daro.

Apie ka,
jums reikia ?
viską.

lai g

su kuriam 
nuo

pervesti
Balkanus... 

vie-

— Stojanas sake, kad ta
vo.... duktė.

— A! — p'ašrtke Peto ir, 
atsisukęs in duris pasžauke: 
Marika!

Ant tu žodžiu inejo pažys
tama jau mums Marika 
gaite

* mer-
i? j *

Klausyk, ka. mocze tau 
kalbės. Turėsi nen.drese liiukti 
komiteto (samirip.

Mergele dirstelėjo in Mokra 
kuri jai tuojįns prdUejo pasa-

ateis. Dalykas buvo tame. Pa
sza atsiuntė savo adjutante 
pas hadži Hristo,, kaipo isz- 
nianytoja praszymo priesz ap- 
gero noro paraszyti “adresa” 
in sultana ir surinkti paraszus 
taipgi “isz gero noro.” ITa<tži 
Hristo, iszgirdes rtpio atsitiki 
mus Balkanuose, ir patsai sva
jojo apie adresa. Iszsiga nd il
siam iszrode 
pagclba

r— Paskutinis.
— A! — atsako hadži at 

sistodanias, — bent nepnsaky 
si, kad tau gero nevelijau.

Parėjės namo hadži apie 
viską papasakojo paežiai ir 
Ilonkai.

— Ir kas jam pasidaro, 
kad nenori nei tavęs,

Z j.

Roti, kas reikia, daryti.‘Reikė
jo laukti nendrėse ir kada mi
sai paduos baisa, atsakyti jam 
taipgi sutartu balsu ir tokiu 
bildu iszvesti ji isz nendrių. 
Pasakė, kad sutarta 
džioti balsus varles ir pelėdos. 
Tas viskas reikalavo didelio

Dunoja m- 
vaikszcziojo 

pasa

pameg-

T„_ _____
atsargumo, 
krasztais dažnai 
Turku sargyba. Moczei 
koti pabaigus, Peto tarė;

— O (laiba r, 
ana gala, atsisėsk pas ugni 
kask truputi ir papasakok 
mano moterims visa, ka žinai 
apie Stoja na.

Mocze Mokra atsisėdo 
ugni, papasakojo senutei, 
tinai ir seseriai apie Stojami

nes

mocze, eik in
, už-

ir

pas 
mo

pinna.

kilimą

y 

ka. žinojo, ir pradėjo ginezus 
su senute, kuri kaip 
taip ir dabar galėjo suprasti; 
kaip Stojanas pagal
Rumunas, vietoje rinkti pini
gus, vietoje apsivesti ir ramiai 
gyventi; užsiima Bulgaru rei
kalais ir trankosi po svietą. 
Labiausiai ja pykino užsmau- 
gimas miliazimo.

— Užsmaugė

Mat, reikia 
isz Riimanijos in 
Peto meana stovi tokioje 
toje, kur nematomai galima 
perplaukti per Dunojų 
anos pu/es in szita ir szitos in 
ana, o Peto toks žmogus, ku
ris per paskutine byla parode, 
kad moka su Turkais apsieit.

— Peto?... 
linus. — Geriausia 
juom susitarti, jaigu 
butu ji czion pakviesti. Bet ji
sai žmogus slinkus... Na, 
ka, reikės pas ji

dos nuo amžių ir... 
nori tai permainyt i.'

nematomai
ISZ

pamiš
au

tarė
butu 

galima

norą 
nuvažiuoti. 

Stojanas pasakojo, kad 
kadmergaite,

atsake

praejus

jo sesuo gera
ji ir tęva padabos ir pati kas 
reikia atliks.

— Pažiūrėsimo, 
Mokra.

1^ elionis dienoms
nuduodama reikalą in Szisto- 

ten, o 
gryždama sustojo Kri venos, 
meanoje. Meanoje tuo laiku 
sveczin nebuvo, ir Peto snau
de sėdėdamas.
Mokra pasakė: 

nesimateine.
nepažino 
prisiziu-

va, Mokra nuvažiavo 
sustojo 

M (‘anoje

Pasisveikinus

— Seniai
Peto iszpradžiu

Mokros, bet geriaus 
rejes pažino ir atsake:

A, teisybe, seniai 
mateliu*.

— Atvežu tau nuo sumins 
pasveikinimą.

Nuo Stojano ? — paklau-
se.

nesi-

Kad tik —

In Serbija iszvažiavo in 
kariuomene.

— Is... gerai, 
atsiduso — galvos nopaguldy-
tu. Jis savo galva laiko už ne

Bet... taip reikia, jaigu 
apsirinko toki amata.

Turiu nuo jo praszVma 
nuo tavęs.

Nu? — paklausė Peto.
— Komiteto sanariai 

tuom keliu keliaus in

savo.

SZ1-

Balka
nus.. reikia, Ignd jiems pagel
bėjo bu turn.

— Gm — sumurmėjo. — 
Jaigu būtinai reikia...

— Būtinai — atsake mocze.
— Ar negalima, kad kitu 

keliu eitu?
Vieni eis kitais keliais 

kiti sziezion.
— Kiek ju bus?
— Iszpradžiu vienas, kuris 

atplauks sziandie ar rytoj ir 
pasislėps nendrėse, reikia jo 
laukti szita ateiuanezia, o gal 
ir treczia nakti.

— Nejaugi kaip gandras tu
riu stovėti nėndreso.

j

miliazima... 
Už ka ?. Kam! Miliazimas mo
te r isz k e bueziavo — patraukė 
pecziais. — Kam gi tad mote
rys. Taip buvo seiliaus ir visa- 

Stojanas 
Ar kas

sziai girdėjo? Jaigu moterisz- 
ken pasislėpė nėra ka... tok is 
jau padėjimas. Miliazimas 
nieko nebuvo kaltas.

\r \r j\ A \ .

Tai buvo dar neseniai, 1S77 
Tai l)iivo labai 

metai.

padėjimas.

T 
ir 1878 metais, 
svarbus del Bulgaru 
Po keliolikos metu paslėpto 
darbo, kuri nekūrie paiksyte 
vadino, pradėjo atvira su bal
siai apreiksztais siekiais dar
bą, pakele maiszta Balkanuo
se.

Sulig to maiszto Turkai pa
sielgė taip, kaip sake Petrui 
Ruszczuko pasza, siusdamas ji 
in Bncliaresta su persergėji
mu prie komiteto. Isz Kon
stantinopolio paliepė maiszta 
kraujuose paskandyti ir tasai 
paliepimas paliko iszpildytas.

— Bulgarai nenorės dau
giau mylėti tėvynė 
Turkai, leisdami basibuzukus 
ir Turkus suezerkesai žndvti 
gyventojus tn apygardžin, kur 
maisztas pasirodė.
peiliu žuvo ir seni ir jauni, ir 
moterys ir maži kūdikiai.

Toksai Turku pasielgimas 
pakele dideli pasipiktinimą 
visoje Europoje ir Bulgarams 
atnesze gera vaisiu. Gali būti 
szitai Turkams ir butu 
praėjo, kad jie kaip 
tvirti butu buvę, bet Turkija 
jau buvo nusilpnejusi.

Žinia apie atsitikimus Bal
kanuose skaudžiai 
Kuszcznko Bulgaru szirdyse. 
Moterys verke, o vyrai vaiksz- 

Petras, tarsi 
lavonas skaito žinias isz Bal-, 
kanu.

Turkus suczerkesai

Toksai

cziojo nu lindę.

— sake

Nuo anų

gerai 
seninus

atsiliepė

— tarė— Ka, nelaime?
Mokra atėjusi pas Petra.

Petras norėjo szi-ta pasaky
ti, bet jinai nedaloido.

— Asz ta pati sakiau, ka
da pražuvo tavo pirmutinis ir 
antrasis brolis. Anos nelaimes 
byvo nlažesnes, dabar dides
ne, bet tokios pat ka? 
klausė.

— Mama, man liūdna ir — 
atsiduso — sąžine mane griau
žia... Delko asz ne Balkanuose, 
bet czionai?

— Tylėk! — atsake Mokra.
— Nekalbėk szitaip... 
eile ir ant tavęs.

Jiems bėkalbant nusiminusi 
atėjo Ilehka ir pasako Petrui:

— Adresas!... tėvas!... Te-? 
vas rengiasi pas tave.., tuojaus

— pa-

Ateisi

/

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Viaoa Kroniaxkoa Ligos.
TARADAIKA

nei pi- 
nevaikszcziok 

Mokra
nigu? Žiūrėk 
dauginus pas mocze 
nes jos namus nelnime lankia 
— sake dukterei.

Mergele nerami pasidaro. 
Pusvalandžiui

kaipo ženklą ypatingos jau sėdėjo krautuvėje 
pasakojo 

anai apie pavoju del Petro ir 
kad reikalo jinai galdtn Petra 
paslėpti.

adresu.
kad vieni n tele 
kuožetniaiisiai

-------------

, lai 
lenkties priesz Turkija ir isz- 
sižadeti “nusikaltėliu.” Delio 
paliepima priėmė su džiaugs
mu, 
godones ir mielai apsiėmė su
statyti adresu ir rinkli para 
szus.

Gerai, ol’fcndim — atsa
ke jis adjutantui.

— Kadangi tik vieni Bul
garai kelia, maiszta priesz pa
či iszacha, pertai lik jus 

suraszy t i.
paraszyk priesz pietų
pietų ateis pas 
jusliaszi ir padės 
rinkti.

Sztai apie koki adresą pra- 
nesze Petrui Ilonka. I įrišto

turite ir adresą
vieni 

rru
, w po 

tave žandaru 
tau parasztis

o

praėjus jinai 
szale

Silpni,

moezes Mokros ir

M asu 
o asz

Turkijai
Po paskelbimui karo

Kur?
Kambarį ūkyje.

namuose kratos nedarys, 
ji inleisiu.

— Gal ir be (o apsieis — 
atsake Mokra.

Ir galima buvo apsieiti, kol 
Rusija, nepaskelbo 
karo.
Turkai suskato gaudyti ncisz 
tikimuosius. Prie ju priskaito 

luojaus atėjo ir, nelaukdamas 1 pirmueziausiai tuos, kurie ne- 
kol paduos kava, 
Petrui visa reikalą ir tarė:

— Raszvk.
Ne, hadži — 

Pe t ra s. — A sz sz i I o 
rvsiu.

I lenką.

papasakojo

at sa k e 
nppada-

— Kodėl ’?
Dėlto, kad asz pats prie 

darbo Balkanuose esu rankas 
pridėjęs.

1 ladži I įrišto labai 
bėjo, iszpules
Petra ir po valandeli

Policija

namu.
n (‘ra.

nusist e- 
akis žiurėjo in 

•s atsilie-

no

JU

pe.
asz... norėjau— O asz...

atiduoti tau llenka ir visa sa-
v

U Z tavo

tavo 
gerai

norėjo pasiraszyt i ant adreso, 
padare medžiokle. 

Pirma, karta suome kelis 
isztikimus, antra karta jau nei 
vieno nerado, treczia karta ir
gi nei vieno. Neisztikimos 
ypatos pasprukdavo isz Turku 

Czia. jos buvo, ežia
Nors A r i s t a re 11 i - lie j u s 

panaudojo visa, savo gudrumą, 
nor miesto volai ir vartai, o 
taipgi Diiiijus krantas buvo 
tankiai kareiviais apstatytas, 
neisztikimieji, tarsi po žeme 
inlysdavo. Ir tiesa, jie po žeme 
inlysdavo, nes nusileisdavo 
urvai). Mokros sodne, 
iszlinde pasirodydavo

kareiviu pulkuose, 
kurie buvo taisomi po Rusjios 
priegloba. Isz Ruszczuko Už
eidavo ne tik žmones, bet 
žinios su pienais Ruszczuko

Turkai spėjo, kad

riszkuose

nes
isz kur

Bulga-

ir

vo turtą.
— Dekavoju tau 

gerus norus... bet...
Bet — pritari'. — Jaigu 

adresa paraszysi ir pasiraszy- 
si, tai 'Turku akyse bus dang
tis, per kuri nematys 
ranku. Viskas pasibaigs
ir asz tau atiduosiu (lukteri, 
tiktai atsiusk pirszli... 
szitai jau kalbėjome su paezia. 
Ka ? — paklausė.

— Ne, hadži, ne...
— Ar tu žinai, kiek asz tau 

galiu duoti isz ranku 
kas ?

— Nežinau.
— Dvįdeszimt 

ežiu medžidi. —
— Vistiek.
— Nori dauginus?
— Už jokius pinigus nepa-

Apie

in ran

t ukstan- 
pasake.
S

raszysiu ir nepasi ras žysiu.
— Paraszvt

— pasako hadži. — Kagi tu 
darysi, jaigu asz ateisiu pas 
tave delei pasiraszymo su žan- 

Pražusi, jaigu

gali kas kitas

daru ? nepasi-
raszvsi.

dis?

Nepas iraszysiu.
Tai tavo paskutinis žo-

' I

apginimui.
vadu to viso t uri 
nors iszminl ingus.

[TOLIAUS BUS]

Imti kas

Lietuviazka* Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

816 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

w A.. ,r4. II.. I.

r

Laidoja kunus numoireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
S20 W. Centre St. Mahanoy City, P*.

BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAIDYKAI

s

Importuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrenhcin termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteris 
iszoina in tarpduri o priesz 

k lietu vyras iszeina in tarp-
■ duri, priesz permaina oro tai
■ abudu iszeina in tarpduri.
■ Labai naudingas daiktas del 
F kiekvieno. Taipgi revolveris

B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai Ir druczel, 
szauja su B.C. kilikais. Kas

Baromctras

jin turi galės apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusiu!
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai 
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk- 
sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiuskite 35c. stempomis už prisiun tima o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslte tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojaine kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Raszyklte sziandien ant adręso: 
PRACTICAL SALES CO. 1219 N. Irving Ave. Desk 25.1210 N. Irving Ave. Chicago, III.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, pa. 

—15--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

del žmogaus kuris dirba ir cztodina, _______ ......w..... . Dėkite savo
pinigus in szita Banka ę persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
_______________ _ ............. ........................................................ .... . .......... ........................ ............................. -...... .....................-..... ..

f WMII Į  .................................M—■—I     II II III ■!■■■5
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Kaip szuo be uodegos, 
Taip nekurios tnoteres 

niekados 
Be burdingieriu negali būti, 

Turi ant bardo laikvti. O1 
Amerikonai retai burdiri- 

gierius laiko,
Ir gyventi pataiko, 

Vaikelius in mokslą leidžia 
(Tž tai dukreles taip greit 

n epą si leidžia, 
szvarn, 
szaszla v u

v

1

li rineziose tikrai
Nema't y t kampuose

Valgi puikiai pagamina,
Ne bile kaip snterlina,

Lovos szvarei užlaikytos,
Blakes visos iszvaikytos,
Vaikucziai snszukuoti, 

Ne ma k lakoti,
Raugalas grineziose ne-( 

atsiduoda,
Kas sveikata žmogaus ėda.
Jaigu nekurie Lietuviai 

tokiais butu,
Tai isztikruju garbe aplaikyt 

Juos guodotu
St inkeriais ”

Ar mums kas draudžia 
tokiais but i ?

Ar negalime szvariai 
užsilaikvl i ?

'Piktai kad bobeles nuo 
gerymo susilaikytu

Ir szvarnma daugiau 
užlaikyt u.

Viskas butu gerai,
Kad ne tie girtavimai

Pakol girtuokliaus, 
Tai gero nesusilauks.

Nieko vyrueziai nesakyczia
Kad to visko nematyczia,
O ka, skaityti nemėgsta,

Tiktai girtuoklyideje mirksta
Kaip tamsunas pasigėrė, 
Tai beragio neatstoję, .

O jaigu blaivys pro>io neturi, 
Tai pasigeriąs suvis kvailu 

iszžiuri.
Maskolius kalba:—

Tszm i n t i n ga s g re i t a i 
iszsipagirios

r n

4 4

rn

u

r

nevadVt u.

J

, Serganti Vyrai ir Motere* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajlėg* 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katara, užkimim?] 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket
vertai* ir Petnycziomi*. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antrus Florai, 

POTTSVILLE, PA.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

'f

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krlksztynlu te 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 1878-M.

)
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Lai PAIN- 
EXPELLERIS I 

Praveja Skausmus! 1 
», kad lis

_ EXPELLERIS
-----— ’ —™ ’ ™— WB W W ■«« 

Trinkite greitai taip,

per od< j pat ti» vkfgf ii kur 
paeina nesmagumai, 
Pain-Expelleris palengvina kraujo

nesmagumai.

sukepima ir atsteigla normali 
kraujo tekijimą gįslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

4 F. AD. RJtHTER & CO.
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio. 

» F An Pttwrcv a. rr 
Berry & South 5th Sta.

Brooklyn. N. Y.

t

Bet kvailys niekados;
Girtas kaip kiaule ir 

beždžione
Atleisk jiems Dieve korone. 

Vyrueziai, bus goriause, 
Kaip svaigalu neragausite, 

Sveikata turėsite, 
Daktaru no r e i k a 1 a u s i te, 
Ir niekados nestenosite.

• •. •
Gal ne vienas girdėjo, 

Kaip Anglikai kalbėjo: 
Bjaurus tieji “Polanderiai

Dideli girtuokliai, 
Reiketu visus iszvaryti y

Arba mariose pražudyti 
Jieji viską gadina, 
Ir biznius spoilina, 

Kad juju czion ne butu 
Kitaip ,czion butu.

y

J

y !

Vyrai,
Laikykitės gerai, 

Tegul ne vienas negerkluoja, 
Tykiai darbszauja, 

Asz ir slaptybių užlaikysiu, 
O kam baisa duosiu, nesakysiu.

ak

Luzerne,je keli sportai 
smarkus,

Ant pažiūros gana skabr 
Tai kaip užkure pirti 

cziutabakiai

us,

o vyreli smarkiai,Salime,
Tai net salime nebuvo vietos, 

Iszsiverte ant s'trvto.
Ir taip supere vaikinus, 

Jog rtuplesze nektaiZes ir 
‘ka'hiierius,

Badai ir dvi ausys ant atryto 
liko, 

Tai szimės suode — nepaliko.

LADIES!
YOU* DIUMIIT 
rbcomMknd*

ROYAL PURPLE
PIL.LS

ATTENTION!

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDEQ 

PROFITS $628,358.63

Mokame S.czla procentą' Int 
Rūdėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar. 
didelis. , ,

— 1
H. BALL, Prezidentai

G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kas.

J

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias kaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome ^Vai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus krelpkites 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.

— Vincas Vasiliauckas, gy
venantis ant So. Jardin uli. ap
siginklavęs su karabinu, norė
jo “ iszczystyt” visa szcimyna 
ir kaimynus, bet ji apmalszino 
palicija ir uždare kalėjime. Ba
dai Vasiliauckas staigai nete
ko prot o.

— Zigmantas

iszczvst vt

Ju-

— Ateinanczia Nedelia pri
puola “Verbų Nedelia”.

— Sniegas konia visas jau 
sutirpo.

— Pėdo perėjo malsziai — 
žmonelių i džiaugėsi kad tuyes 
kelis dolerius ant Velvku.

-— Žmonys mieste ir aplin
kinėje labai serga, o ypatingai 
nuo užsiszaldymo, plaucziu li
gos ir influenzos. Konia kožna 
diena atsibuna laidotuves.

Adomas Mat uleviczius 
likos sužeistas in koja per mu
lo inspyrima laike darbo Ma- 
hanov kasvklosia. Likos nuvež
tas in Ashlando ligonbutia.

— Pottsvilles sude,
niaus 14, bus perklausineti net 

20 aplikantai ant citizens po
pierių Tarp aiplikantn randasi 
konia visos tautos ant svieto.

— Szis metas yra paskutinis 
del prasiplatinusios influenzos 
nuo kurios tiek žmonių mirsz
ta. Paprastai tokios ligos viesz- 
patauja per s<*ptynis metus, po 
tam laikui vela apsimalszina 
arba atsiranda kokiam kitam 
sklype. Kad jiji daugiau nopa- 
sirodvtu.

— Petnvczios rvta 8 valan
da, atsibus gailės pamaldos už 
duszia Paulinos, mylemos pa
ežius barberio Juozo Ancerevi- 
cziaus, ant kuriu užsipraszo vi
sas gimines ir pažystamus atši
lau k vt i. e

— Pirmu! inia “ pilna 
dingo pedia anglekasiai aplai- 
ke Ketverge (sziadien). Pirma 
pede buvo tiktai už devynes 
dienas po pasibaigimui st raiko 
bet szita yra už puse menesio. 
Subatoje mokes Lehigh Valles 
kasyklos. Madera kompanije 
mokės 31-ma kaipo ir Szenado- 
rij mokos taja diena Readingo 
kompanije. Bus graszio per Ve- 
1 vkas.

O«) 
4M

1 > Rea-

Reikalinga 
rankovių 

sleevers. ’ ’
pne 
ma rszkiniu 
has ant 
t nejaus pas Philip, don
ant kampo Main ir 
ui vėžiu.

mergi uos 
prie 

I Im
siuvimo 

4 k
visados, atsiszaukite

es (’orp.
Market
(t.A.30

ANT PARDAVIMO.

ant vienos familijos 
po No. 41)3 \\ .

Kas
A t >.

nupirks galės
Atdszaukit po

Namas 
parsiduoda 
South st. 
tuojau užimti,
szi u o adresu.

Ch. Tonis,
328 W. Mali anoy St., 

Mahanoy City, Pa.lt.)

< Reading 
ulines y

►

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ

4 APRILIAUS

Dubeltavas
Tikietas

Specialia trelnaa Sabalus naktį. <
Isz Ryte \

Shamokin................................ 12:01 5
Mt Carmel ......................... 12:10 f
Ashland .............................. 12:47 >
Girardville ......................... 12:55 c
Shenandoah......................... 12:35 J
Mahanoy City....................... 1:16 /
Tamaqua ................................ 1 :45 C
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 S 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 ? 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka ? 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo ( 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati S 
vakara in virsz-minetas stacijas. ?

............................     JĮ---------------------------------- .. .. . * ...... <

Ant Readingo Geležinkelio J

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas 
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei^ apdarais. Pre
ke tiktai . . . $1.50

W. D. B0CZK0WSKI-00., 
MAHANOY CITY, PA.

Girardville, Pa. f
Stankcviczius gerai žinomas 
visiems, mirė Panedelio ryta 
sirgdamas kolos dienas name 

. ant

Jonas PAJESZKOJIMAI. SUDEGINO VISAS SAVO PAMOKSLUS Kur Pinigai Eina.

pas Elzbieta. Bidokienia 
Ogdon uliczios, pas kuria bu
vo ant burdo. Velionis prigu
lėjo prio parapijos ir likos pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis Serodos ryta.

Visnievski, 
10 metu, likos sužeistas in aki 
per savo dranga, kuris norėjo 
pataikyt in boba, bet rože savo 
draugui in aki.

Norėdama nukeli katilu 
verdanezio vandens nuo pe- 
cziaus, nežinomu budu katilas 

ir vanduo apliejo 
kuri baisiai

apsivertė
Mare 1 .aezioliene 
apsiszut i no.

J .Ieva, mylema pati Vinco 
Sznarponio isz 'Turkey Run, 
mire 10 valanda Panedelio va
karu, sirgdama tik kėlės die
nas. Velione pergyveno tonais 
apie 40 metu ir buvo gerai ži- 
rroma visiems. Paliko dideliam 
nuliudimia vyra ir du sūnūs. 
Laido! uve-s atsibus Subatos 
ryta su pamaldoms Szv. Jurgio 
bažnyczioje/

Eksiplozije gazo William 
Penn kasyklosia smarkiai ap
degino tris anglekasius: Marti
na Miczka isz Wm. Penu, An
driu Szikora, 222 E. Arlington 
uli. ir Stepą Harris isz Wm. 
Penu. Visi likos nuvežti in 
Ashlando ligoilbuti.

ISZ

atsibus

Pleasant Mountain, Pa f Vin
cas Paszka, 46 metu, persisky
rė su sziuom svietu 11 diena 
Kovo, sirgdamas du menesiu 

Velionis paliko dide
liam nuliudimia savo moteria 
su keleis vaikais. Laidotuves 
atsibuvo 13 diena su bažnyti
nėms pamaldomis.

namie.

mirė

Roga Įskili-

Mount Carmel, Pa. f Gerai 
žinomas automobiliu pardavė
jas, Kranas Karpinskas, 
Nedėlios diena.

— Pana Emma
te likos paaugsztinta nuo vy
riausios norses 
k Ii ui ko skyriuje 
gonbuteje.

Kokis tai nepažinstamas 
žmogus atejas in

() 
vakare,

ant asistentes 
Ashlando li-

salima Erano
api<‘

pareikalavo
kerszindamas nužudi-

dvvliktaZemba lovsk i 
valanda 
ger \ m o, 
niinu. Kranas szoko ant nepa
žystamo, kuris paleido 
pataikindamas jam in

szuvi,

New Britain, Conn. J Persi- 
skvre su sziuom svietu Jo-sziuom
nas Valinezins, kuris buvo ve
dė 24 metus su Magdalena 
Krakauckiuto ir pergyveno 
Amerike apie 30 metu. Paliko 

dukteres kurie 
gyvena po 301 Stanley uli. Ve
lionis paėjo isz Punsko 

kaimo,

-'Asz Augustina Dirmantaito 
po vyru pavarde Vengeliene, 
pajeszkau savo pusseseru Elz
bietos ir Pelicijenos Barcaiciu, 
pat>inn isz Laukuvos Para., 
'Tauragės Apskr., Kauno Red. 
Su Elzbieta svkiu ant vieno 
laivo atvažiavom in Amerika. 
Jos pirmiau gyveno Chicago 
111. dabar nežinau kur.
svarbu reikalą, malonėkit at- 
siszaukt ant adreso 11

y

Turiurr

3 suims ir 9 
«)

SU

ir M rs. A lig. Vengei 
309 S vi via Avė. y

Christopher, III.

KURIE SZIADIEN NETINKA DEL ŽMONIŲ

par., 
Vidugyriu kaimo, Suvalkų 
guber. Laidotuves atsibuvo su 
bažny t inems apeigomis, 
kunigai laike miszes, ant 
riu
Nekuriu giminiu adresai buvo 
nežinomi tai telegramai sugiy- 
žo atgal. Badai szvogerei 
nas ir.Juozas Liszkauckai yra 
Wilkes-Barre, todėl tegul 
szo pas mane 
181 Hartford avė., New 
tain, Conn., o pranesziu dau- 

ve Ii on i o
Visiems tarė szirdinga. 
kurie dalvbavo velionio 
dot u vesią.

t rys 
ku- 

dalybavo daug žmonių.

giau apie

Be

ra
ju ozą Deguti,

Bri-

mirt i.
a ežiu 

lai-

10

Vin-Paieszkau savo broli 
centą Kadisziu, paeina isz Su
valkų Red., Kalvarijos apskr. 
Liubgavo Valscz., 
Kaimo. Penki metai atgal gy
veno Brockton, Mass., 
nežinau kur. Jeigu kas apie ji 
žino,

it.)

'X
y

Žaliosios

dabar

meldžiu praneszt.
Kaz. Kad i szi u s,
89 up. Powderly St., 

Carbondale, Pa.

EKSKURSIJA IN LIETUVA.

Philadelphia. — Szimet, 
diena Vasario, sukako 50 motu 
kaip musu skaisti žvai.gžde po
ezijos, Pranas Vaiczaitis gimė. 
Ir nors ta skaisli žvaigžde* 
trumpai szviete (nes mat, a.a. 
Vaiczaitis mirė 1907 mete, 21 
diena Rugsėjo) vienok spindu
liai jos —■ žavejanezios eiles 
Vaiczaiczio da gyvena ir gy
vens
del Philadelphijos

Tarvba 
Vaiczaiczio gimimą.

4Isz $6,497,000,000., 1923 me
lais valstvbiu ir vietiniu val- 
džiu iszmoketu pinigu, $1,848,- 
000,000., arba 28.4 nuoszimtis, 
praleistas apszvietimui, in- 
imant knygynus; $1,330,000,- 
000., arba 20.5 nuoszimtis, del 
vicszkeliu; $1,072,000,000. arba 
16.5. nuosziniti’S, nuoszim- 
czianis ir praszalinimui vieszos 
s'ko’los; $440,000,000., arba 6.8 
nuoszinilis, apsaugos tikslams, 
kaip užlai'kyrnui policijos, mi
licijos, gaisro departamentu, ir 
pai'i., $399,000,000., arba 6.1 
mioszimlis del elektrikinos 
szvi( .sos, gazo ir gatvekariu 
rcika lams, 
5.5 nuoszimtis, praleistas val
džių vedimui, inimant teisda- 
ryste; $313,000,000., arba 4.8 
nuoszimtis, s 
lams, sveikatos 
tams, ir pan., $303,000,000. už
laikyti labdaringas instaigas ir 
pataites namus. Galima sakyti 
kad kiek vieno * vaiko, vyro ir 
moters dalis tu valstvbiu ir 
vietiniu valdžių praleistu pini
gu buvo $58.71 —K.L.I.B.

SS
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Dr. kun. Edward Wails, p residentas ( hristian 
bažny('zio<,Worth, Tex., 

pamokslus, kuriu buvo net 40 kuy- 
kai'p pats kunigas

28.4 nuoszimtis 
a psz vietiniu i,

nuoszimti'S,

del 
gazo 

, $385,(XX),(XX)., arba ,

initacijos rei’ka-
departamen-

O

Baltiko-Amerikos linija rengia eks
kursija Lietuvon Balandžio 27 d. lai
vu S. S. Lituania. Szi ekskursija turi 
dideles svarbos Jungtiniu Valstybių, 
Kanados, Lietuviams, taipgi ir Lietu
viai, nes pirmutiniu kartu jaunos 
Lietuvos Respublikos istorijoj per 
Atlantika plaukiantis laivas eis tie
siog in Lietuvos uosta Klaipeda.

Lietuvos spauda szi skelbimą suti
ko dideliu susidomėjimu ir daroma 
dideli prisirengimai ekskursija ata
tinkamai pasitikti ir ta istorini krasz- 
tui invyki iszkilmingai paminėti.

Ekskursija ruosziama vadovaujant 
Leonardui Szimucziui, žymiam po- 
etui-raszytojui, Lietuviu Romos Ka
taliku Federacijos (kuri jungia visas 
Am. Liet. Kataliku organizacijas, 
draugijas ir daugeli parapijų) vice
pirmininkui. Jungtinėse Valstybėse 
jisai gyveno keturiolika metu, visa 
laika aktyviai dalyvavo Lietuviu tau
tiniame judėjime, redagavo laikrasz- 
czius, buvo nariu Amerikos Lietuviu 
Tarybos ir Tautos Fondo, kuris karo 
metu rinko aukas nuo karo nukentė
jusioms Lietuviams.

P-nas Szimutis, būdamas žymiu 
kalbėtoju, yra aplankęs beveik visus 
Am. Lietuviu kolonijas sakydamas 
kalbas bei paskaitas. Jisai yra labai 
populiarus Lietuviu tarpe ir dabarti-

n e h
l’niversiteto ir prabaszezius Kort 
per 20 met n ezedino savo 
gu — apie <800, nutarė visus sudegint, ne
pripažino, toki pamokslai sziadien yra netinkami del žmonių.
Pamokslai sziadien turi Imti daugiau m<'k-lingesni ir mažiau 
apie pekla, smala ir siera, nes žmonvs \ ra perimti daugiau 
mokslu ir žinysla ir pagal juju apsz\ ieta turi turėti panasziii- 
pamoksi u-.

s/

ANT PARDAVIMO.

Puiku- namas 
Į)O No. Ū2o

ant viso loto 
E. Centre St., Ant 

kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki- 
te ant adreso.

11. J. Kirschner
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

ft. 25

DIDZIAUSE SAMOGONKA ISZ KURIOS PRIDIRBDAVO
per amžius mumysia. To-

Lietuviu 
minėdama 

, paragina 
ir kilus, kad apie Vaiczaiti ne- 
užmirsztu. Ypatingai snteiktu- 
mem jam didelia pagarba, jai 
kožnas insigyturnom rinkimą 
jo eilių. Rinkini jo eilių galima 
gauti kožnam (lidesniam kny
gyne; o ypatingai pas iszleide- 
jus jo: A. Milukas & Co., 3654 

niu laiku yra Lietuviu Romon Katali
ku Susivienyto Amerikoje organo 
“Garso” redaktorium.

Atsižvelgiant in tai, kad Amerikos 
Lietuviai yra parode daug simpatijos 
savo broliams Tėvynėje ir kad karo 
metu ir po karo teikė gausios medžia
gines ir morales Lietuvai pagialbos, 
Lietuvos Krikszczioniu Demokratu 
partija Amerikos Lietuviams pasiūlė 
rekomenduoti kandidate in Lietuvos 
Seimą. Todėl Federacija, visiems jos 
vadams pritariant, kandidatu reko
mendavo p. Szimuti, kuris ir važiuoja 
Lietuvon. Del jo iszrinkimo abejones 
būti negali. Nugirsta, kad jisai taipgi 
kviecziamas vieno Kauno dienrasz- 
czio redaktorium.

Tie Jungtiniu Valstybių ir Kana-1 
dos Lietuviai, kurie mano dėtis szion 
ekskursijon, tesikreipia prio Baltiko- 
Amerikos linijos vietiniu atstovu, ku
rie esti beveik kiekvienam mieste ar
ba in A.L.R.Iy. Federacija, 222 So. 
9th Str., Brooklyn, N. Y.

—Apgarsinimas

ŽMOGUS ISZ BLOOMING
DALE REKOMENDUOJA JI.

Veikėju h
KAS METAS MUNSZAINES ANT MILIJONO DOLERIU

Ii

Richmond St., x v,.
Pa. Tad, kaip kas galim, taip 
paminėkime, pagerbkim Vai- 
ezaiezio gimimo sukaktuves.

ranka, nuo <)į \o. 
po tam iszbego lankau ir dingo 1 gatves 
tamsumoje. Badai banditas pa
eina isz Shenadorio,

Ph ii a del ph i a

Erooklyn, N. Y. — 
žmones susidomėjo Ona 
gausk into, 13 metu 

1st St., kuri 
vaikszcziodama 

ko savo dingusio tėvo Alfonso.

Geri 
Tar- 

mergaite 
palei 
jiesz-

ra(i° Jos motina jau mirusi, o tėvas 
jojo kepure kurioje radosi ad- j iszvvkes New

nes

Iresas sztorninko pas kuri ke- jioszkoti
* buvo pirkta. Palicija už- ‘puri 

t‘jo ant jojo pedsakio ir kaip 
rodos neužilgio ji suims..

nepaprastai 
mirszta daug žmonių 
žmonys pradėjo nerimaut 
in viena tiktai sanvaitia per 
septynes dienas mirė net tri- 
leka ypatų. Nekoriose bažny- 
cziose atsibuvinejo net po try 
szerme'nvs ant ’dienos.

,r Jersev 
nebegryžtas.

gyvena pas teta Mare Muraus
kiene.

i ir
darbo

Ji

(’žirniais
isz ko

nesy

s

Pleasant Mount, Pa. f (<zio- 
nais mirė Vincas Poszkeviczius 
(Poszka) 13 diena Kovo, po 
dvieju menesiu ligos nuo per- 
siszaldymo. Velionis buvo do
rans budo žmogus ir mylėtas 
per visus kurie ji pažinojo. Pa
liko dideliam nuliudimia pa
ežiu ir szeszis vaikus. Velionis 
skaitė “Saule”
metu ir buvo josios platinto- 
jum.

per daugeli

Pas mus randasi da daug 
sniego nuo 4 lyg 6 pėdu kuris 
pradėjo greitai tirpti nuo sau
les spinduliu.

Frackville, Pa. -f Jonas A. 
Rutkaiiokas, 53 metu, 109 N. 
Nice ulyežios mirė apie 3 va
landa Seredos ryta sirgdamas 
tris sanvaites. Velionis prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos 
Shenadori, prigulėjo prio Eag
les, Moose ir Szv. Jurgio drau- 
gyseziu. Paliko dideliam nuliu
dimia paezia, sunu Joną ir Fra- 
na, dukters Agnieszka ir Ba- 
kerienia. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta su bažnytinėms 
apeigoms Shenadorije.

Trejybes kapi-

— Jonas Muckus, 69 metu, 
146-20 — 123rd A v., Jamaica, 
L.I., mire 18 d. Kovo, palaido
tas 22 Kovo isz kum Remeikos 
bažnvežios szv.' 
nese.

Juozas Arnatowitz, 67 metu 
105 Grand St., mire 17 
palaidotas 19 Kovo szv. 
jybes kapinėse.

— Robertas Dapszys, 42 
metu, 58 Jackson St., Yonkers, 
N. Y., mire 20 Kovo, buvo pa
laidotas 23 Kovo isz Szv. Ma
rijos bažnyczios Szv. Juozapo 
kapinėse.

Jonas Griszkus, dauge- 
BrookIvne

y

Kovo
Tre-

Dapszys, “Dr. White’s 
Linimentas site-

Hui Brook lyne pažystamas 
Lietuvis, mirė Kovo 21 d.

L. U. Shingler isz Blooming
dale, Pa. sako: 
Oil of Youth” 
betinai veikia. Turėjau baisius
dieglus kojose bet kada iutry- 
niau ta linimenta, tuojaus ap- 
laikiau palengvinimu. ’ ’ 
White’s Oil of Youth 
pirkti aptiekoso arba 
nose.

ANT PARDAVIMO.

Dr. 
galite 

groser- 
(apg.)

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Hotelis ir Karma, 16 kamba
riu stuba, sziltas ir szaltas 
vanduo šluboj, taipgi ir mau
dyne. Farma 45 akeriu žemes, 
inaszinos ir gyvulei, arkle i 
karves, ir antvs. Visokiu vai- 
siu sodas. Keturios mylės nuo 
Mahanojaus, 4 mylios 
Brockton ir 3 nuo Lake Side.
Esiu priverstas parduoti kad 

asz nesveikas ir turiu važiuoti 
in ligonbuti, todėl parduosiu 
pigei. Atsiszaukite ant adro- 

y
Wm. Consavage, 

Locust Valley Hotel, 
Barnesville, Pa.

sziltas ir

gyvulei

nuo

Namas su grosersztoriu, tri
jų lubu, 150 pėdu ilgio, 25 pė
dos ploczio prie steitinio plen
to ant Butting uliczios gyvena 
daug Lietuviu, artimojo Potts- 

Locininkas tik vienas 
nori 

parduoti kagreieziausia. Pro 
ko tinkama del kožno.

vilios.
pasiliko, be szoimynos,

Atsi-
szaukyte tuojaus ant vietos
pas:

so;

t.26)

S

F.E. Terrill, 
Butting Str.

Llewcllin, Pa.
Arba galite dasiklaust4‘Sau

les” redakcijoj, tolimesniu in-
formacijų. (t, a» ę

■

f

i te

radosi Vestuose likos užgriebta per

I

o

valdžios agentusDidžia use 
Ida Grove, Idaho, 
gon'ka gali iszvirti po 500 galonu spirito aut dienos, kurio verte buvo $4,500 arba ant meto 
$1,620,000. Žmonių ne suimta, nes visi pabėgo

samogonka kokia
l'oji samogonka pristatinėjo mun.-zaine del viso valstijaus Idaho. Samo-

kada dagirdo kad agentai pribuna. Samogon
ka badai prigulėjo prie kompanijos turtingu biznierių kurie pastate* jaja del darymo biznio 
ir greito pralobimo.

ŽYMUS LIETUVIAI AT
VYKSTA GARLAIVIU 

“ESTONIA.”

Baltijos Amerikos Linija deda pa
stangų pagelbėti Lietuviams, gyve
nantiems Jungtinėse Amerikos Val
stijose ir Kanadoje, invykinti ju 
troszkimus atidarymui j u paežiu 
uosto Klaipėdoje, todėl szi pavasari 
ir vasara siunezia kelis savo plaukio- 
janezius per Atlantika garlaivius tie
siai in Klaipeda, kad tuo budu pažy-1 
mojus dideles svarbos Invyki sutvir-Į 
tinimui santykiu tarpe Lietuvos ir 
Jungtiniu Amerikos Valstijų ir Kana
dos.

Garlaiviu “Estonia,” kuris at
plauks in New Yorka Kovo 30 diena, 
atkeliauja du žymus Lietuviai atsto
vai: Martynas Jankus ir Adomas 
Brakas isz Klaipėdos Kraszto. Jie at
keliauja in Jungtines Valstijas tikslu! 
supažindinti Amerikos Lietuvius su 
ekonomine, socialu ir politine padė
timi Klaipėdos Kraszte. Jie atveža 
pasveikinimus Amerikos Lietuviams 
nuo Lietuvos žmonių. Taipgi ju misi
jos tikslu yra patirti padėti Lietuviu 
gyvenaneziu szioje sząlyje.

Baltijos Amerikos Linija turi di
džiausio malonumo, kuomet ji gali 
visais jai prieinamais budais prisidė
ti prie invykinimo Lietuviu troszki- j 
mu ir ypaez ji gali prie to daug pri
sidėti kooperuojant jos biurams Lie
tuvoje ir czionais Amerikoje. »

SKAITYKITE “SAULE”
❖ ❖ ❖

Kanadoje, 
atidarymui

Estonia,

m
Važiuokite Tiesiog 

Klaipeda
Amerikos Lietuviu Ekskursija

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 
Ekskursija in Lietuva,

TIESIOG IN KLAIPEDA BE JOKIO PERSEDIMO 
Baltijos-Amerikos Linijos didelis laivas LITUANIA 

Iszplauks isz New Yorko 27 Balandžio 
EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 

“UARSO” REDAKTORIUS.

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, 
Gegužes menesi pradžioj. Bus Kaune ir matvs «r 
dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej. 
Seimo rinkimus, 
rinkimą.

Matvs *
Seimo atidaryma ir Prezidento 

Kelione tiesiog in Klaipeda sumažins 
varga, iszlaidas ir važinejima kitu valstybių trau
kiniais. Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo 
atgal sugrįžti, nes visi sugrižimo rasztai bus isz- 
rupinti. Užsisakykite laive vietas tuojau. Laiva- 
koreziu kainos ekskursantams žymiai nupigintos.

Žiniom kreipkitės in vietos agentus, ar

A. L. R. K. FEDERACIJA 
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. Y.
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ISZ AMERIKOS
LIETUVIAI ISZRADO 

AUTOMATINI 
SZEPETUKA.

Brooklyn, N. Y. — Gerai ži
nomi Lietuviai Jomu Karalius

v ra 
labai

ir S. K. Zave, 
užpatentavę 
automatini dantims 
szepetuka.

iszrade ir 
indomu, 
szveist 1 

Ji<‘ dabar savo szi
iszradini rengiasi paleisti rin- 
kon per specialiai inkorporuo
ta bendrove —- Automatic 
Tooth Brush Corporation ku
rios vrviausi buveine vra 
1674 Broad wav, New York 
City.

Szi iszradima 
minėtu 
stambus 
įlinkai, bet jie nutari' to 
reikalo nepaleisti isz 
viu ranku.

buveine 
New

nuo 
at pirkt i 

Amerikonai pramo
v i.' o 

Lietu

norėjo
Lietuviu

SUMISZIMAS LENKISZKOJ 
PARAPIJOI.

Bingbampton, N. Y. 
kiszko je 
nislovo kurioje pra-

I am- 
parapijoje Szv. Sta- 

Kost ko,
baszczium yra knn. Jonas Scis-
kalski, kilo snmiszimas, nes 
kunigėlis apgavo parapija ant 
17,000 doleriu, ir iszdavinejo 
neteisingus metinius rapartus. 
Susirinkime dalVbavo tūkstan
tis parapijom! ant kurio kimi-
gelis norėjo nueiti po apgloba 
steitines palicijos. Matydamas 
tokia myne neužganadintn pa- 
rapijonu, dūme adgal in klebo- 
nije.

Kunigas negalėjo paaiszkyt 
kokiu budu skola ant parapi
jos užaugo 
$82,31)0.

Komitetas
(’urlcv

nuo $63,t)()() ant

nuvazia vo
visk u pa (’urley in J 
spirdamie<i idant toki dvasisz- 
kaji permainytu, o jaigu to ne
padarys tai patys isz parapijos 
isz v a rys ji.

pas 
racuse

KERSZINA STRAIKU 
WEST VIRGINIJOI.

Morgantown, W. Va. -r— Ka
da ketina straikuoti angleka- 
siai dirbanti minksztu angle- 
kasyklose, kurie nepriguli prii' 
unijos szioje aplinkinėje, tai 
da ne nutarta pakol nesugryž 
Van A- Bittner isz Indianapo- 
les
czionais, 
daug sumažėjo.

SAUSAS AGENTAS 
UŽSIIMINĖJA

BUTLEGERYSTA.
Washington, D. (— Krank

liu L. Dodge, padekavojo ne- 
už dinsta prohibicijos 

ir da‘bar pats užsiėmė 
par-

Su kerszinancziu straiku
augliuiszkasimas

senei 
sznipo
butlegerysta, norėdamas 
duoti arielkos už $20,000 ko
kiam tai George Waibanstain ; 
isz New Yorko.

Kongresas in tai insimaisze 
ir dabar daro slieetva kokiu 
budu tasai agentas ingijo tiek 
daug arielkos.

Mrs. (Mo
savo

B.

PAVOGĖ DRAPANAS 
MIRUSIOS KAIMINKOS.

Bloomsbirg, Pa. 
ra Hess, nuėjo atlankyti
mirusia kaiminka*. Mrs. 
Summers, kuri mire ana die-

Nuejus ant virszaus, pasi-na.
eme veliones geriausese 
bes nuneszc namo, nes

szle- 
sau

I 
geriau 

sau 
prisisavins. Duktė veliones po 
laidotuvių, nuėjus ant 
szaus pažiūrėti motinos

namo, 
mane, kad kaiminkai nereikės 
daugiau rėdytis, todėl 
bus jaigu josios szlebes

O

VI r 
dra-

LEKIOTOMS SU EROPLANU NUKRITO ŽEMYN AJ^T STOGO STIPRI JAUNA 
GYVASTIS. Isz Visu Szaliu KŪDIKIS KŪDIKIO 

VIDUDIUOSE.
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PAMESTAS KŪDIKIS PER 
SZESZES SAVAITES 

ISZLIKO GYVAS 
BE MAISTO.

Gudonių kaime,

pora menesiuPriesz 
susirgusi influenza, 

apie 
per-1Brolis, 

pi ridoje

DIDELES SNIEGINES VIE 
SULOS JAPONIJOI — 

VISAS TRŪKIS 
UŽSNIGTAS.

Ti kio, .Japonija. — 
dideles

Praeita 
Petnyczia dideles sniegines 
viesule s perėjo per salas Yezo 
ir Kuriles. Daug žmonių pražu- į 
vo.

Pinantis trūkis kuriame ra
dosi 60 pasažieriu likos užsnig
tas artimoje Teshio. Daugeli 
žuvininki.szku valcziu niisken 
do su žmonimis. Bledes milži

mu

NEPAPRASTAS GAMTOS 
SZPOSAS KURIS NU

STEBINO DAUGELI 
DAKTARU.

- Ligonbutęje 
l)ombrovė, se- 

nustebino

Katovicai. -
Szv. Barboros, 

| kautis atsitikimas
daugeli daktaru.

Daktarai dare kokia ten ope
racija ant mergaites, kuri ture- 

1 jo du metus ir du menesius se
numo, netikėtai

1ll

h

niszkos. Keli kaimeliai
surado josios

• viduriuose gimdymo gemala —
kudiki: smegenis, akis ir kau
lus da 
kūdikio. Dr.

kurie .dare operacije 
| iszeme taji gemala ir nusiuntė 
ant tyrinėjimo in Varszava.

Panaszus atsitikimas buvo 
keli menebiai adgal Viedniuje, 
bet mergaite buvo vyresne. 
Daktarai vra tosios nuomones 
kad mergaite aphiike taji ge
mala nuo motinos — vietoje 
gimti dvynukams, tai vienas 
gavosi in kito vidurius.

l.’alnu'likos užgriautais per nu 
slydima sniego. nepilnai susitverusio

Lipski ir Kola-

Jonavos v. 
vienoj svi'timoje pirkioje kar
tu su broliu gyveno mergina. 
Ji priesz metus laiko, fzelmio 
bernelio apvilta, susilaukė kū
dikio, 
mergina,
mirė, palikdama, kūdiki 
10 men. amžiaus, 
sirgęs tokia pat liga, 
palikes pusnuogi seseres kudi-
ki ir dvi viszteles, duris užra
kino ir nežinia kur iszejo. Kai
mynai matydami duris užra
kintas, mane kad jisai isz- 
eidanias ir kūdiki bus iszsine 
szes. 'Tacziau ilga, laika
lydami jo gryžtant ir abejoda
mi del kūdikio likimo, 
pažiūrėti ir, iszlauže dura 
rak ta

STUDENTAS NUŽUDĖ SA- k"vskis-

(’a I if.O. II. llirsch isz Warm Springs, ( alif., gavo ana diena netikėtus 
Tarrey ir W. A. Geary kurie nukrito aiit jojo fanuos su areo plana, bet ant 
nieko neat si t i ko.
f I '

sveezi us
<r

Benjamina 
iliuko patiems i h? in: i -

SUDEGINO PACZIA 
IR UOSZVIA.

PRIS1PAŽINO BUK PADE
GĖ NAMA TYCZIA 

IDANT SUDEGINT 
SAVO PACZIA IR 

UOSZVIA.

NAMA

Wes 
lodamas 
kenybes prižiurejime serga 11- 
czios paežius 62 metu ir josios 
senos motinos Mrs. Reheka 
(Taigmeil 1)2 metu, Tamoszius 
Hill, 50 metu farmeris nutarė 
nuo abieju atsikratyt, 
padegė narna kuriami' abi mo
teres sudege ant smert.

Nelaimi' atsitiko 13 \'asario 
szimet. Pa'licije dasiprato kad 
namas buvo padegtas ir nuo to 
laiko nenuleidinejo nuo akies 
Hill, ant galo ji aresztavojo ir 
iszgavo i>z jojo prisipažinimą.

Hill m'iižsigyne kad 
budu nužudė moteres, kalbėda
mas buk negalėjo ilgiams nu- 
kensti ligotu bobų, turėjo jai
ses 
o 
ti. 
gerai 
pabi'go 
kaip namas dega.

Palicijos nuomone 
Hill turi'jo myiema 
ketino apsipaeziuot 
ežiai savo serganezios 

atsikrato greitesniu

t t mon, ()hlo. — N 
i’lgians paneszti snn- 
priži urejime

,‘g. i-

M r s.

t veži a

I ’a'lici ji

tokiu

prižiūrėti ir jaises nuvalyt 
ir taip ketino neužilgio mir-

Taja diena 
su 

i n

aplaistė natini 
karasinu, uždegi' ir 

(varta prisižinret

yra, buk 
su kuria 
po mir- 
mot eres

uždavęs baisu žaiduli

dūlins in 
abudu užtiko, 
ei ja i, kuri nuvožė

Kaimvnai t

ir todėl 
budu ne kaip butu atėjus mir
tis.
NUDURE PACZIA;

ISZGERE TRUCIZNA.
Philadelphia, Pa. — Laike 

barnio N. Petkeviez, 3!) metu, 
su pei

liu savo paežiai ir manydamas 
kad jaja nužudė, b z,gere tru- 
riznos ir uždavė sau kelis žai- 

pilva.
pranesze poli- 

abudu in 
ligonbuti. Motoro, pasveiks bet 
vyras gal mirs.

TĖVAS SUBJAURINO 
SAVO DUKTERĮ.

Wilkes Barre, Pa. — Wi'llia- 
mas Judson, 72 metu farmeris 

atėmė sauisz Sweet Valley, 
gyvasti, kada palicije pribuvo 
in namus aresztavoti ji už su- 
žagejima savo 18 metu dukters 
Edna.

Judson prasze palicijos idant 
jam Įiavelintu nueiti ant vir
szaus apsiredyt ant ko sutiko, 
bet kada senis po kokiam lai-

VAIKAI MATE ŽUDINSTA 
MOTINOS IR TĖVO.

Pliiladelphia, Pa. - 
McDewilt. 20 metu, 
Mount Airv avė.,

Balph 
4!) W. 

a t (>jas isz 
darbo nuszove savo paezia ant 

revol 
pa leid 

Tam baisiam 
t rvs 

įu- lyg penkių

ISZ LIETUVOS
at v v ko 

už- 
rado kūdiki troboje

— Jonas (loodrich, 
studentas i»z 

universiteto,
nužu-

ir xH.

<ii

smert, po tam pridėjus 
prie smegenų 

kulka in 
darbui 
vaikai, nuo 
metu senumo.

Kaimynai mano ka(d 
buvo labai užvedus 
toriai.

veri SHietfenil 
galva. T ...
prisižiuriuejo 

d vi<r.

savo

()

vvras 
mo-

New York. —

AMERIKAS IŽDUODA KAS 
METAS 14,000,000,000 ANT 

AUTOMOBILIU.
Pramonvstes

bjuras pranesza, buk Suvieny
tos Valstijos kas metas iszduo
da ant automobiliu, juju ase- 

pataisyino, gazoli no 
reikalingu dalyku 

automobili u

kuraei jos, 
ir kitokiu
prie automobiliu 14 bilijonu
doleriu. Pagal padaryta skait-

LIETUVIAI VAŽIUOJA IN 
BAZILIJE

VARGO IR BĖDOS.
Kaunas.

binti szimtai
žiasi iii

JIESZKOTI

Agent u
I /lot u vi u 

kur 
<1 v kai

pri kal
vei'- 
juos 

tik
Braz.ilija, 

kompanijos veža 
reikia užsimokėti po 1 14 litu 
už pasporta ir parsiduoti 
nams metams dirbti, 
stat vs. 
iszvežta
darbo sąlygos 
pakeneziamos, lai 
no uždrausti toki važiavima.

vie
kui' pa- 

I’er kelias dienas tap( > 
7(6) žmoniii. Kadangi 

Brazilijoj ne- 
\’aldžia ma-

MIRSZTA LIETUVOS KE
LIAUNINKAI APLINK 

PASAULI.
Ikūmai iszvvke kelionėn ai)- 

link pasauli peseziomis Lietu
vos atsargos
zi unas-KazIauskas 

užkliuvo

dar gyva.
Žmones labai nustebo, 

kūdikis ežia per didokus szal- 
czius be maisto ir priežiūros 
su tom dviem visztelem iszbu- 
vo szeszias savaites su vir- 
szum gyvas. Tacziau maža 
žmogy tos 
Visas buvo purvinas, apsama
nojęs, apipultas, 
slnogsniu brndo, kad net aku- 
cziu nesimatė; žaisduotas. Ma
tyti, kad iszsyk jo dar szliau- 
žiota szaltoje pirkeles asloje ir 
turiu (In virszutiniu dantuku, 
kiek galint graužta, maitintasi 
kartu su visztelemis žaliomis 
bulvėms, kuriu 
papilta.
jegdamas rėplioti, gulėjo susi
rietęs po lova ant pamestu

savaites

kad

sti
Tacziau 

panasznmo turėjo.

,st oria usiu

po lova buvo 
Nusilpnejes ir nepū

ant
vos gyvas-

karininkai
ir

A rgent inoje.

Ka-
Butavi -

Ii, tai kožnas locnininkas auto- 
mobiliaus iszduoda po 700 Jo-1 žiniomis isz Buenos Aires, Ka-

VO MYLEMA IR 
PATS SAVE.

Berlinas 
Amerikoniszkas 
daktariszko
veliantis .Monroe, N. II. 
de savo mdlema Alicije Eitzner 
isz Detroito, Mieli., po tam pats 
sau atome gvvasti automobi- 
liuje.

Goodrich mokinosi Zurike o 
pana Eitzner buvo szokike 
czii‘iiailiniarn teatre, kur susi
pažino su kokiu ten aktorių ir 
daugiau nenorėjo draugauti su 
Goodrich’u4 _. __

MERGINA PRIEŽASTIM 
NUPUOLIMO RAGANIAUS 

GALYBES.
J’okio, Japonije. 

K ūki, 
ateities

urv vast i

DŽUMA SMAUGIA 
MASKOLIUS.

Maskva. — Telegramai pra
nesza isz Uralsko, buk toje 
aplinkinėje balsei prasiplatino 
džumaw nuo kurios daugeli 
žmonių jau mirė ir tukutan- 

Soviatai mažai
rūpinasi užbėgti tam amarui.
ežiai serga.

4

)

KUKULEI SU ADATOMIS 
DEL VYRO.

Lvavas. — Kaime Remeno- 
ve policija uždare kalėjime 
Mare Ryndiene, kuri užsikei- 
sejo ant savo vyro gyvasties 
ir bandė jam atimti gyvasti 
daugeli kartu. Paskutiniu lai
ku indejo keliolika adatų in 
kukulius. Vyras in laika užti
ko adats, nuneszdamas in po- 
licije kaipo davada savo pa
ežiu les darbo.

Priežastis atsikratimo nuo 
savo vyro, buvo prielaidinis, 
kuris motere kalbindavo ant 
nužudimo vyro. Prielaidinis 
taipgi aresztavotas.

Mosi ta k a 
inspetojas 

burtininkas ir stebuk
ladaris, dare puiku bizni nuo 
lengvatikiu per daugeli metu
kuriam prigialbinejo jaunesnis 
burtininkas. Bet Kuki neatmi
nė savo ateities, padarydamas 
didelia klaida, kada sumanė 
pasiimti sau patogia draugia 
isz Kyoto kuri jam pasaldytu 
jojo gyvenimą.

Nr ėdasi p ra t o K ūki, 
jojo prigialbininkas gali taipgi 
insimyleti ir patogia mergaite, 
na, ir tas suardė visu gyveni
mą ir bizni. Mergaite sugryžo 
adgal in Kyoto, o pagialbinin- 
kfts nuėjo in palicije, apsakė 
apie prigaviku Kuki * ir jojo 
darbelius, kuri palicije užda
re kalėjimo.

Tarp tuju ‘lengvatikiu rado
si ir ypatos isz karaliszkos szei- 
mvaos ir kitu ženklvvu žmo
nių, kurie reikalavo inspejimo 
ateities pas Kuki.
83 NUSKENDO SU LAIVU.

R ;o de Janeiro, Brazi liję. — 
Aszt uones-deszimts pasažieriu, 
kapitonas ir du maszinistai lai
vo Paes <le (.’arvalko, žuvo ka
da laivas 
Salimoes,

4

kada
purvinu skarmalu
ties turėdamas. Ir taip iki at
radimo dienai savo kūnelyje
Į-yvybe iszlaike.

pargabentas 
gyvio apt va r-

<>’ ,

)

UpnikuJis
klebonijon, nuo 
kytas ir atatinkamai maitina
mas, pradėjo asigauti ir yra 
vilties, kad visiszkai pasitai
sys.

paketiniam 
patalpintas 

policijos 
Jis' 

nuomom'
a- 

sziai žiniai Kauna 
pasieksiant — jis bus jau mi
ręs. Bntaviczius taippat linkės 
džiovon, bet kol-kas dar 
nauja ten pat 
liokajų.

GINKLUOTAS LENKU 
PUOLIMAS.

Lenkai inžiurejo ties demar
kacijos linija, musu pusėj, ne
toli Padgoju gero 
15 ha. sklypą; peri'j e 
kurijos linija

leriu ant užlaikymo savo auto- ^iunas-Kazlauskas 
laipsnymoki liaus. Paprasta verte aii-

tomobiliaus vra 1,000 doleriu. ! Iitfonhieje ♦ ’ J • v • •
Ant visokiu prietaisu prie 
(omobiliu iszduoda

au-
anl meto ,

džio\ os
M uniz 
neleidžiama 

gydytoju

4 4 ? J

priezi nroje 
lankyti ir O*

$3,750,000,000 sumažinimas nu- 110811 vilties jam pasveikti. Mi
tomobiliu vertes
000, užlaikymu ir
$2,000,000,()00, a'l'gos del szofe- 

gazolino 1,- 
nuo i 11-

$2,300,000,- 
pa taisymus

ru $1,600,000,000,
200,000,000, procentas
dedamo kapitalo $300,000,000,
guminiu ratu —
000,000 aliejaus $300,000,000
asek u racijų $300,000,000.

tajeru $618,-

Paskutines Zinutės.
Passaic, N. J. — 

aresztavojo 13
I k)l ici jo 

u z 
prie K.i- 

tary Mills. Terp aresztavofu 
randasi kelios moteres.

Bierut, Syrije.
su virszu m 100 

pasikeleliu
apsiaubdami

11
st raikierin 

sukėlimą maiszaczio 
Mills.

— Eran-

Katanoje

Ii
euzai uzmusze
Drusu
arti Damaszko,
miestą Isz visu pusiu.

11 Panama.
katedra M an Įgalės, 
joj sudege. Praejta meta mies
te iszdege 32 margai namu o 
bledes padaryta ant 20,000,000 
doleriu.

Kataliku
Columbi-

11 Leningradas, Rosijc 
Gregoras Zinovievas, 
inkas
“paszol von”.
apome Nikalojus Komarov.

virszin-
miesto Soviatu

♦Jojo vieta
gavo

noma iki

vieszbutyje
tar-

u z

musu pusėj 
miszko apie 

demar- 
pradejo kirsti. 

M usn pasienio policija apsupo 
bekertanezius Lenkus ir liep$

1 iOnkams 
padaryt i,

jiems 
atbisakius tai

pasit raukti.

virszu pora kartu, Lenkai 
apsieik',

teko 
juos kiek pagąsdinti. Iszszovus 
in 
kaip miismiriii
lakstė. Vilniaus Lenku spauda 
szita invyki baisiausiai itzpu- 
te. Po kurio laiko 2,000 gin
kluotu kulkosvaidžiais Lenku 
puolė szita. miszka ir po trum
po susiszaudymo apsupo ji, 
paėmė nelaisvėn 8 pasienio po
licininkus.
ir Lenku raiteliai.
neiszaiszkinta ar tai
licininkai ar kariuomene.
SUSZAUDE PLESZIKUS.

Kariuomenes teismo spren
dimu, Vasario 21 d. Kaune su- 
szaudytas Jurgis

apsupo

Puoli me dalyvavo
Tuo tarpu

buvo po-

Dziatkaus-

PASIUTĘS SZUVA.
Panevėžy kažin isz kur atbe- t

ges didelis’ vilku veisles szuva 
apkandžiojo daug žmonių ir 
gyvuliu. 13 apkandžiotu žmo 

gydosi Kaune.
<>■ b>. 
niu

josios 26 metu 
nužudvma kudi-

II

I
■

JEZUITISZKO POLICININ
KO ŽYGDARBIS.

mergaites J urge- 
Kazlaus-

savo namais ir
Policijos pa- 

pra- 
kal-

Miliukeviezius

Simnas. — 
ne buvo toks invykis. Vietos 
gyventojos, 
lionyte 13 metu ir 
kaito 13 meu apie 1) vai. vaka
ro sėdėjo ties 
szuokneziavosi. 
dejojas
eidamas tai pastebėjo ir 
bamas mergaites aresztavo ir 
uždare eypen, intardamas del 
paleistuvavimo. Iszlaikos mer
gaites cypė j iki ryto 10 vai., 
nugabeno pas vietos daktara 
Kreida, kuris apžiūrėjęs rado 
mergaites visai nekaltas. Tad 
ir buvo paleistos. Nukentėju
sios nesugebejo pasiskusti, nes 
jaunos mergaites, o užtarytoju 

gi pas mus szven-neturi. Kas 
tojo Lietuvoje dedasi?

ATŠALIMAI.
A. Radzeviczius isz Trakisz- 

kiu kaimo, Lietuvos. — Tamis-

Manaos. 
isz priežasties

SUDEGINO GYVA KŪDIKI.
Berlinas. — Ana diena at

sibuvo teismas ūkininkes Ger- 
hardienes ir 
dukters, už
kio. Duktere buvo pagini,džius 
kūdiki be apsivedimo. Mote
res norėdamos užslėpti kūdi
kio gimjma priesz žmonis, už
kure pecziu inmete gyva kū
diki kuris sudege ant pelenu. 
Motina gavo tris metus kalė
jimo, o dukrele penkis.

e

1

nuskendo ant upes 
artimoje

Nelaime Inivo 
eksplozijos garinio katilo. Sep-
tynes-deszimts pasažieriu ir 
keliolika laivoriu likos iszgial- 
betais.
VELNISZKOS GYDUOLES 

RAGANIO.
- Kaime JanovkoiLo'džius.

♦Juozas Steupeji nuo gy
duolių kokias jam padare vie
tinis “raganius” Vi losi kas.

Kada daktaras pribuvo pas 
mirsztanti, rado ant jojo kūno 
daugdli žaiduliu, rodos iszde- 
ginti su kokia rukszczia. Szei- 
myna serganezio ajįsake dak
tarui, buk Steupien užsiszalde 
ir nuėjo ant rodos pas Vitosi- 
ka, kuris už gausu atlyginimą 
davė jam. gera įuosti su kuria 
paliepė jam iszsitepti.

mirė

Anglijos

tukstanczius ir pasilikti

♦James

TURI PASIIMTI PINIGUS 
AR VYRA.

Pana Ona Hicks isz Kendall, 
iszlavinta mergina,

mausto sau, ar vyras yra ver
tas 23 tukstanczius doleriu ir 
ar galima jojo meile ant tiek 
apsvarstyt. Mergina randasi 
ergelyje, nes turi sau iszsirinkt 
ar 25
nevedusią arba vietoje pinigu 
iszsirinkti vyra. v

B. King, advokatas, 
pas kuri pana Hicks dirbo kai
po sekretorka, mirdamas, pa
liko jai 25,000 doleriu ant tuju 
iszlygu, jog aplaikys tuos pini
gus jaigu ne isztekes už vyro— 
jaigu padarys prieszingai, tai 
pinigai bus atiduoti ant labda
ringu institutu. *
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TELEFONO
PUS-SZIMTMETINES

SUKAKTUVES

o

I

Gerajai Motinai
gražina juos man atgalios.

“Artu t i k ra i 
tai]) yra ? Juk gi 

a))ysakas,

manai, 
raszai

y y

>» II

MILASZIRDING A MERGINAkad 
gra

žiausias a])ysaka$,“ domėjosi 
OlivijA kongrataliodama 

prie ’ mot ina.
I ngiene ntisiszypsojo. 

met lai]) sakai, 
įrašini mano ir jiriduodi man 

ūpo.“ 'Tai iszlarus 
kairjaja savo ranka 
desziniaja

žinoti ar bent kiek ji yra jautri 
ir veikianti.

Tur-but motinos doszinioji 
yra apmirusi?“

tare liigie-

y.
z4 1%

T

N

iki motina iszgavo visa istori
ja.

“ Nesikankink,“
ne, kai jKigalios suprato viską.
“Asz pripažystu, kad tu pa
sielgia! teisingai ir iszmintin
gai. Ar gi nesidžiaugi tai])

i ’ ’

savo
t uju, kurie 

del savo
Meldžeme 

\ ra užrasze “Saule 
giminiu Lietuvoje idant atnau
jintu prenumerata, nes kitaip 
busime priversti sulaikyti laik 
raszti. žinote, kiek tai džiaugs
mo gimines turi 
skaitvilniui “Saule 
jiems but u labai nuobodu. T 
del atnaujinkite jirenumerata 
t uojaus.

gimines

visu
> *

1 Jei uvoje 
be kuriom

< > ■

Kunigar Vincas Gallaueka*, 
prabaszeziu* kaimo 

vedi' 
valdže

kuris 
>zais

'a>di?zkiu.
Įirojiogand i pric-
likos nubaustas

ant dvieju met n in kalėjimą.

Mine \\ o r K v r .*

Bell, A. Graliam 1
Kranki in

v a rd a s
A ve.

d’aip j<r 11 > 
telefonu knvgoje 
ne, 
budi iszradejo

I ('onn. 
58.

I >ažy met as 
\\ ashingto- 

o poir tas aiszkiai perstai
t ei e fono.

Yra dvi ruszi žmonių varto-

()li vija Ingaite, sėdusi 
talo, užsimaseziusiai ir nesku- 

o pinigus. Ji lie
tam, kad daug tu- 

o kitokia prie-

S 

l'iai skaieziav 
skaiezia v o 
i’ejo jn. Tai buv 
Z <) s 1 i s.

4 4 ni

“ K uo
tai visada pa-

t n i t ed Mine \\ orke r* of 
America unija užtvirtino kai;

ubernatoriaus Pin- 
vina ant senato- 

iiž ji bal 
*uoti ir paremti laike rinkimu.

(i n berną t ori us Pinehotas yra 
])ri('.*zinga* gėri mams ir kieta.* 
į )i'( »h i biri joną I i st as i r 

* < na 
rijo*.

St e bet i na 
toki žmogų remtu, kuris jiem* 
atima *tikla alaus po 

angliniu dulkiu, 
neturėdami kuom taisė.* dulkes 
nuplauti no r* g
noine, kad mu*u Lietuviai ant 
to niekad ne*ut iko idant už to
ki žmogų bal'iiol u.

didat ura 
cliot o

LT 
kuri* 

riaus, prižadėdami

pi neža
vi* n* ] teržengeju* į iro h ibi

darbui, pilni

kad angleka*iai

sunkiam

er u ai nežili. M a

“ Dranga*” 
mum* in aki*

vela

Ar 
pasielgusi ?

4( 
didt'snio
I ngiene
pa Ii<‘1 e

r p
pripažino 

savo
‘Taip — tikrai,

(Ilivija, nuszluostydama 
Bet gi iszrodo, jog

priesz

ra i i
sa v o 

norėdama
aszaras. 
laime ir 
mane. ’ ’

“Tai]> 
mudviejų
molina meiliai.

4 4

gi lu kis buvolkai I u r -Imt klaida,“ — ta- 
Asz turiu du svkiu 

man jirivaloma 
gaut i tik puse to viso. I r, 
joju, kad ]). 
indejes iii imfno voką.

1 1

>’e ji sau.
t iek', kuomet

4 4

skirta 
isztare

A|)veizdos 
naudai,

4 4 

ji, jog dabar jau tikrai 
naujos raidėmis raszomosios 
maszineles. Vartotoji,, žinai, 
nsigadina greitai.

“Naujos?“ garsiai ir nu.*te- 
‘ ‘ Ta i 

sutaupyti juk užims kelis me
nesius. ’ ’

“Tai nesu tikra, 
motina. “ 
leisti dvigubai 
a Igos 
>avaiti svkiu su mano sugi'be- 
siva pirkti nauja raidėmis ra
szomaja ..................... ”

4 4

< r ; n y

janeziu telefonu*;, viena ruszis 
nori specialiu, vp.mingu nu
meriu; \iename 
randasi ? u\ ir*z tukstanl is 
ros rnszie.* kurie nori Imt i 
žymus ir stengiasi vengti 
ginimu i?z 
keju, neduodami

'Tok iii 
telefonus.

nero

varda pilnai naudotu kai]) yra 
priimta ( Alexander 
Bell) ir jo nepažymi.

Neseniai jis tuo jtaczm pa
prastumu iszitare t . S. Paten
tu (M’iso \ irszininkams:

“ Manau, kad 
žinote 
ii(‘gn

Jis paskui pakreipi? ju dome 
in suvirsz 
risztu su telefonu 
to laiko kuomet jo
patentas duotas Kovo 17, 1876.

So
ciety duoda isztraukas i?z su- 
siraszymu su Dr. Bell, kuomet 

tikrina jo iszradimas 
telefono tikrai prasideda su jo 
dieduku, Dr. Aleksandru Bell 
ifcz London’o, Anglijoj, 
mirė tais metais kada Įiasibai- 

es Namine Kare, 
lieduka Dr. Bell sake:

y pat ingo
Wash ingi one 

ant
in' 

\ar- 
alsiszan- 

vardu 
vadin

i n va iriu 
savo 

sknygoj dmi.
‘ ‘ nepažymet ns

Telefono
do tnsztumo nei nenori kad j<

I l

iszradejas

a

(• raliam

apie 

a s z.

JUS 
t elel’ona

(įauginu 
sz i a d i <' n

8,0(10 patentu su- 
ihzdoutu po 

i originalis

National Geographic

Bell

kuris

a be- 
Miezelis butu juos 

Bot gi, 
rodos man, kad sziadien jis bu
vo perdaug užimtas ir labai su- 
siriiĮiines. (I irdejau — jo žmo
na sergant i. ’ ’

Ir po 
ezJusi ji iszsitare:

“P-a.* Mieželis 
skriaustas, jaigu 
cziau t uos pinigus.. 
liūgas.' Beje, ka-gi asz mintiju 
ir kokios mintys ateina man iii 
galva? Prastai yra būti netur
tingam. Bet 
pagunda. Asz 
pinigus pusiau ir imiesi u 
krepszolin. Gi pirma-dienio su
laukus asz imsiu ir sugražinsiu 
nemanaja dali.

Ir, jaigu 
tuojau sugražinti. Bet-gi

ji turi 
pi rma- 

a visa už- 
paslaptim, kad niekas 

nežinot u ; net
a pie

valandėlės susimas-

neimtu
pasi la i ky- 

Jis toks I ur

nil-

gi reikia kovoti 
padalinsiu tuos

savo

1 1

tai galima butu, 
szia-

diena szeszladienis ir 
juos laikyti pas save iki 
dieniu. Ir suminiijo t 
laikvt i

i r mot inai nieko 
1 a i 

mot i na!
mas t ikrai sunkus

J i rūpi nosi t iek daip

nereikia 
Va rgsze

4 i '

pa klausė Oli
vija apgaileslaujaiicziai.

Jos’motina palingavo galva, 
la ba i 
pasisakė

Ji 
man, 
jaigu

i i nepakenezitrma 
I ngii'iK'. < 

iszgalecziaii, tai
Ir, 

megin-
4 4

eziau elek t riszka ji masažu; tai 
gal atleistu 
k ra m p liūs 
mo. “
ra nk raszczius.
tan tu galėsi
iszsil are

Ir

j
. ■ ž'

j

y y

Žinai, mielo- 
noriu

"ž- Wį
't

4
raidemis

Vartotoji
y y

M

Naujos ? ’ ’ 
Imsiai pakartojo Olivija.

rankos 
, gautus nuo raszy- 
ji pažvelgė in savo 

‘ ‘ Eidama 
juos isf/siunsli

mano 
gaut ns

mies- 
> *

Bet -gi t olyneigoj 
ni'iszlesesime nei ant ženkleliu,
jaigu taip ilgiau vilksis viskas 

gyvenimo saldy

4 4

visko, 1 , atsake

ir nepagerės
gos. ’ ’

“Dar užteks
Olivija siicziaupdama savo lu-

Eisiu miestan ir iszsiun- 
mo't i uos rankraszczi us.

mėginsiu asz 
atsilset i I ruput i, 

atsi'loszdania in

pas. 
s i 11 ;

“'Tuom tarpu 
užmigti ir 
tarė Ingiene, 
sofa.

()livija

4 i

y !

y y

/•

?!#•

V.

O

i
’’T:”,:

1

sk ūbi a i

1

atsako

>■<

,'N

7. ■ ■■'-’y.
•z/JSZ’

X a o

y y

Bet gi neturiva pra- 
pakeltos tavo 

Palaikant puse in dvi

Pana. Agnieszka 
\Vis., buvo du kart 
dama sužeistiems 
gyvastį del dnu 
I ‘rezident as
milaszirdvste.

Wriglit dii banti | 
nelaime."ia ant 

ir juos apru pindavo ir

įas d a k I a ra 
o,

nauja 
maszinele.

Sykiu su tavo? 
gi s ' j 
dama visko suprasti.

Ingiene atsakymai!
Olivijai ilgaji laiszka.

“Vaje, motin,“
Ižiaugsmo Olivija,

“Tai tikrai di-

r rTai, kai] 
■Uebejosi Olivija negale-

)

Keuo? ba, 
prigialbo- 

l’or tai iszgialbej 
gelio sulaikydama, tekanti krauju isz žaiduliu. 

jaja gausiai apdovanojo už jo.*io>

geležinkeli
11

geležinkelio < 
ma

] iadave

suszuko isz
atidarvda-

konverta.
dele perlaida ir atėjo szitame 
ilgajame laiszke.“
“Matai, kai]) Apveizdi! \ ra 

*u mudviem,“ atsake molina. 
“'Toji perlaida nupirktu 
reikalaut ina 
cziau asz noriu ja gauti kaip< 

mvlimos *
perlaida 

namu

I

ill'

Keletą.* į>a nei i n ■ <zy ii. Tu
užsivilko 

futra, užsidėjo skry bėlė ir pra- 
laukan,

Ir

! am paliaut i. J uk l u 
gimusi raszvmui. 

iigimie atsiduso 
sustot i

< I ienoms,'
ranka tie-

megsli ra-

užsimini i.
Jos gyveni- 

vargin- 
g pn- 

t aržiau 
\isuoniet

i r

atsakevere duris
jau iszeili.
stojo Įiriesz
laiszka.

‘ ‘ Bucziau

]>asi rengusi 
laiszka-neszvs 
ir indave jai

t 'z i a 1 giliai.
raszi u*

M ’pri>i
ne

man
ta

»
mano

neat i ' •'Turiu 
ir vi>ai I bent keli

a <z
onm

de Į". “Malio

ttuif žinele.
gas.
dar\ t i savo dukteriai, 
jos
sutrukdo viską, kai ryžasi dau-

lt

tikrinu, kad lamstai laikv* 
ja tai]i ilgai.
ja u lei ra vo.*i a])ie ja. Verrziau 
pasiskubink', tamsta, ir 
dėliok. Juk lai neda u g
pigiai. I r \ i*ai neabejoju, kad 
sa v o k rej )*zr I \ j turi ]»i n i gu už 
lėktinai. A*z žinau, kad sze.*z 
tadieiiiai* \ ra alga diena.

o ir 
k rcp.*zoli.

dovana,
dukters
sunaudosi va užmokėt i
randa ir maisto pirkimui, gi 

nupirki-

turėjos bent palu 
ket i ir siigaiszinl i I ruput i lai 

t are laiszka-neszis,

mm 
tai

/■ į <a kciiczia ma. “
M i <•'/.( J i s

dieni nei t reczia-dieni. I r ( Ui vi

si Ipna sveikai a manoErnesta Buo- 
v\ ru- 

>\arbe'.nio mum>

kunigą

kabina*! 
*u savo kritika 

už para.*zyma apie ekskomuni- 
k nota
naiuta. Jaigu net urejote 
ežiai ka 
ki*zt, tai reikėjo savo žiotis 
(■ziaupt. Juk lar|) jn.*u kunige 
iiu yra tokiu ka užsitarnavot 
ant tai]) pat ėk*k<nnn ui kari jo* 
*enai. Niežti jum liežuviai, ar 
nr ? ( 'nt it out! I tuokite
mum* ramiai gvvrm ir neloki- 
te be rci ka lo.

via

t I

ANT PARDAVIMO.

pri
>u

Motelis ir Karma. 16 kniubo
rin stuba. szilta* i r >zaltas 

manvanduo šluboj, taipgi ir 
dvnv. Karma 45 akel iu žeme*.

g\ viilei. arklei 
antvs. Vi*okiu vai- 

>* m\Ie 
m\ lios4

nuo
nuo

maszino.* ir 
karve*, il
siu sodas. Keturi* 
Mahanojaus
Brockton ir nuo Lake Side.

a* į>a rdnol i kad 
asz nesveikas ir turiu važiuoti 
in
pigiu.
so:

Esi u priverst

ligonbuti, todėl parduo*iu 
At.*iszankite ant a d ro

1.20)

Wm.
Locust Valios I lotel.

Barnesville,

(’<»n.*avagr.

Pa.

PUIKIOS FARMOS!

*ura*zo
> jeszko- 

te, >uczedinsite *\eikata ir sa 
vo pinigus, (’zionai* farma ga
lima pirkti už pigiausia preke, 
gausite teisinga paturima nes 
szioje apielinkeje farmos labai 
gero* ir žeme derlinga ir gali 
ma pirkti ant iszmokejimo. Ra- 
szykite tuojaus.

P. D. Andrekn.*
Pentwater, Mieli.

Reikalaukite farmu 
sziadien. t ’zia rasite k<

(t.27

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 

. . $1.50
W. D. BOCZKOWSKI-CO 

MAHANOY CITY, PA.

ke tiktai . .
M

ge szh»
,\ pie j< i <
“Jis buvo kalbininkas ir tai

sė netinkama 
sz('imynoj

kalbėjimu.

kalbos

Mus 

nžsi-

me-
buvo pirma

imti studijavimą
tikslu (aisvti 
i.-zdavima, 
mokiniams
ba Įso

iszduoda

bloga 
aiszkinti

clianikizmo su 
kalbos

savo 
smga pozicija
kurie
garsus.

‘ ‘ M ano 
Melville Bell, isz
Škotijoj, taipgi 
užsiėmimą, irga

tėvas.

iau daryt i.
‘ ‘ < )1 i vija. ’ ’
Tai buvo molinos balsas. Ir 

( Uivija, greitai paslėpusi kre]
szeli, paskubo in motinos kam- 
ba ri.

“Asz

* 1

’ > 
I ‘ ]

)-

n ilsi-
negryzo ant ra

(ii ()li vija 
domes in

neat k reipe
Ji lik

. I ■*l i pri.i i , |a,
j kai ėjo | u’o i a
! vi* dar mate lange ta raidemb 
j raszomaja maszinele.

Oli vi ja |ia ra ml
Micziupe savo
ji t urejo gana pinigu, tai t ie 
t aezia u t ie pi eigai buvo 
bei svet imi.
kas tikrai i
gali jis žiu oi i, kiek ji I uri į ii n i 
gu .*a vo k rep.*zelyj

a* z 
atsako

ga lodama 
Vai

gręždama in
paezia krautuve,

iiamuezi us, tavo alga taupy?iva 
mui naujos rai.demis raszomo-

maszini'les. Ar sutinki ant

J’aip 
i

lie Jo>
k raut u\’ ui u

i

sios i 
to.“’

‘Žinoma, geroji motin, 
re ()li vija džiaugdamosi, 
labai tižiausiuos ir ta u 
linksma, kad nepirkau 
jau vartotos maszineles. 
padarius nebucziaii asz 
jusi nei vienos laimingos die
nos.

4 k rn

ko,
szypsodamas, kai ženge tolvn. 

visai
jo szypsena.

priėmė ilgaji stora laiszka.
“ a t si d ilso

laiszka staleliu.
’ II“ \’argsze mot ina, 

ji, kai padėjo
“Asz nepaduosiu jai iki nesū

riai bus geriau, jaigu 
t rupuli, i r asz nujau

ežiu tikrai, ad jame yra tik re
dakcijos atsakymas.

I r ji iszejo miestan i r mot i- 
IIOS

Bent kuria 
nelaužyta*. Kaipgi neimli lange,“ 

vija.
Ketvirta dienyj • p.

, Imvo jau sugryžes ir ofise sede- 
t >1 i vija i r j jo pr

i

liena<nona gali jo> 
samonavo (Ui-

la- 
“ Asz 
labai 
anos 
Tai 

ture

l J

i r 
tei- 
mu,< >r 

net inkanin?

| trisi bija u 
tarė Ingiene.
krumpliai ir vėl pagaus deszi- 
niaja mano ranka.

“Ir delko gi, mot in .' 
Ir ka 

k iai ? (> at r<>dai vi
ii- nuilsusi. 'Tikrai ;
vai i r vėl misi varginai tai

t rupiil i, 
“Ir manau, kad

1 1

y 1

gr \ sziu.
‘Spasil M i eželi?

iieiszga H n“Wsz... .
sziadiena, 
kai]) tik 
pa*kubo ,*zalin.

ne
biuro užimtas I > i z n i o;<■

k la u- 
i gi pati vei- 
sa iszvargusi 
gi nusikama-

s sa-

) ’ ,

A lexander 
I'M i n burg’o,

(

se ()li vija. 4 4 UTuiczia i i rt'i k a la i >.
i II “ l ai, ka 

ma hmm i,
sau.

i ” paklausė jis 
l< a i < > I i \ i ja inženge

< r
y y

Tai tiesa,” atsilieja1
J iii dvi bei tris ?a- 

man nu 
pirkti nauja raidėmis raszoma
ja maszinele. Turint ja po i 
ka man bus daug lengviau 
szyti, o 
dukterį tai didis man džiaugs
mas ir didi laimuže.

:;c

Praslinkus trims 
motinos kambaryj radosi 
joji raidėmis raižomoji 
szinele.

rankraszi'zius inmete kra- 
son; paskui sukinėjosi po krau- 
I uves, kad nusipirkus ka 
Begr\'žtant namiieziii link, ji 
susilįliejo ties

langu, kuriame buv 
iszstatytos 

raszomosios maszineles.

se ke lieduko 
tai? \Jo

ja*: netvarkiii iszkalbu. 
t buvo
iszegzami na- 

iszkalbo?
Jn 

skirt ingos 
vaizdus ir didumu. A*z prade- 

nera 
k a s

buvo
nors.

* 1

“Man visuomet 
;eidu mano tėvo 

vi mas 
vi n i mo 
ž\iniai buv

i r

barnu jo 
mokiniu.

i >

zi n

la
iminam 

isz-

jau mastyti ar nėra kas lokio 
szunies snukyje kas neleidže 
jam kalbėti, ir pradėjau daryti 
bandvmus su musu szimeliu.

szuniii maisto, 
at si sėst i

perstojopaskutiniu
ant

“ Duodamas 
iszmol^inaii ji

koja, be 
urgsti, iki asz apžiurinejau jo
slinki, ir sustabdei urzgus ka
da savo ranka? nuo jo atėmiau. 
I ’aemian jo žiot is in ran kas 

)o ke-Į ir at įdariau ir uždariau | 
poeiliui. 

buvo iszdavimas silabu 
ma-ma-ma-ma- 
ma maszina.

‘“ Negalėjau
liežuvio dalis, nes snukutis 
buvo permažas. Bet nustu
miant liežuvi tarpe kaulu ir 
žemutines žioties, netoli gerk
lių, buvo galima visai uždaryti 

•• I I • 1 ♦ v

lis s v kins

i y kaip

I ’asekme 
‘ ‘ ma

ke Iba-

pasiek t i 
IK'S

Bet 
kaulu

visas

perėjima oro užpakalyje liežu
vio, ir kelis sykius
stūmėjus szunelis pradėjo 'už
tarti -........ “

4 4

taip pa-

4 4 ga-ga-ga-ga.
Paprastas lojimas buv 

i 4 t (
iszmokinau ji isztarti 

» J

uaszus m ah“, ir
pa-( 1

neužilgo
“ah“,4 4 .

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu antnog pinigu

v o raszymais.
gi norėjau dabaigti, 

Ingiene, “žinai, ta 
buvau asz ])ra- 
Ir iszvarginta 

savo -kakta. 
‘‘Asz ja nežinos silpna.

a .—...j s/Jlįos arba
ta re Olivija.

I r nereikejo jai nžt ruki i. I r 
arbata.

raide- 
maszinele, ’ ’ 

pa lengva 
nelm-

‘ ‘ A sz 
atsiliepe 
apysaka, kuria 
dėjusi raszyti.’ 
ranka perbrauki'

y 4

Asz atnesziu 
tos puodeli, y y

v ienos
zmai, ves 

davimui

kraut ii- 
ii par- 

raidemis
Taip,

prie ku- 
i nprat usi 

guziku-

y >

net rukus ji sugryžo su 
“Jaigu asz tureeziau 

raszomaja
I ngiene 

arbata, 
cziau taip iszvargusi.

“Asz tai žinau,“
Olivija. “Asz macziau gera 
maszinele iszstatyta lange par
davimui. Ji yra kai]) tik tokia, 
kokios nori ir 
jau pripralusi. 
tik vienos sanvaites alga.

“ l>ent 
pirkti jos, 
4 4

mis 
prasitari' 
gerdama

zma u 
Asz

“tai
> y

prisidėjo 
gera

gi dabar 
y y

? y

iszrodo Iv 
y y

g ta randa 
patemijo Oli-

prie kurios esi 
'Tai kainuotu

y y

negalima
rokavo jos mot ina.

Neužilgio reikes namu i'anda 
mokėt i.

“ li
ūtei na kasdien, 
vija.

Jos motina nusijuokė liūdna 
ir nusiminusia szypsena. 

y y

“Tai
ji Olivijai.

’tik

kiti žmones turi daugiau piui-
P - a * | jo (J i

Ji (takiojo pinigu* ant biuro
pi negu jiems rvi kaling< r

Mieželis tikrai 
kios smulkios 
Bet 
<>•;

a I r 
liepa * i g* -1 u to J 

*111)10.*.

111-

ju tarpe 'buvo 
rios motina 
ba rszkinli 
ežiais. Jaigu ji iszsigaletu, tai 
nupirktu motinai, kaipo dova-

I r asz t tiriu I ink jau pini- 
į’U, kiek ji kainuoja,“

Olivija. Ir užsisvajojusi žerin- 
cziomis akimis ji vėl žvilgterė
jo in t a maszinele.
t orėdama ja po runka, tai]) ne
liūsi kamuol u ir 
perrasziuejimais, 
Jlapczia.

'Tuom paežiu momentu iszejo 
ir krau’t u minkąs.

Gal galecziau

viena, 
buvo 

raidžiu

na, 
g

r 11

4 k

patarnaut i 
žvelgdamas jos 

raidėmis
t y

4 4

pamanė

M o|ina,

nesi vargint u
i y mint i jo sau

smulk i 
gi

gavo per klaida. Ir 
namuezius, nenorėdama 
galveje vienu viena apimta t 
kiomi.* pagundom!.*.

I r sulaukus pirmadienio r\J 
meezio ji 'lengviau ai *i k v 
kai inženge ofisam 
1 ios, ga les da ha r 
svet i mu 
nigu, kurie 
spraga jos krep.*zelvj ir 
no ja g

Ji į »a ba rszk i no 
k u rias

j i r pradėjo ] ialengva 
ji jaute >avyj, kad juos į 11.

pinigu skaieziuo-

giene. Bet g 
va i tęs tu pati galėsi

skubejo iii
ra*t is j da,

()

“ Bm-gi,
I a re

\aik<Ji, lai ne klai- 
]). Mieželis. “Asz 

tik ]>aki‘liau tau padvigubinda- 
tavo alga. Pasiimk atga- 

Įiiuigus. Tu dabar esi
pibai verta mu.*u firmai.“

ran-
i ra- 

turint tokia sąžiningą

di,

num
limi Imu
dvi

Iio duris, 
sekretore.

“ P as

epe, 
paga - 

a I *i k ra t y ii tu 
ir nepakom-ziamu pi

rodo*i, iszdegino 
va rgi 

undanezioini.* mint imis.
iii pyAliczc 
priTverc

()livija ai idejo pinigus iii sa
vu* k rcpszcI i i r jaute t rn put i 
Mmaisziusi.

“Ar I iek pat gausi u i r 
>a n va i les pabaigoje “ 
se (>livija.

s n

szios
])aklau-

■ “Žinoma,’’ atsake jos darb-

rp

J"

Mieželis yra iszvažia- 
ves kelioms dienoms, 

“Gal ;

oy y

savaitėm*
nau- 
ma-

buvo lengvute, 
tai]) .jog

lai 
kilnojamoji - 
uis galėjo ja kilnoti.

Kai žiūriu in 
“tai 
nepasiduosiu

ligo-
111 o 

4 4

Olivija, “tai asz janeziu, kad 
niekada nepasiduosiu pagun
dai laikyti ta, kas nepriklauso 
man. “

“Asz tikiu, jog tai]) isztver- 
si iki galui,“ atsiliepe Ingiene. 
4 4

žvelgiu in ja, 
jog asz turiu

(lukteri,

PU tar<'

b b

biamajam,
aeziu 

i r
ger- 

iszejo *

al si I i e - 
asz gale- 

bent kuomi patarnauti 
paklausė

* y

alui,“
Isz mano puses, kai asz pa

tai asz mintiju, 
ir 

isz

Į)c sek rot ore. 
ežia u 
tamsiai.’ 
giai.

“Ne,;
ir paskui 
mo.

\’akare, kai sugryžo in na- 
muczius, lai regėjo savo moli
na ir paguldyt u 
storus laiszkus.

4 4

knis.
Szirdingiansia 

“ isztare 
isz ofiso skūbomis.

Irgryždama iii namuezius ji 
krautuves lan- 

(' iii raidėmis 
maszinele. Jos jau 

Mechaniszkai
lu ris ji

bėm kuomi 
užklausė 

ak vs’iia.
raszomoji ma-

pritare.

4 b

Jis 
'Tai

> * y manda-
susiturėjo lies
•’•n Ji pažvelgpi. Ji 
raszomaja 
nebuvo 
at įdarius 
k ra u l n ven.

iszmint inga 
kuri

meiles del savo motinos nepa
sidavė pagundai ii' esu lai
minga, kad tikrai turiu tokia 
(lukteri.

sąžiningąacziii,’’ atsake Olivija
•o prie savo užsiemi-

lange.
(

puiki 
szinele,

A r galėtum 
sava it i niais 
paklausė 
rest oramuose : 
mo proporcija.

K raut u vninkas 
“'Tai 

iszsitare.
'Tikrai

i nzengej*
4 4 duot i man 

iszmokescziais ? ’ ’ 
(>1 i vija, mint ydama 

sumažinti valgy-

ja

S ant stalelio

/4
esu

“Asz manau, jog tamsta ate- 
;auti raidėmis raszomaja 

maszinele ?’’ 
t u vninkas. 
szi ryta.
tamsiai
S
l< 11(> m

lai O‘

y y

—A. Matuti Vytyje.j )a klausė
Asz Įiardaviau ja 

sakiau 
liūneliu

krau-
4 4

Asz
J ° g 

ukinejosi apie ja.
kitu jiatarnauti

Žiūrėk, tarė Ingiene, pa
duodama Olivijai trumpa laisz- 
kuti. “'p-; 1.............. ’ “ 1
jojau

t a re pirma
keletas

Ar negailu
tamis-

tik iiusijuo- 
ir tai]) Įiigus pirki- ANT PARDAVIMO NAMAS 

SU BIZNIU.
ke. 
n vs!

“'Tikrai puiki 
iszspruko sakins’s 
lupu. Ji beveik 
pati isztare.
ne

skubiai kraut uvninkas

tiesa,“ pritarė
“Bet gi tiki'iimoje 
s\’ki kas menesi. Vai, Olivija, 
asz niekuomet neiusivaizdinau, 
kad mudvi turėsime taip gy
venti. Gyvenime asz plianavau 
daug didingu dal\ kn savo (luk
teri a i.“

Nesirūpink
tin,”
Vi s: kas
I urn t virta ir sveika.

4 4

ateina f > ’
y

Tai yra ko asz pri si b 
i y

4 4

visada.
Olivija perskaito

Jame buvo

maszi nele, 
isz Olivijos 

nežinojo, ka

y y

p’osersztoriu, tri-
25 pe

laiszkul i. Namas su g 
ju labu, 150 pėdu ilgio, 
dos ploczię prie steitinio plen
to ant Butting uliezios gyvena 
daug Lietuviu, artimoje Potts- 

Locininkas tik vienas 
nori 
Pre- 

Atsi- 
vietos

tai :
4 4

oo
4 4

“, “ ma ", ir
Einant prie 

džiu szunelis ] 
moko pasakyti 
ina-nui ’ ’

4 4ma y y4 4 11 
dirbi mo 

galutinai 
i “ow-ali-oo,

. Szunelis tuoj pagar- 
sej tarpe mano tėvo draugu, iv* 
žmones isz visur atėjo pama- 
tvli to stebuklo.
raszczius tuoj pagarsėjo pani
ka kad asz iszmokinau 
kalbeli.“ — E.L.I.B.

4 4

iszsi-

4 4

p aiszkiai pažymėta, 
kad ranka raszylujii rankrasz-

Ir per laik-

szun i

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1,

manim, mo- 
Oliv’ija drąsiai.

'erai butu, jaigu Iu bu- 
y y

Jai asz tureeziau raidėmis 
raszomaja maszi nele, ’ ’
pradėjo Ingiene, 
na n, 
no rankraszcziams. Asz minti-

atsa’ke
y O

maszinele,“ vėl 
“tai asz ma- 

kad neimtu atsakvta ma-

Tai p y ra, I i k ra i! “ pradėjo 

damas pasitaikusi gilinki par
duot i 
imu, kad tamsta 
kur kitur tokia puikia 
nele tai]) nepaprastai pigia pri
einama kaina.

“Asz galėsiu 
praslinkus 
lems !> y 

y

cziu neperžiūrima, o tik induo-
rege- tnjn raidomis raszylaja maszi-

maszi nele. “Asz neina- 
galėtum rasti 

maszi -

y y

da r 
kelioms 

tarė Olivija.

gaut i ja
sa vai-

i

nele.
4 4

toki beszirdžiai ’ 
vija.

4 4

visi yra toki, 
Vadinasi — 

toliau

J uk t ie redaktoriai 
klausi' ()li-

III' VIS!
j y y

4 4

liaid i 
kas.“

Asz manau, kad jie beveik 
atsake motina, 

reikes man 
raszi us

1 ?

pa
upy sa-

atšaki' Olivijay yNe, 
ir iszejo.

Ir pamintyk tu man, jog tie 
pinigai priklausė jai ir ji go

ta

acziu,

maszinele. 
Bet 

gi gerai ji žinojo, kad ji nega
le,jo kitai]) pasielgti, 
ma mintimis, jog tie pinigai
priklauso jos darbdaviui.

namuezius 
ženge tiesiog in motinos kam
barį ir mėtosi divonan szalia

nupirk t iĮėjo
N nugi ji buvo parduota.

vargma-

Sugrįžus in Ji

vi lies.
pasiliko, be 
pa rd uoli ka gre i cz i a u s i a. 
ko tinkama del kožno.
szaukyte tuojaus
pas:

szeimynos,

ant

K.E. Terrill, 
Butting Str. \ ’

Llowollin. Pa
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Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 
Atgijimą Isz Tautiszko Miego.

PARASZE DEL “SAULES” XX.

spėjo daugu- 
susekt i

nžrubežiais

I

Petras 
ma>, bet jokiu budu 
nugalėjo. Viename tiktai buvo 
aisz.ki jo kalte, kad nepasirodo 
aut adreso, bet kadangi jisai 
buvo geruoju su
konsulinis, neg a h* jo ji vien už 
lai aresztuoti. Urvas dar ilgai 
butu jyK*o* darbu atlikęs, kad 

užpult i 
ant Ruszezuko isz Rumanijos 
puses. Užpuolimas nenusiseki*, 
o Turkams pagimdė 
ma ir jie suprato, kad ant Du- 
iiujaus krantu reikia kelios ba- 
tarejos pastai) t i.
Mokra dažinojin 

ku sumali)ma pranesze Petrui, 
lt! tai negerai — mama! 

tarė Petras.
nutarti pastatyti viena 
roja musu sodne.

Tio>a, ant rytojaus in sodną 
o paskui 

sma i uns. 
dėžės ir de 

Petras stovėjo prie lan 
kaip 
Ina. Szt a i 

susirinko iii krova ir ilgai kai 
bejorti. Sztai \ ienas 

* nuėjės m 
\ i ii i in.-mem t i

Negera i 
patsai >an.

Toliau^ ta- 
t' ’ju

o darbu 
ne Ifiiskiu baudimas

»

I

• r

/

I

>

"BĄULB”

S

La u k i nie — 
laukt iMok ra ir 

ilgai. Lauke ir 
džiaugsmu, kokio 
jo>i. sulauks

ramino 
prisiėjo ne-

ja

miesto moterys. Pirmojo eileje 
stovėjo hadži Iįrišto.

sulaukė 
mocze, 

t iktai

loki 
t i ke- 
tre-

Sustok! — suszuko ofi
eieris, pakeles augsztyn karda. 
Paskui fieieras atidavė garbe 

leido karei- 
Karoiviams 

iszkrikns, liadži ITristo priszo- 
ii u t .vėrės 

sa k e: 
pas mane!

niekam

komendantui ir 
viams iszkrikli.
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I Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASAN AVICZ1US.

mieste tiktai vienas pirklys 
turėjo panaszias juostas.
mate jis ta žnmgu pardavinė
jant ir klausia: “
(u ta juosta?” “Tai mano pa
czios.” ”
vogei!” ‘‘Tai

Pa-

isz kur gavai

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Į

vos 
ezioji karta. Viena diena iii ju 
kambariuku net ikelai inejo 
I ’et ras. 
nusigando.

A rgi 
suriko.

Kas,

net ikelai
Mot imi, ji pamaeziusi

>zilai gerai.>

mama ? — paklan-

mTu pas 
ue-

/ !

Kodėl asz nieko neturiu?
Gyveno žmogus, 

vargszas buvo, jog 
svieto neturejo. 
syki, kaip

Prisipažink, kad pa
mano paczios.” 

Tuo tarpu prisirinko dauginus 
pirkliu, () žinai

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

kzbalsamuoja ir laidoja mirusiu! 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

1-1
ii-r

Žydas už Žy
dą ir pirklys už pirklį visados 

visi

Tokis 
nieko ant

Apsitaisė ji.«, 
pdejo, ir iszejo in 

svietą. Sutiks koki nors žmogų 
kodėl

užstoja: 
kad Ia juosta 
szas vis sako': 
ežios. ’ ’

ISZ 
vogta.
4 4

vieno sako, 
() varg

inami pa-
■t

tai
Sudėjo tada pirkliai po 

niekui du tukstaneziu ir sako:
— Ar turi koki nors juosta bus tav 
Ne net tiriu.

<r n

"xf
I.v

ATTENTION!LADKS!
YOUR ORUaaiST 
RECOMMINDB

ROYAL PURPLE
PILLS

I' H

ko prie Stojano ir, 
ji abiem rankom,

— Tu
mani*! Asz tavęs 
duos iu!

Mocze Mokra?
Stojanas.

Mocze Mokra negali tavęs pri
imti ir pavaiszint i... Mocze 
Mokra in niekus pavirto... pa
vargo.... jau nesiskaito... Asz 
tavęs neleisiu

Nebuvo kas darvli 
sutiko eiti pas hadži 
bet dar karta apie 
klausė.

— Visko nustojo... — 
ke. — Pati kalta. Žaidė ir da- 
sižaide. Turkai atrado sodne 
kažkokius urvus, kažkokius 
niekus... na, ir paėmė jos turtą, 
o Petra pasmerkė suszaudvti...

— Tai

tare

Ka ten mocze Mokra!... I BALTRUVIENE
ir klausia: 
net uriu ? ” 
larba

4 4 asz

ir pavaiszint!...
f,<UIIIWIWI
MBiMiiinunri

jai ta 
paczios, lai pi- 

” O kada 
\ argszas atvedi* juos pas kara- 

pradejo ant pirkliu 
berei-

X nsi gan do j 
,u-

4 4

O 
nigai tegul bus tau.“ Xe net nriu. ” “ Kad 

neturi darbo — sako jam žino 
gus, -- isz kur-gi tu ka turėsi ?

Ir eina vargszas tolinus, 
klausinėdamas, kodiH jis nieko

I r atėjo jis in viena 
Lina per miesla, žiuri: 
po ta soda vaikszczio- 

sii karaliene. Pri-

laite, toji
bartis, kam jie jos vyra 
kalu užkabinėja.

ai idave
pinigus ir

szuni lupi*. Dabar vis-
ir Įtinigu ir sziaip

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.atsargu- j se I ’et ras.

— Už tavo 
25,000 auk.' imi.

— Mano galva jau 
neverta.

KaipKodėl.’
Mes, mama.... — toliaus 

I’urkai gali ' negalėjo kalbeli, nes aszaros 
bata- j jam spaude gerkle. Isz 

ir

apie la Tur

era i -—

atėjo keli oficieriai, 
juos kart*i\iai nesze 
staleliu.-, I rikeju-, 
žut<*-. 
go ir
mieruoja ju

žiurėjo.
>( M

szali. paliept* 
'inaiira.

galva < luoda

nieko

otojanas
11 risto, 

Mokra pa

ai sa-

vargszui
sugryžo na- Patarnaujame simpatiszkai, 

mandagiai ir pigiai.
Automobiliai 

kriksztynoms ir tt.
vestuvėms *111

net uri. 
miest a. 
sodas, o 
ja karalius
eina jis prie karaliaus ir klau 

asz nieko netu-
, ra 
nors
‘i 1

pirkliai,
dėtus
mon, Ivg
ko gailėjo:
jau i'isokiii

Gyvena sau vargszas >u ka
ralaite laimingai. I r atsiunezia 
karalius savo tarnus, kad i>z

geri biu.
šia:
riu ! ‘ 
sz\ t i, 
amata ?”

nieko 
skaityti,

4 4

) y yPurkai atrado sodne 
urvus,

Nežinau,nes 
gerkle.

verkt i

I
1

duot u tiek ir t ick 'pirkiniu. Te- i
id pats karalius atvažiuoja,

4 4
y

Lictuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
spaude

gsmo nodejo 
įnokties.

Mes... me-... laisvi!
Mokra ir Anka pradėjo verk

ti. Petras pasakojo apie pada- 
a p i (* 

ir

džinu

j ryta santaika.
I’urkai j \ ima Bulgarijoj- 

\ įsi kad 'rin ku karuomene
(»

r I'

ofieierin, 
karei

tare Petras

l'icieiis ki- 
vietoje liepe kita 

insmeigt i. 1 reczioje 
ir tt. Smaigu- .ipkale

' plena.
ir kelis kar-

I».t1

4 4

i >z R n <zczn ko. 
ateina Rusiszkoji.

I )ieve'.I >ieve! 
mano! -

iszl iiiosa-
apie

iszema
in jos vieta

tai,

Suims 
szauke Mokra pake-

I hi.' i ranka> in virszu.
I

kol i

Pet ras 
tas ?! — suszuko.

Ne... Pasislepi* nežinau 
kur ir kaip, nes už jo galia pa
skirta dovanu 25,000 auksinu. 
Slapstosi, o dabar užliejo krau
tuvėlė, už kuria neduotum nei 
500 auskinu.

Kiti gyventojai kvieti* 
save kitus kareivius,
isz ju. tas, kmK vėliava nesze, 

tik \is 
Mokros ir 

parode jam 
*s kareivis

siiszaud v-

pas 
Vienas

Paskui Petras pradėjo pasa- 
sl I V i )apie pasislepima

smaigu hadzi llri-to namuose.
I

t reezia 
lotomis i klauso.

Ka liadži i I ri* 1 o pa-

Kasži n kas
I’a.' iširikini

.\ (* 
Ž i n < m v s 

1 r visi sako, jog

Tai

ir padare baterijo-
ai -idu-o

l»er kambarį.
molinai

Petra- 
tils ] ir Fe J< >

Mama
\ aka re.

t a re
Turk u 

daug žeme- Ims reikalinga: at 
ras musu urvą.

Pasakv.'ime, kad 
tai nieko

kodėl 
‘‘Ar moki 
arba sziai-p koki

Xe, nemoku. ’’
kur-gi Iii ka turėsi, kad nieko 
nemoki ?” ‘‘ 
liaus ir mato: rūmo prieduryje 

Prieina 
‘ ‘ koilel 
Ar tu

neve- 
i ” at- 

Xusi juoke

! karaliaus dūkti* sėdi.
jis prie jos i r klausia:
asz nieko p<>t n>•;.> >” ‘<■
jau vedos? 

y y i i

• karalaite.
varg>zas ir nuėjo sau.

Karalius mate, kaip jis juo
kėsi, ir užėjo jam noras pat irt i, 

pasako.
4 4

dės.1 
sa k e

net uriu ?
> y y 44

Parvesk, ir turėsi

7 > J

.\e, dar

<r r* 
sako karalaite 
duosim. ” 
sake, kad taip ir taip: 
pirklys iszduoti pirkiniu: 
gtd, sako, pats karalius 
žiuoja. ” ‘‘
karalius ai važiuoja ? Gerai, 
kinkykit arklius.”
iszvažiavo karalius. O karalai
te žinojo, kad

i r dėlto 
ežia geležinius drabužius, 
važiavo karalius, 
ratu ir tiesiog prie karalaites. 
Kad duos jai kardu 
ežius! Bet kardas atszoko. Ta
lin liktai karalius atsikvoszejo 
ir pažino savo ^lukteri. Negalė
jo jis atsistebėt i: 
sako, patekai .'” ' 
apsakė karalaite savo tėvui, 

“Tavo teisybe, 
užrasze jiem pu-

va-

kitaip neisz-'
Sugrį žo tarnai ir pa -1 

nenori 
“te- 

at va-|

i

4 *

Kaip .’’ A r tegul pats 
pa- 

I’akinka*. Ir

tėvas
pyks

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

616 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

labai už- 
pa si vi lko po apa- 

At- 
iszszoko isz

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

l<a jam karalaite 
klausia jisai karalaites: 
taxes tas žmogus klauso?” “Gi 
klauso, kodėl jis nieko neturi.

Kci ?” “Nc- 
“Pasakvk!” “Nesą- 

Nors ja karalius kiek 
s spyrė kad pasa- 

ne-
s su- 

Surado 
pas karalių ir 

Ko Iu k.i- 
Klausiau, 

” “O 
‘Pa r- 

užp y k v) 
karalius ant dukters: “kai)) 
tai, sako, jis dar nevedus, tai)) 
vargingai gyvena, o kas su juo 
bus, kaip parves ir vaiku susi
lauks!
me <lavei, 
venk!”

Ir
Ko

per pe-

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centre St. Mahanoy City» Pa«’ ‘ () k a t u jam atsakei 

j sak\.-iu.” “P \

nenorėjo niekur eiti 
klausinėjo moezes 
I ’(*t r. 
Mokra. 
tarė:

— Asz pas Petra turiu laisz
ka ir apie szi ta pasikalbi*! i.

Kik tu, vaikeli, kur ki
tur ap.'i<toti — atsake 
morz.e. A* z negaliu 
kaip kiti pavaiszint i.
valgvk kaip priduria 
eik ' 
Ten

; saki >iu.
k v M n.
i n ma iiyda ma

j kyt u, bet niekaip prispirt i 
Tada liepi* karuliu 

žmogų.
varg>za, atvedi*
klausia jo karalius: 

klausei ? ’ ’

1 1

Xei nedasiprotėjo.
Ka hadzi 

mocze.
Kaip iszejai .’ 

paklaust*
Nemato manos.. Nenore

batarejai . jau jam pasirodi t i
lel llenkos, paskui dėlto, kad

sake.’

vien tik

\'ii*nas, mergino i*?' k rajaus 
parsit rauke, 

Kol praeis Gavene, da kiek 
laike, 

I’nvedi* vienai bobai, 
Kad vakt not n labai.

Boba uždarins si nboj laike, 
Vy rus, kai rie priėjo prie 

duriu, vaike.
kaip toliaus buvo,

Ar gal jau Veselka atsibuvo, 
() gal ir gerai padare, 

Jaign ta mergina užd-are, 
But n gal kitas ai kalbines, 
In k n r k i t n r nnsiga benes. 

# ♦ ♦

Sztebelei vra t iktai del ♦
gyvuliu,

() ne del žmoni n, 
In sztobelius nereikia 

vaikio! is, 
juose bovytis, 

padyvyk* labai, 
negerai.

Ihi'bar apie lai nutylėsiu, 
() kada (langiau (lažinosin, 
Kaip in I ’it t stoną pri busi u, 

gerai pakoeziosiu.
* * *

žmogelis Szenadoryje 
ulyežia, 

Szt a i i r kok i a boba ežia,
> Su buteliu mosuoja. 
Žmogeliui grnmoja.

Na ir per galva skimtelej* 
Net butelis siiteszkejo,

I r da plyta paėmė, 
I ’er galva sudavė.

J>jaoriais žodžiais koliojo, 
Kaip padukus klykavo, 
Žmogelis supaeziuotas,

I r suteriotas, 
Nusivilko savo keliu, 

Kjo szonii ir užpakaliu, 
Baisiai dejavo, 

Jog nuo bobos iii kaili
(> kada kit i ingunde, 

Nelaba boba apskundė, 
ITibuvo palieijantas, 

Bobele ne kas, 
Tai mat, bobele,

A vies galvele, 
burnos

Ujo

Kaip t u ežia 
Taip i r taip. 1 r 

savo

4 k

jam 
tave, taip 

pa- 
uz-

< ralėjų. ' 
juszkot iLik 

ir 
. Petrą.

pasi-

kaip atsitiko. 
tarė karalius, 
se karalystes ir dar ta pati 
kara pakele vestuves. Ant tu 
vestuvių ir asz buvau: kuode
lyje sėdėjau ir in vestuvninkus 
žiurėjau, o ka girdėjau ir ma- 
cziau, žodis in’žodi užrasziau.

Toliaus bus.

ta
dabar jisai užimtas 
adreso 
sa

raszvniu
Baltajam carui... Adre- 

raszo abudu su 
pėdsaku*, kokie yra panaikin- bejum ir tai)

krant uvelen

sime.

\ (‘111.

gi ba
I ’et ras

nežinojome.
a į »i • * 

Visus

■ k a < I net 11 i> i
įau

pradėta darbu
per- | kaip ėjau per

A rb tarchi- 
karszeziuojasi. 

nemato 
kita

ma nes, 
kambarį.

^ar- i nors durvs buvo atviro.'.
I 
I

į
Matai, ka at randi !
mocze rodvdama

Ant nelaimes 
Pas 
t(»vi.

pirma karta
motina misiiniiinsia, 
ilgam, nes nurimus tarė: 

Man senai bobai 
nepadary.*'.
dėjau nieko, sakysiu... ( > tu pa
sislėpsi.

(i m 
abejodamas.

pamate j į»asake
ne i mis ir rankomis savo kambarį.

I 
I

nieko I r\ si! Dirbsime ir už.'idirbsime.

ak i-

pas 
atiduosi laiszka ir 

ka Ibesi.
Kareivis lai su nuostaba isz 

klausi* ir atsake:
— Nikola man 

kad turite na- 
i r

pasage. kad

4 4

ralaites
kode! asz nieko net nriu.

ji tau
vesk i r I u rosi.

bet

turtingi esatį*, 
mus, 
ga lo.

kraut uve, pinigu be

m

Aezinojau, negir-

— >/.\ psojoM Petrą.-

I ’asislepsi, 
kur.’...

namuose.
Pas hadži Hristo?

Paslepi tave ilenka... 
-- ir papa.-akojo Petrui, ka ji 
su Ilenka kalbėjo.

Ant rytojaus

/anai 
hadži II risto

K a

Žinojau apie tai. Ka da

Juk mums sugražins, ka 
'Turkai paėmė? — paklausė 
Anka.

i Gm... 
im. -t rlrjes

atsake I’(*1 ras 
ranka. — Sugra- 

mums sugriauta narna ir:-akan tau... žilis
Kambariuky j žeme ir (langiaus, nieko.

tave

O

Tai buvo, bet jau nėra. 
— Tai asz atiduosiu laiszka, 
pasikalbėti vėliaus ateisiu.

r ii

Pasakęs padavė laiszka. ku
ri mocze tuojaus nunesze Pet
rui. Ansai perskaitęs pasakė:

— Xuo Xi kolos...
rovos... isz Iigonbuezio... 
tas trys menesiai atgal, 
rodosi, 
g y vo.

Kas atsitiko >u Nikola, 
kuris

Jis papasa
kojo, kad Xikola laimingai da-
ejo iki Balkanų, ten prisidėjo 
prie sukėlimo maiszto, o isz 
ten, 
g'u,

I >
Gaila musu

— atsidmo mocze.
— < > man

tarė Petras.
l’ž tai Bulgarija laisva.
Teisybe, mama, 

szita i

kraut uve,s

gaila kuilį gll

ga v o.

atsake ?” 
Kad 

ant dukters:

? 1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Isz (Jab
ra szy

Man
kad X i kolos, jau nėra

Kaip burnos nesuvaldai 
Tai tau už tai i r gerai.

*

! Kad I u jam tokia palar- 
eik su juo ir gy-

t

KAS PRISIUNS 35c. SIDAB
RINIAIS ARBA MONEY

ORDER, PRISIUNSIU 
SEMPELIUS.

Mokame 3_czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

Petras \i>a 
diena sėdėjo pas įauga ir žiu
rėjo in Turku darba. Pavaka
ry j palemijo szi-ta, skubiai pa
kilo. paėmė
kino -u Anka, kuriai liepe pa- 

> \ a kare

skranda, atsisvci-

sakyt i mot inai, kad ji 
nelauktu, ir iszejo.

Nebuvo jo namie, kaip 'Tur
kai visa ta nakti ir sekanezia 
diena kreti* ju namu.'. Griovė 
sienas, 
Petro 
ežius,
kaimynus, 
Įėjimam

plesze grindis, 
kningas ir rankrasz-
Anka prisiglaudo pai* 

o Mokra paėmė ka
Peise ja karo teismu, 

bet nieko isz jos iszgauti nega
lėjo ir jokios kaltes jai nedaro- 

Mokra paleido, o jos sunu 
be jo pasmerki* 
turtins atimt i.

Turtus tuojaus konfiskavo, 
pasislė

de.

rp

ir
paėmė

suszaudvti ir

Tu i t us
o negalėdami suimti 
pusi Petra, liepe iszbugnyti po 
miestą, kad kas pristatys gyva 

negvva Petra, gaus •r,ar negyva Petra, 
tukstanezins auksinu.

Isz viso turto mocze Mokra 
kad tu- 
i grin-

j.)

iszgelbejo tiktai tiek, I 
rejo i.-z ko nusisamdyti 
ežia ir gyventi su Anka.

Atrado sodne urvą, 
dinamitu sugriovė 
stovėjusius urvus, tiktai dm 
be liko toj vietoj, kur po žeme 
urvas buvo. 

4^1 1

f PTurkai 
amžius isz- 

)-

i

at sake 
brangiausia

musu tėvai 
netin

ka

Petras - 
už vi.'ka.

Kad būtumėm sėdėjo nu
leido rankas, kaip
ir tėvu teini, lai nieko 
tumėm laimėjo. Kraujas, 
Balkanuose iszsiliejo, apsimo
kėjo. Atsirado bausme ant sul
tono, kuris liepe pjaut i 
tėvus ir vaikus.

Atsirado — atsake Pet-

musu

ras.
Paskui Petras su motina 

kalbėjo apie savo reikalus. 
Surokavo, kiek jie turi pinigu 
ir nutarė uždėti maža krautu- 
vele smulkmenų. Pajieszkojes 
kelias dienas Petras nusamdė 
krautuve, nupirko tavora ir 
pats vienas joje pirkliavo. Tuo 
metu Ruszczuke invyko dide
les atmainos. Turku karuome- 
ne ir valdžia 
Ii’uszcziiko, o jos vieta užėmė 
Rusijos karuomene ir valdžia. 
Szita paskutine turėjo Imti tik 
iki tolei, kol susitaisys Bulga
ru tautine valdžia.

Visi lauke ateinant in mies
tą Bulgaru karuonienes. 
skirtoje dienoje visas miestas 
iszejo sutikti savo karuomene. 
Pirmucziaiisiai nesze 
paskui kuria ėjo ofieieris 
nuogu kardu.

Petras
savo

su

atsit raukt* 
jos vieta

1SZ

Pa-

vėliava,
SU

Minios žmonių

pasakojo kareivis, 
valandėlės atėjo.

pa-
po

o 
iszsisukes isz Turku 

instojo iii Bulgaru
mene. Kareivis isz jo buvo nar
sus. Muszyje palei Szipka li
ko sužeistas ir draugo mi juom 
ligonbuteje gulėjo. Laiszka ra- 
sze dviem dienom priesz mirti.

— Mano akyse ♦ 
kalbėjo kareivis — ir 
mirti labai
duoti laiszka Petimi.

Vos suspėjo kareivis 
])a))asakol i, 
nas ir su 
sveikinosi.
jaunikaiti, kur jau 
Įėjo, apalpo...

*
Sziuomi 

musu apysaka.
giedri diena, 

tai, kad Stojanas \'ed,i* Anka 
Petras Ilenka, nei nekalbesi- 

nors hadži IIristo labai bu
vo pasipiktinęs, kaip dažino- 
jo, kad Ilenka pasižadėjo už 
nieko dauginus 
kaip vien už Petro, kuris jokio 
turto neturėjo.

: Galas :

na- 
karuo-

numirė — 
priesz 

prasze manės ati-

SU SI ;ejo

iszauszo

o 
me,

r>

❖ a:

(dilinu nuo virti

tai 
szlai inejo Stoja- 
visais szi rd i nga i 
Anka pamaeziusi 

senai mv-

*
tegul

Del Bulgarijos 
o apie

* 

užsibaigia

neiszteket i

DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkama 
kaino eiles ir deklinmneiin« 09 nu u.

Ir iszvare karalius 
drauge su tuo vargsZu žmo
gum. Nuėjo juodu in kita mies
tą, ir sako karalaite 
“asz persitaisysiu I

dukterį

gruma t u 
invales,

Net ant dienos kėlės, 
Kurie Įilusla ant merginu 

kad juos prigavo, 
Neužsidėjo su juom noriais 

i r dovana gavo, 
Ir josios už paezia negavo 

Isz to jau gana, 
Mat, toji mergina, 

tuzinus turi, 
() in szita visai nežiūri. 
Asz daug biznio turėjau 

'I'nojaus in 'laikraszti ne 
ii idėja u, 

O ir mano meisteris ne norėjo 
Ba už laikraszti neužmokėjo.
'Tasai vaikinelis davadnas 

buvo, 
Kol laikraszti skaitė, tarp 

szpicliu ne buvo; • 
Dabar szirdeles razuninu 

la'bai slojo 
Ir nuo tikybos atstojo.

Daug apie tave ipadainuoczia 
Ir tavo pravarde iszduoczia 

Tada merginos susitartu 
Ir tau kaili gerai iszpertu 

Ba ir esi*vertas, 
Kad būtum iszpertas.

1 1

y

Jaunikiu kelis

1

y

y

y

J

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

y

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudininuis prie Aprni- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris- 
tušo 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c.
smili knvtrn. nnnrnRknis kinhniu nnrln.

Kanticzkos arba gio-

■ vargszui: 
kitais dra

bužiais, o tu nimeszk inano ka
pas taraliszkus drabužius 

pirkti, kur mano tėvas visados 
pirkinius ima ir parduok už 

už tiek rubliu, o kad 
klaus, keno tie drabužiai, atsa
kyk, kad tavo paczios.” 
sze vargszas drabužius 
pirkti, pasako preke, o

‘‘isz kur tu t uos dra- 
pivai?” “'Tai mano pa- 
“Tu

Gerbiamieji Tautiecziai!
Czia proga insigyti v i so k i u 

krasztu ir karalyscziu jiinigu, 
kaip tai Anglijos kolonijų, In
dijos, Japonijos ir kitu.

Turiu laikrodėliu
15 akmenų, 20 metu 
ei ja, po $16.
$1.50 o likusius užmokėsit ant 
pasato kada bus pristatytas.

Joseph Kalvaitis,
Box 65, 

Hemphill, W. Va.

ANT ’ PARDAVIMO^

H. BALL, Prezidentus
G. W. BARLOW, Vice-PrM.
J. E. FERGUSON, Kas.

tiek ir

klausia: 
bužius 
ežios.

M
y >

ir parduok 
rubliu,

9

N u lie
pas 

pirklys

.. - į” 
,” vis sako 

vargszas. Užpyko pirklys, al
kviete policija ir liepe ta žmo- 

‘‘ Ir kur tu t uos dra- 
klausia polici- 

” Jai 
pirklys

juos pavogei!
“d’ai mano paczios

I T v

gti’ suimti, 
bužius gavai'?
ja. ‘ 
bus 
4 4 

1)0.” 
O 
visa savo gerybe, 
bužiai buse jo paczios.

9 y y

Tai mano paczios. 
y y 

ypaczios sako

y y

asz atiduosiu visa savo gery- 
Gerai. Ir suėmė vargsza 

■pirklys
y

atiduossespasirasze, 
jai tie d ra- 

4 4

gi ji yra ta tavo pati?

t amt. y y

sako jiems: 
imte ta žmogų?

4 i

vyras.
la

y y (4

mano

() kur-

miesto, laukia manės sugryž- 
Ir nuvedu juos pas ka

ralaiti*. Kaip tik pamate, tuo
jau visi jiažino, o karalaite ir 

kam jus vargi- 
tai

Nuleido uosi pirklys 
ir turėjo atiduoti vargszui vi
sa savo gerybe.

Ir persikėlė vargszas sn -ka
ralaite in pirklio namus. Visko 

tiktai reikėjo 
Nuaudė karalaite

iszsiuvo brangiais ak-

buvo lyg noro, 
dar pinigu.
juosta, 
menimis ir liepe vargsžui nesz- 
ti ir parduoti. Prisiriszo varg-

Klgen 
gvaran- 

Galite prisiųsti

Karma 47 akeriu, 35 
iszdirbtos žemes 
piestaris, Į)rie 
triobos, 
kluonas ir 
kas tik reikalinga 
apdirbimo. Yra 2

a k ere i■” y ;

o\likusi žeme 
inoxjo

namai, 
visos

geros
ir

y 

t vaNas 
maszinerijos

dyl ukės 
arkliai, 6

karves irv isoki drabni gvvu-V / t 
geru

malkos 
gnnevos

pardavimo,

liai, geroj vietoj, 
vandenų, prie giriu, 
niekad nereiks pirkt, 
vainos. I’riežastis 
szaukia in Lietuva, lodo! par
duosiu pigini. Norintieji iiirk- 
ti atsiszaukil ant adreso:

K. Urban, 
ILK.D. Box 54,

Irons, Mich.t.27)

prie
prie

GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios • atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
niosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais , po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adrcsavokite sziteip:

' M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

T                 IMI         >' "■«■■■■■■

MERCHANTS BANKING TRUST CO. , 
MAĘ4N0Y CITY, PA. 

- ------ $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo
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Isz Shenandoah, Pa.

1

į s

— Ketverge pripuola pirma 
Apribams — nesiduokite apsi- 
gaut.

— Ketverge kasi klos ne
dirbs isz priežasties angleka- 
siu szventies, nuo gavimo 8 va
landų dii'iios darbo. Betnyczioj 
teipgi nedirbs isz priežasties 
szventies 
ežios ’ ’.

i • Didžiosios Dėtu v

I

4*

i

<1

i
1

re
— Supredente nbrsiu p. Ma

lk urez i nski ule, apgarsino, 
I aieust

PASAULIO DIDIEJI 
GYDYTOJAI

DIDŽIAUSIAS SVIETO 
KARALIUS.

VIETA KUR KRISTUSAS PRALEIDO PASKUTINIA SAVAITIA 
PRIESZ SAVO MIRTI

t
!

i!
it ■

apgarsino 
buk nauja ligonbute 
Mountain ant kalno prie mies
to bus atidaryta (> diena Apri- 
liaus did priėmimo ligoniu. Ve
lykų Panedelyje ligonbute bu* 

del publikos peržiu

nauja ‘ ‘ 1 lygeia, ’ ’
kaliszkos 1 )raugijos
riszkivs sveikatos žurnalas už
vardino penkiolika
pasaulio
rinkti nuo

Amerikos Medi- 
popirla- Kas vra 

karulius ?
f p

di džiausiąs svieto

/

K

s

f

Sztai paveikslas kaip sziadien iszrodo naujauses

Tai vra doleris! ( ž 
ant svieto nesiranda didesnio.

doleri

'l’rirsz doleri visi galvas lenkia.
at idarvta 
rejimo.

Tamoszius K rižinauckas 
it z Lietuvos buk 

malorius

kurie I )oleris 
doleri 
szia,

doleris tyli, 
parduoda

uz 
dil-

kalba, 
žmogus

T. ...
aplaike žnia

> IT Adomas Malažins’kas, 
piai'jta Į<asįn|evįezjn^ kuri- koki lai- 

Szenadori je, 
) 

meta. Ka>iuleviezius 
vojo staeijes 
tuviszkoje bažnyezioje ir 
lavojo vietinia Sz\

31
E. Market uli.
Sereda, sirgdamas dvi .* invai-

irt istas Mot iejus
mirė

tęs nuo influenzos. 
paczia, du vaikus 
dukterį ir po-vaikius, 
Mildred, Petra 
Szvedus. X’elionis

Laidotuves
apeigomis

ka perbuvo

kuna, sanžinia ir dora, l’ž 
doleri sulaužo Dievo tiesus, už 

mergaite parJuo- 
sunai kinu

dienas, paskensla 
purvyne, už doleri j 

moteriszke sulaužo

didžiausiu 
gydytoju. Vardai su- 

siiraszo pagaminto 
medikaliszku istoriku, 
bandė užvardini i penkis, kurie
daugiausia prisidėjo prie medi
cinos patobulinimo.

Matyt, kad kaikurie vyrai 
nėr gydytojai, bet yra szio-lai- 
kines medicinos kelio 
jai.

dolei'i jauna
da savo slkaistybia,

mi re 
prai'jta 

iszmala
M t. (hmm Lie-

ma-
J urgio 

Po taip iszkeliavo 
Velionis

savo jaunas 
nt'dorv bes

Paliko
Simu

Vinca, |
Darata 1

‘ 1 Jot u- j
a , bažnvezia.

1 in Lietuva. Velionis paliko 
ir dukteria kuri iszte- 

kejo už ofieieriaus Lietuvisz- 
kojo kariuomenoje ir sunu ku-

“y Lietuvoje 25 Gegužii 
ir 1

I

A nnrika 
vai- 

atsibnvo su 
Szv.

pravede-

tevas szio-
mo-ir

ginu 
voje pribūdamas in 
su tėvais būdamas mažu 
ku.
bažnvt inems
Juozapo bažnyczioje.

— Policije aresztavojo 
lis vyrus, kurie 
vaiksztinejo pedes diena. \ ie-

ūžti an g
ke- 
ap-

paczia

ris taipgi yra malorium.
— Antanas Zigmantu 

New Yorko lankosi pas savo
isz

na moterėlė taip buvo apsvai- dede Jurgi Palszi ant Shenan-
ginta kad jaja policije turėjo 
nuvožt namo automobiliuje.

— Florijonas Boczkauskas 
(Flo Electric Co.) pirko pui
ku Nash automobiliu kuri 
pats atsivežė isz Pbiladelphi-

Automobilius yra intai- 
sytas pagal naujiausia 
ma ir eina priesz kaina 
vejas.

doah Heights ir gryž adgal in 
New Yorka kada po Velykų.

Minersville, Pa. —
automobiliu

jos.
sis te-
kaip

mergi uos 
rankovių 

s-leevers. ’ ’
prie

1 )ar-

— Reikalinga 
prie siuvimo 
marszkiniu “ 
bas ant visados, atsiszaukite
tuo jaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulveziu. (t.A.30

PARMOS ANT PARDAVIMO

Didžiojoj Lietuviu l’kininku 
Kolonijoj turiu 47 ukes ant 
pardavimo. Sztai keli barge- 
naifuke 40 akeriu, 2 arkliai
karves, 2 tel\ežios ir bulius, 50 
visztu, jevai ir padargai, 
pirmas toks bargena>; 
$2,300 inmoketi $1,500.

l'ke 80 akeriu, didelis sodas, 
upelis teka prie pat ežero, ne
toli Lietuviu bažnvi-zios ir mo 

dvi
je va i; kai

o

tai 
kaina

dideli

’ >

budi:.kai,
3 S

/.(•mes, pili -
las>4 >( 

akel iu it.

x 17
1.27)

k\ klos, 2 arkliai. I karves 
kiauh's, padargai 
na $4,200.

I ke Ino akeliu 
kus
ujx4i> teka, užarta 
dobilu ir 13 akel iu alfalfa : kai 
na $5,3iHi, inmoketi $1,500. Del 
platesniu žinių ra-zx kil : 

John A. Žemaite 
R. No. 1 Bo

Pountain, M icli.
Statement of the Ownership, Mnnuge- 

ment. Circulation, etc. required bj 
the Act of Concress of 

A nun st 21, 1912.
Of the “Saule“ published seml-weekly

Llewel- 
smert 

Pottsvilles

Manv- 
damas kad jojo pati yra va
gis, Jonas Burke isz 
lyno, nuszove jaja ant 
ir likos uždarvtas
kalėjimo. Burke per visa nok
ti persėdėjo prie moteres la
vono ir tiktai ant rytojaus 
pranesze policijai ka padare.

Wilkes Barre, Pa. — In vie
na para atsibuvo czionais keli 
nelaimingi atsitikimai. Plainse 
buvo budintojais sunūs ir dūk
ti' mate kaip juju tėvas puolė 
po karuku ant Laurel Line, ku
ris nupjovė Antanui Rama- 
naiickui, 53 metu, koja, mirda
mas dvi valandas po tam Pitts- 
tono ligonbuteje.

— Ignotas 
mi re ambulance
i>z Plymoutho iii 
ligonbute. Aplaike jisai sužei
dimus No. 11 k ašy k lose.

sužeido
ypatų Subatoje

Križanauckas 
kada ji veže 

ezionaitine

A utomobiliai 
apie deszimts 
i r Nedėlioję.

Philadelphia.
3G melu,

Mikola Pa- 
agentas

a>ek uracijos kompanijos, 134 
namo ra

do šluboje vagi, kuris in ji szo- 
ve ir atėmė nuo jo 200 doleriu 
kuriuos laja diena buvo surin
kę* nuo žmonių. Sužeistas ran
dasi 
plancziu.

toki>, d-1

( ndover uli. ate jas f J

t a ja

ligonbuteje su perszautu

1. 11 i ppycrat( 
laikines medicinos, kurio 
kvkla ir raszlai formuliavo

t

musu medicinos žinojimą.
2. (lalen, kuris aprasze veiki

mą szirdie-s dangteliu,
medicinos’profesijos stovi, ir 
kurio medicinos sistema šoke 
gydytojai per amžius.

3. Leonardo da Vinci 
tas ir iszradejas, kuris prisidė
jo prie kūno sudėjimo mokslo.

4. Vesalius, 
nio kūno sudėjimo mokslo.

5. William Harvey, 
medicinos atgijimo,
moksliszkai apraszyti kraujo 
cirkuliacija.

6. Svdenham

pa kele

art iš

tevas szio-lai ki

atstovas
pi nmas

septynioliktoJ 
amžiaus garsiausias medicinos 
figūras, parasze puikius apra- 
szymus apie keliu ligų padėji
mus.

7. .John Hunter 
tėvas.

8. Auenbrugger, 'buvo pir
mas apraszyti būda lengvai 
muszti krūtim' isz lauko suras
ti padėjimą viduryje.

9. Laennec, pirmas apraszyti 
vartojima 'stetoskopo prie nuo-

s giialeti plauczin 
judėjimo baisa.

10. Pasteur, jo 
pradėjo dabartini bakteriologi
jos mokslą ir dabartinius iszra- 
dimiis apie užkrecziamu ligų 
priežast is.

11. Robert Koch, iszradejas 
džiovos bakterijų ir insteige 
liakteriologija kaipo mokslą.

12. Lister, kuris parode kaij 
imk rei'pt i 
mus.

13—14- 15
Simplon,
Crawford Long, pirmi vartoti 
anestetikus, kas praszalino 
chiriirgijos >kau<įėjimus.

— F. L. I. B.

gos krūtim

1 chirurgijos

iszradimai

i r

) 
bakterijų užkreti

Young
W illiam Morton ir

James

k’ < l s

LEHIGH VALLEY INŽINIE
RIUS REKOMENDUOJA.

moterystes 
prisiega, apleidžia savo vyra ir 
vaikeliu1;*, t-ž doleri apleidžia 
altorių, iszsižada Dievo ir Jo
jo instatymu, jaigu tik doleris 
padare intekmia in žmogaus 
szirdi, tai tekis žmogus dasi- 
leis vi’sokiu nedorybių, net ir 
pati Dievą parduotu kad tik 
kanuodaugiausia doleriu ingy
ti. Sztai da per sziuos laikus 
prohi'bicijos, agentai užpuola 
ant žmogaus dienos laike, dras
ko namus, aresZtavoja sakyda- 

‘‘tu parduodi munszaine ir
laužai instatymus,” 
savininkas pakisza kelis szim- 
telius, tai tada nelaužo iirsta- 
tymu, gali ir toliaus parduoti 
sZtopa, jai'gu turėsi doleriu tai 
bus tavo teisybe, o jaigu ne, tai 
norints ii' nekaltas esi — busi 
kalt u.

Ir taip už ta doleri per am
žius žmonys kovoja ir paskui ji 
vejesi ir in taji dolerini dievai
ti daugiau tiki, ne kaip Dievui, 

taip užvieszpata vo
užmirszo žmonija

ni i:
bet jaign

I )oleris 
svietą kad
Dievo ir artymo meile, o kada 
pas žmonis neliko t uju dory
bių, todėl svietas paskendo ne- 

ba n gosi a.
kaip žmogus
isz'kilo, jau 
kytrybes ir kuom toliau tuom 
daugiau iszranda. Kad prikel- 

isz kapu, mirusi
szimta metu adgal, ir parody-

laimiu
airgsztai 

. isz ra do

Nežiūrint 
p rot u 

visokį* s

turn žmogų

szais, matome Alyvų Darželi, k ur Krisi ūsas meldėsi priesz smert ir 
augsztu boksztu. Badai tasai maldnamis stovi ant tos paezios vietos

Jeruzale mas. Žiūrint isz miesto prie- 
maldnami Omaro su 

kur stovėjo bažnyczia
isz kurios Kristusas iszgujo Utarninko diena Dydžio,jo,j Sanvaiteje kupezius, kurie dare biz
ni maldnamyje.

žmogžudy s- 
kersztus pavydžiai, tai vi-

iszvaizda, kodėl jis vakar buvo 
gerbiamas o sziadien paniekin
tas per tuos paežius prietelius.’ 

jisai yra paniekintas, 
doleriu neteko. Isz ko

pasirodo, kad ne ta žmogų gar 
bino, bei tik jojo dolerius. Ka 
del to dolerio nedaroma .’

Vieno dalvko 
nupirksi

Vž tai 
kad jau

turn jam ka sziadien žmonys 
iszdaro, lai netikėtu savo aki
mi, kad žmogaus protas tai da
ro.

O bet skriaudos 
tęs,
so svieto skrytule turi apden
gusia ir tai vis del to galingo 
dolerio. Kada žmogus turtin
gas, isz to karta turi pagarba, 
kiJk jisai turi draugu, priete- 
liu ir kož.nas laiko sau už gar 
be su juom draugaut i.

Bet kada tas pats
stojesi vargszu isz kokios no
rint priežasties, tuojaus ji visi

už doleri lie
tai vra mi rt is. M i r- 

tis doleriu nereikalauja, jai vis 
tas pats ar turtuolis 
sza s

žmogus

ant szando ir in sidabrini 
ne kalbėti su juom m1 nori.

Kodėl taip .’
.Juk tas pats žmogus, la pati

apleidžia, laiko

ar varg- 
visus vienaip ima. Gy

vybes už jokius turtus negali
ma pirkti. Norints turtinga lai
doja iszkilmingai, indeda kuna

puiku murini

gy v y bes 
■ dien viso

rios nesiskyrė nuo vargszo, nes 
teisingas Dievas kožnam pasa
kė: “Atmink, kad dulkia esi ir 
in dulkia pavirsi.”

Jaign už ta doleri negalima 
nupirkti, jaigu szia- 

svieto turtus ingy-
tum, bet rytoj jau ne tavo, jau 
tavo lavona indės in graba •su
kalta i>z keliu lentelių — visi 
eis in žeme.

Kodėl už ta doleri visas savo 
dorybes parduoda ? Jaigu tik 
toki trumpa laika su juom ga

na udot is. OĮima džiaugtis ir 
nelaimingas doleri! geriau, kad 

raba, padeda in tave ant 
antgrabi, bet u/J gal tada svietas butu laimin- 

keliolikos metu pažiūrėk in taĮgesiiis ir doresnis.

szio svieto ne butu,

<r rą ba ; rasi tiktai dulkes, ku i — Menka Dulkele.

K a iszkylusi Allegheny upe padare apelinkeje miestu Franklin ir Oil City, Pa.
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Mr. Harrv Reinhcimer inži- 
nierius ant Lehigh Valley ge- 

Lehighlon, Pa. 
Ka tik pasveikau nuo 

turėjau dieglius 
Isz bau-

Pittsburgh, Pa. — Mare Sei- 
gel, 1S metu, likos aresztavota 
už nužudinima savo naujai gi- 
gumio kūdikio. Tėvas kūdikio 

30 metu likos 
, nes palie

pė merginai užsmaugti kūdiki. 
Praeita meta aresztavo

ta czionais G2,88G ypatos už vi
sokius prasižengimus. Szimet 
tasai skaitlis 
uis.

.Jonas Masko,
« M»hanoy City, Pa. for April UI taipgi a,.l,sztaV()tas
1925.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law. deposes and says that he is 
the Business Manager of the “Saule" 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of I 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912. embodied In 
section 443, Postal I.aws and Regula
tions, printed on reverse of I his form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowski,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowski, 

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa. 

owners are:

prasižengimus.
bus daug dides-

his knowledge and [valltlaus|(ieae

2. h'hat the
W. D. Boczkowski,

338 W. Mahan o y St. Mahanoy Cly, Pa. 
V. L. BoczkowBkl.

338 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI. Business Mgr.

I

Brockton, Mass. — Marcele 
divorsa 

gyve- 
pasi- 

žiaurumu. 
Dvi mergaites duotos jai, o 
sūnūs tėvui auginti. Tėvas 
turi sumokėti $(>,100 ir kas sa
vaite po $G nepilnametes duk
ters iszlaikymui. — V.

SUMMIT HILL MOTERE 
KALBA.

gavo 
nuo savo vyro Jurgio, 
nanezio dabar Bostone 
remdama jo neva

duotos 
auginti.

Mrs. Thomas Barry isz Sum
mit Hill, Pa. sako: “ 
tėjau nuo sunkaus kosulio ir 
negalėjau gauti jokios pagial- 
bos pakol nepradėjau vartoti 
Dr. Whites Lung Healer ir szi- 
ta stebėtina gyduole praszalino 
kosuli in keletą dienu. Mano 
mažas vaikutis sirgo ant kok- 
luszo ir daviau jam tos pat gy
duoles ir greitai jam pagelbė
jo. Yra geriausia gyduole ka 

n .. /I r. L. t. 1 tuniAVYln 'trnt*

Labai kon-

ležin kelio isz 
sako: “ 
flu ligos ir 
muskuluose kaktoje.
džiau bonkute Dr. Whites Oil 
of Youth linimenta ir aĮ)lai- 
kiau greita palengvinimą.” 
(lausite aptieko.se arba groser- 
nese. (apg.
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Paveikslas parodo iszkilusia Allegheny upe Franklin, Pa., isz priežasties užsikimszimo ledu.. Pryszakyje namu 
matome Big Rock tilta, kuri ledai pusiau nunesze. Bledes padaryta ant $2,500,000. Vanduo padare Medes Frankline ant
$425,000. Aliejaus dirbtuves nukente ant $325,000; telefonai ir telegrafai ant $50,000; tiltas ant $50,000 ir 1.1.

Speclnllfl treinan Sabatos naktį.
Isz Ryte

Shamokin...............................12:01
Mt Carmol........................ 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City........................ 1:10
Tamaqua..................   1:45
New Yorke (Liberty St) .. 0:35 
New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 0:47 vakare, nuo

KLIMATAS NEISZGYDIS, 
BET PAGELBĖS.

Klimatas, 
gydo ligas. Betlkurie apsipaži- 
ne su sveikatos taisyklėms kli- 
matos permaina dpug gero1 gal 
atnoszti.

Dr. (Juy Hinsdale,
xr:

vienas sau, neisz-

isz West
Ir I 1 vVk 41

tas gal pagelbėti invairias li
gas.

Paprastai visiems yra reika
linga tyraus oro, lygios tempe
ratūros greitu permainų, ir už
tektinai saulėkaitos, prie tu ga
lima pridėti gera inaista ir 

a p Ii 1 i'k y b e S. I) ž i o v a i, 
mažai apgyventos

smagias 
augsztos ir

,zs rfexas, Colorado, Wyo
ming, California ir kitos neto- 
I l iru l.iN 4 ir'lt/VfN

da lys

I •

naudingas.
Kroniszkai inkstu ligai pies- 

ir saulėkaita vra 
turi pra-

kine žeme
reikalinga. Ligonis 
leisti daug 'laiko ant lauko.

‘Hay-fever’ arba slogai, 
reikia pasirinkti mažai apgy
venta vieta kur yra mažai au
galu. Szirdies ligos sergan
tiems patartina eiti in augsz- 
tatf vietas, bet tas priguli nuo

tarti. Visuomet geriausia ant 
oro. Bronchialinenis ligoms ir 
influenzai geriausia prie
riu. — F.L.I.B.

ma-

Del Hay-fever arba slogai

o zx

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas ant viso loto 

po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki-, 1-_ i _ 1___ * /i nrz

M.

aptieko.se



